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SATURS 
 EKA 2009.gada 27.janvāra Senāta lēmuma protokola Nr.60 izraksts “Par 

profesionālās bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” (kods 42214) 
akreditāciju 

 

 Licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
“Telpas dizains un plānošana” (42214) profesionālā bakalaura grāda dizaina 
plānošanā un telpas plānotāja kvalifikācijas iegūšanai 

 

 LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā AKREDITĀCIJAS LAPA Nr.069 
par to, ka Ekonomikas un kultūras augstskolai ir tiesības izsniegt valsts atzītus 
diplomus par augstākās izglītības iegūšanu (Pamatojums: LR Augstākās izglītības 
padomes 2006.gada 16.novembra lēmums Nr.52) 

 

 Eiropas Komisijas piešķirtās Ekonomikas un kultūras augstskolai ERASMUS 
Universitātes hartas kopija (no 2007.līdz 2013. gadam) 

 

 Atzinumi par profesionālā bakalaura studiju programmu “Interjera dizains”  
1. Vispārējā informācija par augstākās izglītības iestādi 5. 
2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 5. 
3. Studiju programmas organizācija 6. 
3.1. Studiju programmas satura raksturojums 6. 
3.2. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 8. 
4. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 

apraksts 
10. 

5. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 10. 
6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 10. 
7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 11. 
7.1. Studiju programmas salīdzinājums ar Interjera dizainera kvalifikācijas piektā 

līmeņa profesijas standartu 
11. 

7.2. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 14. 
7.3. Darba devēju aptaujas rezultāti 19. 
8. Studējošie studiju programmā  19. 
8.1. Studiju programmā uzņemto studentu skaits 19. 
8.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 20. 
8.3. Studējošo aptaujas par studiju procesu un to analīze 20. 
8.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 25. 
8.5. Studentu prakse 26. 
8.6. Studentu pētnieciskais darbs 26. 
9.  Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 27. 
9.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 27. 
9.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 29. 
9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 29. 
9.4. Kultūras nodaļas zinātniski pētnieciskā darba plāns 2008./2009. ak. g. 29. 
10. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 30. 
10.1. Izmaksas studiju programmas nodrošināšanai 30. 
10.2. Bibliotēka 32. 
10.3. Telpu platība 32. 
11. Ārējie sakari 33. 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 33. 
11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām no 2008./2013.gadam 34. 
12.  Dokumenti, kas apliecina studējošajiem turpināt studijas citā augstskolā, 

programmas likvidācijas gadījumā 
34. 

13. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze 35. 
 Noslēgums 37. 
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PIELIKUMI 
 
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” Studiju plāns pilna laika 
klātienes studijām 

1. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” Studiju plāns nepilna 
laika klātienes studijām 

2. 

EKA 2009.gada 27.janvāra Senāta lēmums Nr.60 “Par grozījumiem profesionālā 
bakalaura studiju programmā “Telpas dizains” (kods 42214) 

3. 

Izdrukas paraugs no LAIS sistēmas par studentu sekmēm 4. 
Studiju kursu apraksti 5. 
Metodiskie norādījumi kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai 

6. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Telpas dizains” (kods 42214) 
Pašnovērtējuma ziņojums par 2007./2008. akadēmisko gadu. 

7. 

EKA 2008.gada 03. decembra Senāta lēmums Nr.59 par “Profesionālās bakalaura 
studiju programmas “Telpas dizains” (kods 42214) Pašnovērtējuma ziņojuma par 
2007./2008. akadēmisko gadu” apstiprināšanu 

8. 

Profesijas standarts 9. 
2008./2009. akadēmiskā gada UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. 
Imatrikulācijas kārtība 11. 
Eksmatrikulācijas kārtība 12. 
Studentu aptaujas anketas un personāla individuālā darba semestra atskaites paraugs 13. 
Prakses nolikums un prakses dokumentācija 14. 
Līgumi par studiju praksi 15. 
Noteikumi par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un kursu atzīšanu 16. 
Augstskolas docētāju  CV 17. 
EKA docētāju zinātniski pētnieciskais  darbs 18. 
Līguma kopija par bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanu 19 
ERASMUS līgumi 20. 
Sadarbības līgumi 21. 
Līgumi par studiju turpināšanu citā augstskolā 22. 
Studiju programmas “Interjera dizains” izsniedzamā diploma un tā pielikuma aizpildīts 
paraugs 

23. 
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1. Vispārējā informācija par augstākās izglītības iestādi 
 

Augstskolas mērķis: sniegt studentiem kvalitatīvu augstāko profesionālo izglītību, 
nodrošinot atbilstošu kvalifikāciju un to apliecināt, izsniedzot valsts atzītu diplomu. 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
akreditēta privāta augstskola. Licence Nr. 04042, akreditācijas lapa Nr. 069. Augstākās izglītība 
iestādes reģistrācijas apliecības numurs 3343800214. 

Ekonomikas un kultūras augstskola, kā arī visas tās piedāvātās programmas ir licencētas 
un akreditētas.  

1. tabula 
Informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolā 

 realizējamām studiju programmām 
 

Programmas nosaukums Licence Akreditācija 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma “Grāmatvedība un audits” 
(42344) 

Nr. 04042-7;  
Izsniegšanas datums – 
28.06.2005. 

Akreditācijas lapa 
Nr. 069-1473 no  
18.06.2008. 
līdz 13.12.2014. 

Augstākās profesionālā izglītības 
studiju programma „Uzņēmējdarbības 
ekonomika un administratīvais darbs” 
(42345) 

Nr. 04042-5;  
Izsniegšanas datums – 
30.05.2003. 
 

Akreditācijas lapa 
Nr. 049-1001 no  
19.04.2006. 
līdz 31.12.2012. 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Kultūras vadība” (42345) 

Nr. 04042-6; 
Izsniegšanas datums – 
15.04.2005 
 

Akreditācijas lapa   
Nr. 049-996, no 
05.04.2006. 
līdz 31.12.2012. 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Tulkošana” (42222) 

Nr. 04042 – 4; 
Izsniegšanas datums – 
19.02.2003. 
 

Akreditācijas lapa   
Nr. 017-590 no  
28.05.2003. 
līdz 31.12.2009. 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma „Interjera dizains” (42214) 

Nr. 04042 – 8; 
Izsniegšanas datums – 
22.03.2007. 

 

Bakalaura studiju programma  
“Vadības zinības” (43345) 

Nr. 04042 – 9; 
Izsniegšanas datums – 
01.02.2008. 

 

 
Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversme tika apstiprināta LR Ministru kabinetā 

2003. g. 6. februārī (MK Rīkojums Nr. 82, prot. Nr. 7 §18), grozījumi - EKA satversmes 
sapulces protokols Nr.2, 2005.g.28.janvārī., grozījumi - EKA satversmes sapulces protokols 
Nr.4, 2006.g.28.junijā, grozījumi – EKA satversmes sapulces protokols Nr.5, 2006.g. 
25.augustā (MK Rīkojums Nr.385, prot. Nr.36 27.§ 2007.g. 20.jūnijā). 
 
2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma 
“Interjera dizains” ir otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma un tās 
mērķis ir sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus 
speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas interjera dizaina specialitātē atbilstu 
profesionālā bakalaura līmenim un interjera dizainera kvalifikācijas prasībām, un kuri varēs 
kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus interjera dizaina jomā un būt konkurētspējīgi 
Latvijas un ES darba tirgū.  
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Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: 
• sniegt teorētiskās zināšanas interjera dizaina jomā; 
• nodrošināt zināšanas un prasmes, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, 
veikt projektu izstrādi un uzraudzību, informāciju tehnoloģiju pielietošanu 
profesionālajā darbībā; 
• sekmēt studējošo profesionālo domāšanu, interjera dizaina projektēšanu un 
izskaidrot tās nozīmi sabiedrības dzīvē;  
• attīstīt studējošo personību, viņu radošās spējas un motivāciju tālākai izglītībai 
un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijai pilnveidošanai. 
Studiju programma studējošiem dod ievirzi patstāvīgi studēt speciālo literatūru, attīstīt 

domāšanu, saskatīt problēmas un meklēt to risinājumus, prakses laikā nostiprināt teorētiskās 
un praktiskās zināšanas un iegūt nepieciešamās prasmes interjera dizaina plānošanā. 

“Interjera dizaina” studiju programma Latvijas tautsaimniecībai ir nozīmīga un aktuāla 
un par to liecina arī tas, ka viens no Komercdarbības konkurētspējas un inovāciju 
veicināšanas programmas 2007.-2013. gadam rīcības virzieniem ir rūpnieciskā dizaina 
attīstības veicināšana. Programma paredz īstenot aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmumu 
un profesionālā dizaina pakalpojumu sniedzēju sadarbību, lai integrētu dizainu uzņēmumu 
kopējā stratēģijā un produktu izstrādes ciklā. 2008.gadā ir uzsācis darbu Latvijas industriālā 
dizaina portāls www.designlatvia.lv, kura mērķis ir kļūt par sadarbības un informācijas 
apmaiņas platformu dizaina un ražošanas sektoru pārstāvjiem. Galvenie portāla uzdevumi ir 
dizaineru un ražotāju kontaktu veidošana, informācijas sniegšana par dizaina produktiem 
Latvijā un pasaulē, sadarbības iespējām un veiksmīgu dizaina projektu popularizācija. 
2008.gadā pie LR Ekonomikas ministrijas darbu uzsāka Dizaina konsultatīvā padome. 
Padomes darbības mērķis ir veicināt dizaina attīstību tautsaimniecības konkurētspējas 
paaugstināšanā, lai paaugstinātu produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību. Un viens no 
galvenajiem padomes uzdevumiem ir izstrādāt priekšlikumus dizaina attīstības veicināšanai 
un identificēt problēmas, kas traucē dizaina attīstību Latvijā, piedāvāt konkrētus risinājumus 
situācijas uzlabošanai, kā arī sekot līdzi priekšlikumu realizācijai. Tas pilnā mērā attiecas arī 
uz izglītības jomu dizaina speciālistu sagatavošanā Latvijā.   
 
3. Studiju programmas organizācija 
3.1. Studiju programmas satura raksturojums 

Ekonomikas un kultūras augstskola veic  studentu apmācību saskaņā ar licencētu 
profesionālo bakalaura studiju programmu Nr.42214. Absolventiem, lai iegūtu 5.līmeņa 
interjera dizainera kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu dizainā,  nepieciešams 
sekmīgi izpildīt studiju programmu.  

Studiju programma tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, 
Profesionālās izglītības likumam, LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Interjera 
dizainera profesijas standartam (profesijas kods 245236). Skatīt 9. pielikumu. 

Studiju sistēmu un studiju procesa organizāciju augstskolā, kā arī  studentu un 
augstskolas attiecības reglamentē augstskolas iekšēji normatīvie dokumenti. Svarīgākie 
dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir līgums par izglītības iegūšanu, 
imatrikulācijas un eksmatrikulācijas dokumenti, EKA iekšējās kārtības noteikumi studējošiem 
un noteikumi par kārtību, kādā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam. 

Pamatdokumenti, kas reglamentē studijas augstskolā ir: 
• EKA Satversme; 
• Studiju programma; 
• Studiju plāns; 
• Studiju kursu apraksti (programmas). 
Bet pārvaldes orgāni, kas vada un nosaka studiju norisi, kārtību un organizāciju 

augstskolā ir: 
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• Augstskolas Senāts un vadība;  
• Studiju programmas padome; 
• Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde. 

Profesionālā bakalaura studiju programmu “Interjera dizains” tiek realizēta  pilna un 
nepilna laika klātienes studijās. Studiju ilgums pilna laika klātienes studijām ir 4 gadi jeb 8 
semestri, bet nepilna laika klātienes studijām 4,5 gadi jeb 9 semestri. Programmas kopējais 

apjoms ir 160 kredītpunkti. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” 
studiju plāns pilna laika klātienes studijām skatāms 1. pielikumā, bet nepilna laika klātienes 
studijām 2.pielikumā. 2009.gada 27.janvāra EKA Senāta sēdes lēmuma izraksts par 
grozījumiem profesionālā bakalaura studiju programma „Telpas dizains” skatāms 3.pielikumā. 

Studiju plāna atbilstību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
programmas valsts standartam skatīt 2.tabulā.    

 
2. tabula 

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
 bakalaura programmas valsts standartam 

 
Rādītājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura programmas  

valsts standarta prasības 

Profesionālā bakalaura studiju 

programmas INTERJERA 

DIZAINS indikatori 

1. Apjoms un 
studiju ilgums 

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un 
kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz  4 
gadi 

Ņemtas vērā iegūtās vidējās 
izglītības  atestāta atzīmes, kas ļauj 
uzsākt studijas  

2. Kursu 
sadalījums 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
(vismaz 20 KP); 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi 
(vismaz 36 KP);  
nozares profesionālās specializācijas 
kursi (vismaz 60 KP);  
brīvās izvēles kursi (vismaz 6 KP) 

Vispārizglītojošie studiju kursi - 
20 KP; 
nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi - 36 
KP;  
nozares profesionālās 
specializācijas kursi - 60 KP;  
brīvās izvēles kursi – 6 KP 

3. Prakse Apjoms vismaz 26 KP Prakse – 26 KP 
4. Valsts 
pārbaudījums 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana (vismaz 12 KP) 

Bakalaura darbs – 12 KP 

5. Studiju 
kursa saturs 

Nosaka: Interjera dizainera profesijas 
standarts (profesijas kods 2452 36) 

Programma atbilst Interjera 
dizainera profesijas standartam 

6. Piešķiramā 
kvalifikācija 

Pēc programmas apguves piešķir 5. 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Programmas absolventiem piešķir 
5. līmeņa Interjera dizainera 
kvalifikāciju un bakalaura grādu 
dizainā 

 
Secinājums: studiju programma pilnībā atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standarta un Interjera dizainera profesijas standarta prasībām.  
Studiju programmā noteicošos komponentus veido Studiju plāns un Studiju kursu 

apraksti (programmas).  
Studiju plānā ir norādīti kredītpunkti un dots studiju kursu sadalījums pa semestriem, 

bet studiju kursu aprakstos ir dots kā akadēmisko kontaktstundu, tā arī lekciju, semināru un 
praktisko nodarbību skaits, studentu zināšanu pārbaudes forma un prasības, kādas jāizpilda 
kredītpunktu skaita ziņā un  zināšanu jomā gala pārbaudījuma nokārtošanai. 
 



 
3 

Studiju programmas struktūru veido sekojoši studiju kursi: 
• Vispārizglītojošie studiju kursi (Svešvaloda, Tiesību pamati, Komercdarbības pamati, 

Socioloģija, Ētika un estētika, Sociālā psiholoģija, Saimnieciskās tiesības, Darba 
drošība un aizsardzība, Flosofija) kopā sastāda 20 KP; 

• Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (Pasaules mākslas 
vēsture, Arhitektūras un dizaina vēsture, Tēlotāja ģeometrija, Arhitektūras un 
būvniecības pamati, Informātika, Telpas uztveres un krāsu psiholoģija, Vides zinātne, 
Datorgrafika, Teritorijas plānošanas metodes, Materiālmācība, Projektu vadība) kopā 
sastāda 36 KP; 

• Nozares profesionālās specializācijas kursi (Koloristika, Kompozīcijas pamati, 
Zīmēšana, Ergonomika, Kompozīcija, Gleznošana, Telpas projektēšana, Interjera 
projektēšanas teorija, Telpiskā maketēšana, Ainavu dizains un projektēšana, Interjera 
detaļu un elementu projektēšana, Mēbeles interjerā, Ekoloģija, Fotografēšana, 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā, Gaismas dizains, Apdzīvoto vietu ilgtspējīga 
attīstība, 2 studiju darbi) kopā sastāda 60 KP; 

• Brīvās izvēles kursi  kopā sastāda 6 KP; 
• Prakse, kuru studenti iziet prakses uzņēmumos, kopā sastāda 26 KP; 
• Bakalaura darbs, kura izstrādāšana un aizstāvēšana  sastāda 12 KP.  
 

3.2. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 
Studiju kursu īstenošanā un apgūšanā tiek izmantotas daudzveidīgas pasniegšanas 

metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupas darbs, mājas uzdevumi, projektu un 
referātu izstrāde, recenziju rakstīšana, kontroldarbu un testu risināšana, pētījumu veikšana 
mācībspēka vadībā u.c. 

 Programmas īstenošanas gaitā nepārtraukti  tiek uzturēta prasība par lekciju, praktisko 
nodarbību, semināru skaita atbilstību  studiju kursu aprakstos noteiktajam apjomam. No 
docētājiem tiek prasīts, lai nepārtraukti tiek pilnveidots lekciju, praktisko nodarbību saturs un 
dažādotas to formas. Studiju procesā arvien plašāk tiek lietota tāda studiju darba metode kā 
referātu gatavošana un aizstāvēšana. 

Studiju procesu pozitīvi ietekmē docētāju veiktais zinātniski pētnieciskais darbs. 
Nozīmīga ir arī docētāju gūtā pieredze zinātniskajās konferencēs, semināros, pieredzes 
apmaiņā ar līdzīgām augstskolām un studiju programmām, pasaules dizaina un plānošanas 
pieredzes un informācijas iegūšana semināri, konferences, izstādes – gadatirgi - meses un u.c. 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanas un praktisko iemaņu apgūšanas nolūkā 
arvien vairāk nodarbībās tiek pielietotas jaunākās informācijas sistēmu tehnoloģijas. 
Datorklasēs tiek risināti praktiski uzdevumi, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informāciju 
tehnoloģijas, datu bāzes u.c., kuru lietošana neaprobežojas tikai ar datoru lietošanu nodarbību 
laikā. Praktisko zināšanu nostiprināšana notiek kā ar informācijas apmaiņas jaunāko 
tehnoloģiju starpniecību, apmainoties ar informāciju par veikto uzdevumu izpildi starp 
docētāju un studentiem. Šāda informācijas apmaiņas prakse paaugstina auditoriju nodarbību 
efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgu darbu. Augstskolas auditorijās lekciju satura vizuālai 
pasniegšanai docētāji arvien plašāk pielieto PowerPoint lekciju un praktisko materiālu 
demonstrācijai. 

Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitāti un pilnveidošanu, akadēmiskie jautājumi tiek 
apspriesti Studiju programmas padomē. Tajā novērtē studiju programmu pilnveidošanu un 
aktualizēšanu, analizē studentu aptaujas rezultātus, izskata studiju plānus un studiju kursu 
pilnveidošanas jautājumus, izvērtē jaunākās speciālās literatūras izmantošanas u.c. jautājumus. 
Sadarbībā ar darba devējiem tiek analizēti studiju programmas un atsevišķu studiju kursu 
satura aktuālie jautājumi.  

Kopš 2005. gada februāra Ekonomikas un kultūras augstskolā darbojas Latvijas 
Augstskolu Informatīvā Sistēma (LAIS). LAIS programmatūras nodrošinājums un datu bāze 
ļauj automatizēt augstskolas darba procesus un veikt kvalitatīvu datu uzskaiti. 
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LAIS sistēma dod iespēju veikt atsevišķu studentu grupu sekmju analīzi, studentu 
sekmju analīzi docētāju griezumā un studentu sekmības analīzi docētāja vadāmajos studiju 
kursos (skat.4.pielikumu). Savukārt ievadot LAIS programmā studentu aptaujas rezultātus par 
studiju kursiem ir iespējams saņemt informāciju par docētāju reitingiem studentu vērtējumā.  

Lai pilnveidotu akadēmiskā procesa kvalitāti, pēdējo gadu laikā ir pilnveidoti un 
iesniegti Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai sekojoši Ekonomikas un kultūras augstskolas 
normatīvie dokumenti: 

1. “Metodiskie norādījumi kursa darba, diplomdarba un bakalaura darba izstrādāšanai 
un aizstāvēšanai” (apstiprināti Senāta sēdē 2006.gada 30.oktobrī, protokols Nr.46., 
Grozījumi apstiprināti EKA Senāta sēdē 31.10.2008., protokols Nr. 58.); 

2. “Kārtība, kādā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam (kursam)” 
(apstiprināti Senāta sēdē 2006.gada 30.oktobrī, protokols Nr.46 un grozījumi 
2007.gada 05.novembrī, protokols Nr.53); 

3. “Nolikums par valsts pārbaudījumu” (apstiprināti Senāta sēdē 2006.gada 30.oktobrī, 
protokols Nr.46, grozījumi apstiprināti  EKA Senāta sēdē 2008. gada 31. oktobrī, 
protokols 58.); 

4. “Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju programmas padomes nolikums” 
(apstiprināts Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, protokols Nr.50); 

5. “Studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ekonomikas 
un kultūras augstskolā” (apstiprināta Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, protokols 
Nr.50); 

6. “Noslēguma darbu vērtēšanas kārtība” (apstiprināta Senāta sēdē 2007.gada 26.aprīlī, 
protokols Nr.50); 

7. Noteikumi par ikgadējiem studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem” 
(apstiprināti Senāta sēdē 2007.gada 18.jūnijā, protokols Nr.51); 

8. “Prakses nolikums” (apstiprināts Senāta sēdē 2007.gada 18.jūnijā, protokols Nr.51); 
9. Noteikumi par studiju uzsākšanas kārtību vēlos studiju posmos un kursu atzīšanu 

Ekonomikas un kultūras augstskolā (apstiprināti Senāta sēdē 2005.gada 01.novembrī, 
protokols Nr.041, grozījumi apstiprināti EKA Senāta sēdē 2008. gada 31. oktobrī, 
protokols 58.); 

Bez uzskaitītajiem EKA Senātā ir apstiprināti arī tādi studiju procesu reglamentējošie 
dokumenti, kā: 

1. Uzņemšanas noteikumi 2008./2009.ak.g.; 
2. Imatrikulācijas kārtība; 
3. Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem; 
4. Noteikumi par studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtību; 
5. Noteikumi par pārbaudījuma novērtējumu lapas aizpildīšanu; 
6. Noteikumi par studiju kursu akadēmisko atzīšanu EKA; 
7. Eksmatrikulācijas kārtība; 
8. Uzņemšanas komisijas nolikums; 
9. Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi EKA 2008./2009. ak. gadam; 
10. Nolikums par studiju pārtraukšanas un atjaunošanas kārtību; 
11. “Par diplomu “ar izcilību””; 
12. Studiju līguma paraugs; 
13. Līguma par studiju praksi paraugs; 
14. Studiju kalendārs 2008./2009.ak.gadam; 
15. Studiju informācijas centra nolikums; 
16. Studiju programmas direktora amata apraksts 
17. Nodaļas vadītāja amata apraksts; 
18. u.c. 
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4. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru 
apraksts 

Studiju programmas „Interjera dizains” studiju kursu apraksti ir pievienoti 
5.pielikumā, kuros redzams studiju kursa nosaukums, kursa autors(i) kas to vada, kursa 
apjoms kredītpunktos, t.sk. ECTS kredītpunktos, studiju kursa saturs, lekciju, semināru un 
praktisko nodarbību skaits, zinātnes nozare un apakšnozare, kā arī rekomendējamās literatūras 
saraksts. 

Augstskola, pieņemot mācībspēku darbā, prasa iesniegt izglītību apliecinošos 
dokumentus, CV, to studiju kursu aprakstus, kurus viņš apņemas lasīt. Iesniegtie dokumenti 
tiek vērtēti, izejot no tā, kāda ir pretendenta izglītība, pedagoģiskā darba pieredze, zinātniskais 
grāds, pētnieciskā darba pieredze, sabiedriskās aktivitātes u.c. Izejot no tā, cik pretendents 
atbilst augstskolas izvirzītajām prasībām, ir atkarīgs arī tas, vai pretendents tiek pieņemts 
darbā.  
 
5. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studentu rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem:  

• kvalitatīvais kritērijs – atzīme pēc 10 ballu sistēmas; 
• kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā. 

Zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto sekojošas formas:  
• kontroldarbus; 
• projektu un referātu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• mājas patstāvīgo darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• grupas veikto darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• recenzijas; 
• līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā docētāja vadībā; 
• testus; 
• projektus;  
• maketus. 
• ieskaites; 
• eksāmenus. 

Noslēdzošais studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens, ko iespējams kārtot gan 
mutiski, gan rakstiski, gan izstrādājot praktisko darbu, pēc docētāja ieskatiem. Vērtēšanā tiek 
ņemts vērā arī studentu darbs semestra laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, 
patstāvīgo darbu izstrāde, projekti, referātu sagatavošana u.c.). 

Docētāji uzsākot darbu ar studentiem auditorijā, iepazīstina studējošos ar zināšanu un 
prasmju vērtēšanas sistēmu. Studentiem tiek paziņots, kādi nosacījumi semestra laikā būs 
jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala 
pārbaudījuma vērtējumu. Katrā pārbaudījuma veidā un eksāmenā minimālais pozitīvais 
vērtējums ir 4 balles, bet augstākais – 10 balles. 
  Noslēdzošais posms studiju programmas apguvē ir bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana.  
 Studentiem dažādu studiju darbu izstrādē stingri jāpieturas pie Metodisko norādījumu 
kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba  izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai prasību ievērošanas. Metodiskos norādījumus skatīt 6.pielikumā. 
 
6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Ekonomikas un kultūras augstskolai Licenci Nr.04042-8 par tiesībām īstenot 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu profesionālā bakalaura grāda iegūšanai 
un 5. līmeņa kvalifikācijas piešķiršanai Izglītības un zinātnes ministrija izsniedza 2007.gada 
03.aprīlī uz 3 gadiem. Studiju programmas realizācija tika uzsākta sākot ar 2007. gada 1. 
septembri.  
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 Profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” (kods 42214) 
Pašnovērtējuma ziņojumu par 2007./2008. akadēmisko gadu” skatīt 7.pielikumā un 2008.gada 
03. decembra EKA Senāta lēmuma Nr.59 izrakstu skatīt 8.pielikumā. 

Studiju programmas izpildi nodrošina Ekonomikas un kultūras augstskolas Kultūras 
nodaļa.  
 
7. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 
7.1. Studiju programmas salīdzinājums ar Interjera dizainera kvalifikācijas piektā 
līmeņa profesijas standartu 
 Lai varētu novērtēt studiju programmas kvalitāti no Latvijas valsts un tautsaimniecības 
interešu viedokļa, ir veikta studiju programmas salīdzinošā analīze ar Interjera dizainera 
kvalifikācijas piektā līmeņa profesijas standartu un radniecīgajām Latvijas un ārzemju 
augstskolu piedāvātajām studiju programmām. EKA profesionālā studiju programma ir 
izstrādāta pamatojoties uz Interjera dizainera kvalifikācijas piektā līmeņa profesijas standarta 
prasību pamata. Interjera dizainera profesijas standarts (Profesijas kods 2452 36) skatāms 9. 
pielikumā. 

EKA profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” salīdzinošā 
analīze ar Interjera dizainera kvalifikācijas piektā līmeņa profesijas standarta prasībām ir 
redzama 3.tabulā. 

3. tabula 
Studiju programmas salīdzinājums ar Interjera dizainera profesijas standartu 

Nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī 

N. 
p.  k.

 
Standarta prasības 

(zināšanas) 

Standarta prasības Programmas 
atbilstība 

 
Studiju programmas 

kursi  

1. Socioloģija X X Socioloģija 
2. Filozofija X X Filozofija 
3. Komercdarbības pamati X X Komercdarbības 

pamati 
  Izpratne Pielietošana  
  Standarta 

prasības 
Programmas 
atbilstība 

Standarta 
prasības 

Programmas 
atbilstība 

 

1.  Intelektuālā īpašuma 
tiesības 

X X   Tiesību pamati; 
Saimnieciskās 
tiesības 

2 Saskarsmes psiholoģija X X   Sociālā psiholoģija 
3. Fotografēšana X X   Fotografēšana 
4 Telpas uztveres 

psiholoģija 
X X   Telpas uztveres un 

krāsu psiholoģija 
5 Krāsu psiholoģija X X   Telpas uztveres un 

krāsu psiholoģija; 
Koloristika 

6. Būvniecības normatīvi X X   Arhitektūras un 
būvniecības pamati 

7. Telpu norobežojošo 
būvkonstrukciju veidi 

X X   Zināšanas iegūst 
studiju kursos: 
Telpas 
projektēšana; 
Arhitektūras un 
būvniecības pamati 

8. Inženierkomunikācijas  X X   Arhitektūras un 
būvniecības pamati;  
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9. Profesionālie termini 
vismaz divās svešvalodās 

X X   Svešvaloda; 
Nozares 
teorētiskajos 
pamatkursos un 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
studiju  kursos 

10. Mākslas vēsture   X X Pasaules mākslas 
vēsture; 
Arhitektūras un 
dizaina vēsture 

11. Arhitektūras un interjera 
vēsture 

  X X Arhitektūras un 
dizaina vēsture; 
Pasaules mākslas 
vēsture 

12. Dizaina vēsture   X X Arhitektūras un 
dizaina vēsture; 
Pasaules mākslas 
vēsture 

13. Zīmēšana 
(konstruktīvā/tonālā; 
analītiskā) 

  X X Zīmēšana 

14. Gleznošana   X X Gleznošana 
15. Plaknes un telpiskā 

kompozīcija 
  X X Kompozīcijas 

pamati; 
Kompozīcija 

16. Krāsu teorija, koloristika    X X Koloristika 
17. Ergonomika   X X Ergonomika 
18. Tēlotāja ģeometrija 

(rasēšana, perspektīva) 
  X X Tēlotāja ģeometrija 

19. Materiālmācība, 
būvniecības un apdares 
darbu tehnoloģijas 

  X X Materiālmācība 

20. Formu modelēšana: 
tektonika, maketēšana, 
veidošana 

  X X Telpiskā 
maketēšana 

21. Interjera projektēšanas 
teorija (telpas 
novērtējuma kritēriji, 
interjera veidošanas 
principi un paņēmieni) 

  X X Interjera 
projektēšanas 
teorija 

22. Vienkāršas un 
multifunkcionālas 
telpvides funkcionālās 
shēmas un to specifika 

  X X Interjera 
projektēšanas 
teorija; Interjera 
detaļu un elementu 
projektēšana; 
Mēbeles interjerā 

23. Individuālo dzīvojamo 
telpu, sabiedrisko telpu, 
multifunkcionālo 
kompleksu interjeru 
projektēšana 

  X X Interjera 
projektēšanas 
teorija; Interjera 
detaļu un elementu 
projektēšana; 
Mēbeles interjerā 
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24. Interjera detaļu un 
elementu projektēšana 
(nenesošās 
konstrukcijas) 

  X X Interjera detaļu un 
elementu 
projektēšana 

25. Mēbeles un gaismas 
ķermeņi interjerā 

  X X Mēbeles interjerā; 
Gaismas dizains 

26. Apgaismojuma 
tehnoloģijas, gaismas 
dizains 

  X X Gaismas dizains 

27. Telpisku objektu 
projektēšana (mēbeles, 
gaismas ķermeņi) 

  X X Telpas 
projektēšana; 
Mēbeles interjerā; 
Gaismas dizains 

28. Arhitektūras un dizaina 
nozaru jaunumi 

  X X Inovācijas 
arhitektūrā un 
dizainā 

28. Virtuālās modelēšanas 
un maketēšanas 
tehnoloģijas 
(datortehnoloģijas) 

  X X Datorgrafika; 
Tēlotāja ģeometrija 

30. Lietišķā informātika   X X Informātika 
31. Valsts valoda   X X Vispārizglītojošos,  

nozares 
teorētiskajos 
pamatkursos un 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
studiju  kursos 

32. Vismaz divas 
svešvalodas saziņas 
līmenī 

  X X Svešvaloda; 
Nozares 
teorētiskajos 
pamatkursos un 
nozares 
profesionālās 
specializācijas 
studiju  kursos 

33. Estētika   X X Ētika un estētika 
34. Projektēšanas prakse   X X Iepazīšanās prakse; 

Pamatprakse; 
Pirmsdiploma 
prakse 

35. Projekta dokumentācijas 
noformēšana 

  X X Projektu vadība; 
Komercdarbības 
pamati; Iepazīšanās 
prakse; 
Pamatprakse; 
Pirmsdiploma 
prakse 

36. Darba tiesiskās attiecības   X X Tiesību pamati; 
Saimnieciskās 
tiesības; 
Komercdarbības 
pamati 

37. Darba aizsardzība   X X Darba drošība un 
aizsardzība 
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38. Vides aizsardzība   X X Vides zinātne; 
Ekoloģija; 
Apdzīvotu vietu 
ilgtspējīga attīstība; 
Ainavu dizains un 
aizsardzība 

X – atbilstības vērtējums 
 
Secinājums: No studiju programmas salīdzinošās analīzes ar Interjera dizainera 5.līmeņa 
profesijas standartu redzams, ka studiju programma pilnība atbilst profesijas standartā 
noteiktajam kvalifikācijas līmenim. 
 
7.2.Salīdzinājums ar citām studiju programmām 
   

EKA darba tirgum piedāvātās profesionālās studiju programmas „Interjera dizains” 
konkurētspējas noskaidrošanai svarīgi ir veikt studiju programmu salīdzinošo analīzi ar 
radniecīgām Latvijas un ārvalstu augstskolu piedāvātajām studiju programmām. 

Saskaņā ar AIKNC datiem līdzīgas profesionālā bakalaura studiju programmas Latvijā 
vēl piedāvā Latvijas Universitāte, Rēzeknes augstskola, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas 
augstskola. 4. tabulā ir sniegts salīdzinošs pārskats par vispārīgiem studiju programmu 
rādītājiem dažādās Latvijas augstskolās: piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds, izglītības 
pakāpe, kas nepieciešama, uzsākot programmu, augstskolas piedāvātais studiju veids, forma 
un ilgums, kā arī studiju programmas apjoms kredītpunktos. 
 

4. tabula 
Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Interjera dizains” 

salīdzinājums ar radniecīgām studiju programmām Latvijā 
 

Augstskola Piešķiramā 
kvalifikācija vai/un 
grāds 

Izglītības pakāpe 
uzsākot 
programmu 

Studiju veids, forma un ilgums 
 

KP 

Ekonomikas un 
kultūras augstskola 

Profesionālais 
bakalaurs dizainā;  
interjera dizainers 

vidējā pilna laika klātiene: 4 gadi 
nepilna laika klātiene: 4,5 gadi 

160 

Latvijas 
Universitāte 

Profesionālais 
bakalaurs mākslā;  
datordizainers vai 
interjera dizainers 

vidējā pilna laika klātiene: 4 gadi  
nepilna laika klātiene: 4,5 gadi  

160 

Rēzeknes 
augstskola 

Profesionālais 
bakalaurs sociālajās 
zinātnēs, interjera 
dizainers 

vidējā pilna laika klātiene: 4 gadi  
nepilna laika klātiene: 4,5 gadi  

160 

Starptautiskā 
praktiskās 
psiholoģijas 
augstskola 

Profesionālais 
bakalaurs interjera 
dizainā; 
interjera dizainers 

vidējā pilna laika klātiene: 4 gadi 
nepilna laika neklātiene: 5 gadi 

160 

 
Kā redzams augstāk dotajā tabulā, Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvātā 

studiju programma „Interjera dizainers” pēc piešķiramā bakalaura grāda atšķiras, bet pēc 
piešķiramās kvalifikācijas, studiju veida, formas, ilguma un studiju programmas apjoma 
kredītpunktos ir līdzvērtīga citām radniecīgām studiju programmām, kuras piedāvā dažādas 
augstākās izglītības mācību iestādes Latvijā.  

EKA darba tirgum piedāvātās profesionālās studiju programmas “Interjera dizains” 
konkurētspējas noskaidrošanai ir veikta studiju programmu salīdzinošā analīze ar vienu 
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radniecīgu un akreditētu Latvijas un divām ārvalstu augstskolu piedāvātajām studiju 
programmām. 

Salīdzinot EKA studiju programmu “Interjera dizains” ar Starptautiskās praktiskās 
psiholoģijas augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmu „Interjera dizains” 
redzams, ka Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas studiju ilgums pilna laika 
studijām ir 4 gadi vai 5 gadi nepilna laika studijā. Piedāvātās studiju programmas apjoms ir 
160 kredītpunkti. 

 
5.tabula 

Salīdzinājums ar Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas profesionālā 
bakalaura studiju programmu „Interjera dizains” 

 

 
 

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas 
augstskolas profesionālā bakalaura 

studiju programma 
 „Interjera dizains” 

EKA profesionālā bakalaura studiju programma 
 “Interjera dizains” 

Studiju kursi Semestris Krp. Studiju kursi Semestris Krp. 

Filosofija 5 2 Filosofija 7. 2 

Angļu valoda 1,2,3,4 8 Svešvaloda 1. 4 

Socioloģija 5 2 Socioloģija 1. 2 

Sociālā psiholoģija 6 2 Sociālā psiholoģija 2. 2 
Uzņēmējdarbības 
pamati 

2 7 Komercdarbības pamati 1. 2 

Kultūra un 
autortiesības 

2 8 Tiesību pamati 1. 2 

Pētījumu metodes 1,3 2    

   Ētika un estētika 1. 2 

   Saimnieciskās tiesības 3. 2 

   Darba drošība un aizsardzība 5. 2 

Mākslas vēsture 1,2 2 Pasaules mākslas vēsture 1. 4 

Interjera vēsture 4 2    

Dizaina vēsture 5 1 Arhitektūras un dizaina vēsture 2. 4 
2 dimensiju 
kompozīcija 

1,2 4 Kompozīcijas pamati 1. 2 

3 dimensiju 
kompozīcija 

5,6 2 Kompozīcija 2,3 4 

Koloristika 1,2 4 Koloristika 1. 2 

Ergonomika 1 1 Ergonomika 2. 2 

MS Office 1 2 Informātika 2. 2 

Grafikas programmas 
1,2,3,4,
5,6 

16 Datorgrafika 3 4 

Telpas uztveres 
psiholoģija 

7 2 
Telpas uztveres un krāsu 
psiholoģija 

3. 2 
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Zīmēšana 
1,2,3,4,
5,6 

16 Zīmēšana 2,3,4 6 

Gleznošana 
2,3,4,5,
6 

11 Gleznošana 3,4,5 6 

Fotogrāfija 5 2 Fotografēšana 7. 2 

Ievads specialitātē 1 1    

Interjera projektēšana 
2,3,4,5,
6,7 

14 Telpas projektēšana 4,5 4 

Perspektīve 1,2, 2    

Arhitektūras pamati 3,4 4 
Arhitektūras un būvniecības 
pamati 

2 4 

Maketēšana 3 2 Telpiskā maketēšana 5. 2 
Materiālmācība un 
apdares tehnikas 

3,4 4 Materiālmācība 5 4 

Gaismas dizains 
interjerā 

5 2 Gaismas dizains 7. 4 

Telpisko objektu 
projektēšana 

6 2 Interjera projektēšanas teorija 4,5 4 

Organizācijas 
pašprezentācija 

8 2    

Audiovizuālo 
tehnoloģiju pamati 

6,7 3    

Animācija 6,7 4    
Cilvēka figūras 
zīmēšana 

7 2    

Veidošana 8 2    

Burtu mācība 5 2    

   Tēlotāja ģeometrija 2,3. 4 

   Vides zinātne 3. 2 

   
Teritorijas plānošanas 
metodes 

4. 2 

   Projektu vadība 6. 4 
 

  
Ainavu dizains un 
projektēšana 

5. 4 

 
  

Interjera detaļu un elementu 
projektēšana 

6. 4 

   Mēbeles interjerā 6. 2 

   Ekoloģija 7. 2 

   
Inovācijas arhitektūrā un 
dizainā 

7. 2 

   
Apdzīvoto vietu ilgtspējīga 
attīstība 

7. 4 

   Studiju darbs 4., 7. 4 

Prakse 1.-8. 26  Prakse  4,6,8 26 

Kvalifikācijas 
eksāmens 
+Diplomdarbs  

8 12 Profesionālā bakalaura darbs 8. 12 
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Abās programmās vispārizglītojošie studiju kursi sastāda 20 kredītpunktus, nozares 
teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 kredītpunktus, bet nozares 
profesionālās specializācijas kursi – 60 kredītpunktus. Kaut arī atsevišķu studiju kursu 
nosaukumi šajās divās programmās ir atšķirīgi, studiju programmas ir visai līdzīgas 
(skat.5.tabulu).  

EKA studiju programmas “Interjera dizains” salīdzinājums ar Igaunijas Mākslas 
Akadēmijas otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmu „Arhitektūra 
un pilsētas dizains” redzams 6.tabulā.   
 

6. tabula 
 

Salīdzinājums ar Igaunijas Mākslas Akadēmijas otrā līmeņa augstākās izglītības 
profesionālo studiju programmu „Arhitektūra un pilsētas dizains” 

 

Igaunijas Mākslas Akadēmija Piedāvātā studiju programma 
Studiju kursi Semestris Krp. Studiju kursi Semestris Krp. 

Humanitārās un 

sociālās zinātnes 
  Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
  

Angļu valoda 1,2 2+2 Svešvaloda 1. 4 

Estētika 5,6 1+1 Estētika un ētika 1. 2 
Pasaules mākslas 
vēsture 

1,3 2+2 Pasaules mākslas vēsture 1 4 

   

Nozares teorētiskie 

pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju 

kursi 

  

Vispārīgā kompozīcija 1,2,3 
1+1+
1 

Kompozīcija 2., 3 2+2 

Mācība par krāsām 3. 1 Koloristika 1. 2 

Ainavu dizains 5,6 1+1 
Ainavu arhitektūra un 
projektēšana 

5 4 

Pasaules arhitektūras 
vēsture 

3,4,5 
1+1+
2 

Arhitektūras un ainavu 
dizaina vēsture 

2. 4 

Specialitātes teotrētiskie 

priekšmeti 
  Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
  

Vides aizsardzība 7. 1 Vides zinātne 3 3 

Glezniecība 1 1 Gleznošana 3,4,5 
2+2+
2 

Formas tipoloģija 3,4 1+1 Tēlotāja ģeometrija 6. 2 
Pilsētas plānošanas 
pamati 

6,7 1+2 
Apdzīvoto vietu 
ilgtspējīga attīstība 

7. 4 

Arhitektūras teorijas 
vēsture 

8,9 2+2 
Arhitektūras un 
būvniecības pamati 

2 2 

Plānošanas stratēģijas 7,8 1+1 
Teritorijas plānošanas 
metodes 

5. 4 

Iekštelpas un furnitūras 
vēsture 

5,6 1+1 
Interjera detaļu un 
elementu projektēšana 

4,5 2+2 

Pilsētas ģeogrāfija 9. 2 Vides zinātne 7. 3 

Prakse 8,9 
10+1
0 

Prakse  4,6,8 8+10+
8 

Diplomprojekts 10 15 Bakalaura darbs 8. 12 
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Secinājums: programmas ir ļoti līdzīgas, bet Igaunija Mākslas akadēmijas programmā vairāk 
uzmanības tiek veltīta Pasaules un Igaunijas arhitektūras lielākai izpētei .  

No EKA studiju programmas “Interjera dizains” un Lahti Universitātes (Somija) 
profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera arhitektūra” salīdzinošās analīzes 
redzams, ka saturiski abas programmas ir visai līdzīgas. Studiju ilgums ir 4 gadi. (skat. 
7.tabulu). 
 

7.tabula 
Salīdzinājums ar Lahti Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmu  

„Interjera arhitektūra”  
 

Lahti Universitātes profesionālā bakalaura 
studiju programmu  

„Interjera arhitektūra„ 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
profesionālā bakalaura studiju programma 

 “Interjera dizains ” 
Studiju kursi Krp. Studiju kursi Krp. 
Pamatstudijas 20 Vispārizglītojošie studiju kursi 20 

Zviedru valoda 
Svešvaloda 

1,5 
1,5 

Svešvaloda 
 

4 

Somu valoda un komunikācija 3 --- --- 
--- --- Tiesību pamati 2 

Ievads uzņēmējdarbība  2 Komercdarbības pamati 2 
--- --- Socioloģija 2 
--- --- Ētika un estētika 2 

Komunikācija I, II 12 Sociālā psiholoģija 2 
--- --- Saimnieciskās tiesības 2 
--- --- Darba drošība un aizsardzība 2 
--- --- Filosofija 2 

Citas pamatstudijas un 

profesionālās studijas 

110 Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģijas kursi 

36 

Mākslas vēsture 
Modernā un mūsdienu māksla 

2 
2 

Pasaules mākslas vēsture 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā 

4 
4 

Dizaina vēsture I 2 Arhitektūras un dizaina  vēsture 4 
Vizuālais dizains 2 Tēlotāja ģeometrija 4 
Celtniecība un būvniecība I, II, III 6 Arhitektūras un būvniecības pamati 4 
Datorgrafika (CAD I) 2 Informātika, Datorgrafika   2+4 
Vizuālais dizains 2 Telpas uztveres un krāsu psiholoģija 2 
Komunikācija III, IV 4 Sociālā psiholoģija 2 
Datorgrafika (CAD II, CAD III) 8 Datorgrafika  4 

--- --- Teritorijas plānošanas metodes 2 
Materiāldarbnīcas 13 Materiālmācība 4 
Ievads uzņēmējdarbībā  2 Komercdarbības pamati 2 

--- ---   
  Nozares profesionālās specializācijas 

kursi 

60 

Atbalsta studijas I, II, III, IV 16 --- --- 
Krāsas 2 Koloristika 2 
Vizuālais dizains 2 Kompozīcijas pamati 2 
Zīmēšana un krāsošana 2 Zīmēšana 6 

--- --- Ergonomika 2 
Vizuālais dizains 2 Kompozīcija 4 
Dzīves zīmēšana (plenērs) 2 Gleznošana 6 
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Skulpturēšana I 2 Tēlotāja ģeometrija,  
Telpas projektēšana  

4 

Interjera arhitektūra I 6 Interjera projektēšanas teorija 4 
Skulpturēšana II 2 Telpiskā maketēšana 2 
Dizaina darbnīcas 2 Ainavu dizains un projektēšana 4 
Interjera arhitektūra II, III 8 Interjera detaļu un elementu 

projektēšana 
4 

Mēbeļu dizains I, II, III 15 Mēbeles interjerā 2 
--- --- Ekoloģija 2 
--- ---- Vides zinātne  2 
--- --- Fotografēšana 2 

Dizaina vēsture II ( no modernā līdz 
mūsdienu dizainam) 

2 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā 

2 

Vizuālais dizains 2 Gaismas dizains 4 
--- --- Apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība 4 

Partnerības projekti 10 Projektu vadība, Telpas projektēšana  4+4 
--- --- Studiju darbs 4 

Partnerības projekti 10 Prakse 26 

Noslēguma darbs 10 Bakalura darbs 12 

KOPĀ 160 KOPĀ 160 

 
 
7.3. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Ņemot vērā to, ka studiju programma ir jauna un šo programmu vēl nav absolvējis 
neviens EKA students, arī programmā studējošie tikai 2009.gada pavasara semestrī 
(4.semestrs) uzņēmumos, iestādēs un organizācijas pirmo reizi iziet praksi “Interjera dizains”, 
tāpēc līdz šim nav veikta darba devēju aptauja par studentu sagatavošanas kvalitāti. To varēs 
veikt tikai tad, kad studenti atgriezīsies no prakses. Vienlaicīgi būs iespēja iepazīties arī ar 
praktikantu raksturojumiem. Bet, kas attiecas uz realizētās profesionālās studiju programmas 
aktualitāti Latvijas tautsaimniecībai, tad vajadzība pēc šādas programmas speciālistiem nerada 
šaubas.  

Sekojot līdzi Latvijas laikrakstiem un citiem masu mēdijiem redzams, ka profesionālās 
karjeras iespējas darba tirgū ir ļoti plašas: interjera dizainers, dizaina plānotājs, interjera un 
eksterjera projektēšana, ekoloģijas un vides zinātnes izmantošana projektējot apdzīvoto vietu 
ilgtspējīgu attīstību, projektu realizēšana dažādās firmās un uzņēmumos; piedalīšanās 
reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukciju, kultūras 
pieminekļu un restaurācijas plānu izstrādāšanā; darbs pašvaldībās un administratīvās 
struktūrās, konsultatīvajos dienestos; iespējas veidot savu  interjera dizaina  uzņēmumu. 
Latvijā regulāri notiek Dizaina dienas kur iespējams interesentiem apgūt jaunāko informāciju 
dizainā, ko var pielietot ne tikai dizainā, bet arī interjera dizaina plānošanā . 
 
8. Studējošie studiju programmā  
8.1. Studiju programmā uzņemto studentu skaits 

Informācija par profesionālā bakalaura studiju programmā “Interjera dizains” uzņemto 
studentu skaitu redzama 8.tabulā. 
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8.tabula 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmā “Interjera dizains” studējošo skaits uz 
akadēmiskā gada sākumu 

 
Uzņemto studentu skaits Ieraksta saturs 

Pilna laika Nepilna 
laika 

Kopā 

Uz 2007.g. 1.oktobri 82 73 155 
Uz 2008.g. 1.oktobri 154 120 274 

Kopā studē: 236 193 429 
 
 

8.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 
Uzņemšana EKA profesionālā bakalaura studiju programmā “Interjera dizains” notiek 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.846 (10.10.2006.) un pamatojoties uz Ekonomikas un kultūras 
augstskolas Senātā apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem katram akadēmiskajam gadam.  

Ekonomikas un kultūras augstskolas uzņemšanas noteikumi nosaka, ka profesionālā 
bakalaura studiju programmā “Interjera dizains” pilna un nepilna laika klātienes studijās 
uzņem studentus, kuriem ir vidējo izglītību apliecinošs dokuments. 
2008./2009.ak.g.uzņemšanas kritērijs bija centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā, latviešu 
valodā un literatūrā. “2008./2009.akadēmiskā gada UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI” skatāmi 
10. pielikumā.  

EKA uzņem personas, kuras noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvušas 
vērtējumu, kas nav zemāks par E līmeni. 

Reflektantiem, kuri bija ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī ieguvuši 
vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, uzņemšana pilna un nepilna laika 
studiju formās tika ņemta vērā atestāta vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (vai dzimtā 
valodā), svešvalodā. Savukārt reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004.gada, tika 
ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā un latviešu valodā un literatūrā. 

Studējošo skaita izmaiņas nosaka imatrikulācija un eksmatrikulācija. EKA studentu 
imatrikulācija notiek pamatojoties uz 2007.gada 30.decembra EKA Senāta sēdē apstiprinātā 
(grozījumi apstiprināti EKA Senāta sēdē 2008.gada 31. oktobrī) normatīvā dokumenta 
“Imatrikulācijas kārtība” pamata (skat.11.pielikumu). Reflektanta imatrikulācija notiek pēc 
līguma noslēgšanas starp EKA un reflektantu. Savukārt studentu eksmatrikulāciju reglamentē 
EKA 2007.gada 20.decembra Senāta sēdē apstiprinātā “Eksmatrikulācijas kārtība” (skat. 
12.pielikumu). 

 
 

8.3. Studējošo aptaujas par studiju procesu un to analīze 
Studentu iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā notiek veicot studentu aptaujas. 

Studentu aptaujas veic Studiju departamenta darbinieki, bet aptauju lapu izplatīšanā tika 
iesaistīti arī EKA Studentu pašpārvalde. Aptaujas tiek veiktas rudens un pavasara semestrī. 
Studentu aptaujas anketa skatāma 13.pielikumā. Studiju programmas “Interjera dizains” 
studentu aptauju salīdzinošā analīze redzama 9. tabulā. Tabulā ir apkopoti rezultāti par 
pirmajiem trim studiju semestriem.  
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9.tabula 
Studentu aptaujas salīdzinošā analīze 

 
Jautājums  2007./2008. ak. g. 

rudens semestris 
(aptaujāti 94  

studenti jeb 61 % 
studējošo) 

2007./2008. ak. g. 
pavasara semestris 

(aptaujāti 84 studenti 
jeb 74 % studējošo) 

2008./2009. ak. g. 
rudens semestris 

(aptaujāti 167 
studenti jeb 69,6% 

studējošo) 
1. Kā Jūs vērtējat 
programmā iesaistītos 
mācībspēkus kopumā: 

   

zemu 2 -  1 
vidēji 64 57 62 
augstu 34 43 37 
2. Vai Jūs apmierina 
izvēlētā studiju 
programma: 

   

neapmierina 1 1 1 
daļēji apmierina 36 33 56 
apmierina 63 66 43 
3. Vai Jūs apmierina 
nodarbību laiki un 
plānojumi ? 

   

Neapmierina 2 4 3 
Daļēji apmierina 33 42 45 
Apmierina 65 54 52 
4. Vai Jūs apmierina 
augstskolas materiāli 
tehniskā bāze (telpu 
remonts, datorklašu 
aprīkojums utt.): 

   

neapmierina 6 10 7 
daļēji apmierina 60 61 48 
apmierina 34 29 45 
5. Vai Jūs apmierina 
bibliotēkā pieejamais 
literatūras klāsts: 

   

neapmierina 5 1 7 
daļēji apmierina 54 47 51 
apmierina 54 52 42 
6. Kā Jūs vērtējat Jūsu 
nodaļas lietveža darbu: 

   

zemu 1 1 1 
vidēji 20 47 40 
augstu 79 52 59 

 
2007./2008.akadēmiskā gada rudens semestra aptaujā piedalījās 61%, pavasara 

semestra aptaujā 74% studentu, savukārt 2008./2009.ak.gada rudens semestra aptaujā ņēma 
dalību 69,6% studiju programmas “Interjera dizains” studenti. Aptaujas lapā tika formulēti 9 
jautājumi. 
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 Studenti vērtēja docētāju darbu, atsevišķus studiju kursus, studiju procesu un 
pārbaudes formas, kā arī programmu kopumā, un varēja izteikt ieteikumus un novēlējumus 
augstskolas vadībai, kultūras nodaļas vadītājai un lietvedei.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju programmu 
“Interjera dizains”. Studentu vērtējums, salīdzinot aptaujas datus par trim semestriem, ir ļoti 
līdzīgs.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka studenti studiju programmas realizācijā iesaistīto 
mācībspēku kvalitāti vērtēja kā vidēju amplitūdā no 57% līdz 64% respondentu, bet kā augstu  
amplitūdā no 34% līdz  43%. 

Studenti kopumā ir apmierināti ar izvēlēto profesionālā bakalaura studiju programmu. 
Par to liecina respondentu atbildes. Ja pirmajā semestrī tikai 36% aptaujāto studentu  
atbildēja, ka viņus daļēji apmierina izvēlētā studiju programma, tad pēc trešā semestra 
aptaujām redzams, ka tādu īpatsvars ir pieaudzis līdz 56%. Savukārt 48% studenti pēdējā 
aptaujā atzina, ka viņus daļēji apmierina, bet 45% ka apmierina augstskolas materiāli tehniskā 
bāze. Protams, telpu remonts un aprīkojums prasa lielus finanšu ieguldījumus, ko var realizēt 
ilgstošākā laika periodā. Arī bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts, kaut arī gadu no gada tas 
palielinās, pēdējā aptaujā 42% respondentu atbildēja ka tas apmierina, bet tomēr 51% 
atbildēja, ka tas tikai daļēji viņus apmierina. Studenti atzinīgi vērtē arī Kultūras nodaļas 
lietveža darbu. Kā augstu to atzina 59% studentu, bet kā vidēju 40% aptaujāto. 

Studiju programmā studējošo atbilžu apkopojums par katru anketas jautājumu 
(2008./2009.ak.gada rudens semestra aptauja) ir redzams zemāk dotajos attēlos. 

 
 

Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos mācībspēkus 

kopumā? 

augstu

37%

vidēji

62%

zemu

1%

 
 
Programmā iesaistītos mācībspēkus kopumā studenti novērtējuši pārsvarā vidēji un 

augstu. 
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Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma?

apmierina 

43%
daļēji 

apmierina 

56%

neapmierina

1%

 
 
Lielākā daļa studentu atzīst, ka tos pilnībā vai daļēji apmierina pašu izvēlētā studiju 

programma 
 
 

Komentāri pie studiju programmas novērtēšanas:

19

15

17

9

3
11

95

32

36

6

programma ir laba

programma daudzveidīga

ir virspusējie priekšmeti vai
pasniegšana
mazs apjoms svešvalodas kursam

ir grūtie priekšmeti

programma atbilst specializācijai

kursam datorgrafika nav pietiekamas
slodzes
labs docētāju sastāvs

studiju programma interesanta un
perspektīva
maza slodze specializācijas
priekšmetiem
maz praktisko iemaņu apgūšanas
iespējas

 
Komentāros pie studiju programmas novērtēšanas redzamas studentu izteiktās piezīmes 

un respondentu skaits, kuri ir izteikuši savu attieksmi.  
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Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un nodarbību 

plānojums? 

apmierina 

52%

daļēji apmierina 

45%

neapmierina

3%

 
Studentus principā apmierina vai daļēji apmierina nodarbību laiki un plānojums.  
 
 
 

Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli tehniskā bāze 

(telpu remonts, datorklašu aprīkojums utt.)? 

apmierina 

45%

daļēji apmierina 

48%

neapmierina

7%

 
 
Par augstskolas materiāli tehnisko bāzi studenti izteica atzinumu, ka tā daļēji apmierina 

vai apmierina. Savukārt 7% respondentu atzīst, ka daudz kas vēl jādara, lai to uzlabotu.   
 

Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais literatūras 

klāsts?

apmierina 

42%

daļēji apmierina 

51%

neapmierina

7%

 
 
Studenti vērtēja arī augstskolas bibliotēkā pieejamo literatūras klāstu. Lielākais vairums 

studentu (51%) izteicās, ka tas daļēji apmierina, bet 42%, ka tas apmierina.  
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Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaļas lietvežu darbu? 

augstu 

59%

vidē ji 

40%

zemu

1%

 
Studenti pietiekami augstu vērtēja arī Kultūras nodaļas lietvedes darbu. 

Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot?

7 9

30

24

1518

18

13

3
2
4
4
1
4

33
5

7 5

docētāju zems kfalifikācijas līmenis

informācijas trūkums

apmeklēt visas lekcijas

nav grūtību

studiju savienošana ar darbu

patstavīgie darbi

atsevišķie grūtie priekšmeti

laika trūkums

liels studentu skaits grupā

kopēšanas darbi

imzaiņas lekciju sarakstā

slinkums

bezvadu interneta neesamība skolā

sliktas telpas

bibliotēkas darba organizācija

studiju maksa

studiju laiki

maza slodze

neērti docētaju konsultāciju laiki
 

 
Aptaujas pēdējā attēlā studenti paši dod vērtējumu tam, kas viņiem sagādā vislielākās 

grūtības studiju procesā. Studenti anketās ir nosaukuši dažādus iemeslus, kas viņiem traucē 
vai ar kuriem tiem nākas saskarties studiju procesā. Tas norāda vien to, ka studenti atbildīgi 
vērtē šādas aptaujas nozīmīgumu.  

Aptaujas rezultātu analīze ļāva izdarīt vairākus secinājumus un deva ierosmi studiju 
programmas un atsevišķu studiju kursu satura pilnveidošanai, kā arī studiju programmas 
izpildes organizācijas uzlabošanai.  
  
8.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentiem ir vairākas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Studentu 
pašpārvaldes pārstāvji līdzdarbojas kā Senāta, tā arī Studiju programmas padomes darbā, kur 
viņi var izteikt savus priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu studiju procesu, augstskolas vadība un Kultūras 
nodaļas vadītājs regulāri veic pārrunas ar studentiem un aptaujas par studiju procesa 
organizācijas aktuālajiem jautājumiem: eksāmenu sesijas organizāciju, nodarbību plānošanu, 
studiju kursu pasniegšanas pēctecību, studiju kursu tēmu dublēšanās novēršanu atsevišķu 
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studiju kursu programmās, praktisko nodarbību satura un tematikas aktualizāciju profesionālās 
sagatavotības celšanā, informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju nodrošināšanā studiju 
procesā, par bibliotēku fonda nepārtrauktu papildināšanu, elektronisko datu bāzu pieejamību 
u.c. 

 
8.5. Studentu prakse 

Svarīga profesionālās bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” sastāvdaļa ir 
studentu prakses organizācija. Studiju laikā studentiem būs jāiziet 3 prakses uzņēmumos, 
iestādēs vai organizācijās (Iepazīšanās prakse, Pamatprakse un Pirmsdiploma prakse) 26 
nedēļu garumā. Studiju plānā praksi paredzēts iziet 4., 6. un 8. semestrī pilna laika 
studējošiem, bet  4., 6. un 9.semestrī nepilna laika studējošiem. Studentu “Prakses nolikums” 
un prakšu programmas un dokumentācija skatāma 14. pielikumā. Lai studenti varētu 
kvalitatīvi iziet praksi, augstskola turpina meklēt jaunus dažādu tautsaimniecības nozaru 
prakses uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestādes un organizācijas,  lai noslēgtu līgumus par 
sadarbību studiju prakses organizācijā. Šobrīd augstskolai ir noslēgti līgumi ar vairāk nekā 20 
uzņēmumiem, starp kuriem ir Rīgas Aeronavigācijas institūts, ,Arhitektu birojs” SIA “Uģis 
Šēnbergs, arhitekts”, SIA”NAMS”, Rīgas Domes attīstības departaments, SIA “AB3D”, 
SIA”ALEJA D”, SIA”SUDRABA ARHITEKTŪRA”, Saulkrastu Dome, SIA ”Biko-LAT”, 
SIA”UMBRA”, SIA ”Fobo Prints”, SIA ”Dizaina studija CREO”, SIA ”VGL”, SIA 
“Tipogrāfija Citrons”, SIA”BST Rīga”, Ogres Dome, AS „Arhitektu birojs Kolonna”, SIA 
„Vizuālās modelēšanas studija”, SIA „ARHEO”, SIA „Arhitektūras studija 1,618”, SIA 
„Arhitektūras vide”, SIA „Arhitektu birojs ARTEKS”, IU „Arhitekti Pētersoni I.A.” u.c.    

Līgumi par studiju praksi skatāmi 15. pielikumā. 
 

8.6. Studentu pētnieciskais darbs 
Studiju process nav iedomājams bez studentu pētnieciskā darba. Studiju pētniecisko 

darbu veic arī “Interjera dizains” studiju programmā studējošie. Tas palīdz integrēt apgūtās 
teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi pētījumu veikšanā, vācot pētījumiem 
nepieciešamos empīriskos materiālus, tos statistiski apstrādājot, veicot to analīzi, kā arī dodot 
iegūto rezultātu interpretāciju, lai tādā veidā pārbaudītu izvirzīto studiju darba mērķi un 
risināmos uzdevumus. Šajā darbā gūtās iemaņas palīdzēs studentiem profesionālajā darbībā 
labāk izprast klienta vēlmes un veicamā darba apjomu nozīmīgu projektu realizācijā. 

Studējošie izstrādā studiju darbus pilna laika klātienes studenti 4. un 7. semestrī, bet 
nepilna laika klātienes studenti 5. un 7. semestrī. 

EKA organizē studentu darbu izstādes, rosina aktīvi piedalīties zinātniski pētnieciskā 
darbā, dizaina dienu pasākumos un konferencēs. 2007./2008. ak. g. septiņi EKA studiju 
programmas „Interjera dizains” studenti piedalījās starptautiskajā dizaina konferencē „Dizains 
Nākotne” un saņēma sertifikātus par dalību konferencē. 

Studenti savus pētījumus prezentē arī augstskolas studentu pētniecisko darbu 
zinātniski – praktiskās konferencēs. EKA 2009.gada 17. februārī studiju programmas 
“Interjera dizains” studenti pētniecisko darbu zinātniski – praktiskā konferencē 
“UZŅEMĒJDARBĪBA UN TĀS RADOŠĀS IZPAUSMES” atsevišķā “Ekonomika, kultūra, 
uzņēmējdarbība un interjera dizaina” sekcijā prezentēja sekojošu pētījumu tēmas:  
• Rīgas Aeronavigācijas institūta dienesta viesnīcas iekšējo telpu dizaina skiču projekts; 
• Ārtelpas projektēšana: Vasaras dārza vietas izpēte un skiču projekts;        
• Interjera projektēšana: Viesnīcas telpu analīze un skiču projekts; 
• Interjera projektēšana: Augstskolas telpu analīze un skiču projekts. 

EKA studiju programmas "Interjera dizains" studenti ir iesaistīti arī Latvijas Izglītības 
fonda un Latvijas Ergonomikas biedrības izsludina zinātniski pētniecisko darbu konkursa 
aktivitātes, lai veicinātu ergonomisko risku izraisīto problēmu analīzi darba vide un izstrādātu 
to novēršanas preventīvos pasākumus par sekojošām tēmām: 
• Datorergonomika. Problēmas un risinājumi; 
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• Ergonomika un uzņēmuma darbības efektivitāte; 
• Slodzes un pārslodzes negatīvās sekas; 
• Ergonomiska dizaina ietekme uz darbinieku; 
• Ergonomisko risku radīto veselības problēmu novēršanas iespējas; 
• Biznesa ergonomika; 
• Ergonomiskie risinājumi kvalitātes nodrošināšana un procesu vadība. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Interjera dizains" programmas vairāk kā 
120 studenti, kuri šīs programmas ietvaros apgūst studiju kursu "Ergonomika" ir izteikuši 
atsaucību veikt pētījumus, labākie no kuriem tiks iesniegti konkursa komisijai izvērtēšanai. 
Konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Izglītības fonda programmu birojā līdz 2009. gada 1. 
jūnijam. Latvijas Izglītības fonda izveidotā komisija pēc konkursa darbu novērtēšanas līdz 
2009.gada 30. jūnijam noteiks konkursa rezultātus un apbalvos labākos. 
 
 
9. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
9.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 

Šobrīd studiju procesa nodrošināšanā tiek nodarbināti 16 Ekonomikas un kultūras 
 

augstskolas docētāji (skat.10.tabulu), kā arī 10 praktizējoši augstas kvalifikācijas speciālisti un 
citu augstskolu mācībspēki. Augstskolas docētāju CV skatāmi 17.pielikumā. 
 

10.tabula 
Studiju programmas realizācijā nodarbināto docētāju sadalījums pēc ieņemamiem 

amatiem 
 

Ieņemamais amats Programmā nodarbināto skaits 

1. Profesors - 
2. Asociētais profesors 2 
3. Docents 14 
4. Lektors 10 
5. Asistents - 

Kopā: 26 

 
Docētāju saraksts, kuriem EKA ir pamata darba vieta  ir redzams 11. tabulā. Tabulā arī 
redzams, kāds ir docētāju zinātniskais grāds, ieņemamais amats un kādus studiju kursus vada. 

 
11. tabula 

Studiju programmas “Interjera dizains” 
docētāju saraksts, kuriem augstskola ir pamata darba vieta 

 
 Uzvards, vārds Kursa apraksts Zin. Grāds Amats 
1. Alijevs R. Filosofija Dr.paed. docents 
2. Prikulis, J. Ētika un estētika Dr. phil. docents 
3. Līce N. Sociālā psiholoģija Dr.paed. docente 
4. Jurķelis E. Koloristika; Kompozīcijas pamati; 

Ergonomika; Telpiskā maketēšana;  
Kompozīcija 

Mg.art. lektors 

5. Jermolajeva J. Pasaules mākslas vēsture Dr.paed. docente 
6. Ļisņičenko L. Svešvaloda (vācu) Dr.philol. docente 
7. Kazanovska  V. Svešvaloda (angļu) Mg.paed. lektore 
8. Dilāns G.  Svešvaloda (angļu) EMA lektors 
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9. Grišins A. Informātika Dr.oec. docents 
10. Zolneroviča L. Socioloģija Mg.art docente 
11. Keišs S. Projektu vadība Dr.oec as.prof. 
12. Mirks A. Tiesību pamati;  

Saimnieciskās tiesības 
Dr.oec. docents 

13. Paupa V. Komercdarbības pamati Dr.oec. docente 
14. Saulītis J. Darba drošība un aizsardzība Mg.soc. docents 
15. Āzena L. Fotografēšana, Inovācijas arhitektūrā 

dizainā 
Mag.soc. docente 

16. Bierne J. Telpas uztvere un krāsu psiholoģija Mg. psych. docente 
 
Programmas izpildes nodrošināšanā, nodarbības vadīt tiek aicināti arī citu augstskolu 

vadošie docētāji, augstas kvalifikācijas praktizējoši speciālisti un profesionālo asociāciju 
pārstāvji (skat.12.tabulu). 

 
 

12. tabula 
 

Studiju programmas “Telpas dizains un plānošana” vieslektoru  saraksts 
 

 Uzvards, vārds Kursa apraksts Zin. grāds Amats 
1. Rubene S. Ainavu dizains un projektēšana Mg.ing. lektore 
2. Jurāne I. Tēlotāja ģeometrija; Telpas 

projektēšana 
Mg.ing. lektore 

3. Treija-Čivle I. Gleznošana; Zīmēšana Mg.art. lektore 
4. Miķelsone I. Teritorijas plānošanas metodes Mg.arch. lektore 
5. Avotiņa I. Interjera projektēšanas teorija; 

Datorgrafika; Mēbeles interjerā; 
Gaismas dizains 

Mg.art lektore 

6. Ķipurs R. Arhitektūras un dizaina vēsture Mg.hist. lektors 
7. Šīre J. Ekoloģija Mg. vides zin. lektors 
8. Āboliņa K. Apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība Dr. vides zin. docente 
9. Vircavs M. Vides zinātne Dr.habil.chem. as.prof. 
10. Reitāle I. Arhitektūras un būvniecības pamati; 

Materiālmācība; Interjera detaļu un 
elementu projektēšana; Gaismas 
dizains 

Mg.arch. docente 

Studiju programmas realizācijā pavisam ir nodarbināti 42,3% docētāju ar zinātņu 
doktora grādu.  

EKA pamatdarbā nodarbinātie docētāji sastāda 61,5% no visa akadēmiskā personāla 
un 38,5% vieslektori. Protams, ka augstskolai nelielu studiju kursu (piemēram, 2 KP) 
lasīšanai, nav ekonomiski izdevīgi pieņemt patstāvīgā darbā savu mācībspēku, tāpēc šādu 
kursu lasīšanai tiek pieaicināti augstas kvalifikācijas vieslektori. 

Jāatzīmē, ka akadēmiskā personāla zinātniskā, profesionālā un pedagoģiskā kvalifikācija 
atbilst studiju programmas mērķa un uzdevumu realizācijai - sagatavot speciālistus 
tautsaimniecībai ar plašām teorētiskām un praktiskām zināšanām.  

Vairāki augstskolas akadēmiskajā darbā nodarbinātie docētāji ceļ savu kvalifikāciju 
studējot doktorantūrā, kā piemēram. J. Bierne, L. Āzena, L. Zolneroviča, G.Dilāns  un R. 
Ķipurs.  
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9.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 
Augstskolas akadēmiskais personāls aktīvi piedalās arī zinātniski pētnieciskajā darbā. 

Pēdējo piecu gadu laikā EKA docētāju veiktās zinātniski pētnieciskā darba aktivitātes 
atspoguļotas 13.tabulā.  

 
13.tabula 

Augstskolas akadēmiskā personāla 
 zinātniski pētniecisko darbu raksturojošie rādītāji 

 
Aktivitāte Skaits 

Ar pētījumiem saistītie ziņojumi konferencēs 14 
Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos 11 
Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un  izpilde 1 
Līdzdalība starptautiskos projektos 2 
Darbs zinātnisko rakstu redkolēģijās un zinātnisko rakstu recenzēšanā 3 
Mācību literatūras recenzēšana 2 
Promocijas darbu recenzēšana 2 
Promocijas darbu vadīšana 1 
Promocijas darbu aizstāvēšana 1 

 
Detalizētāka informācija par EKA docētāju veiktajām zinātniski pētnieciskā darba 

aktivitātēm redzama 18. pielikumā. 
 
9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

Ņemot vērā studentu un absolventu aptauju rezultātus tiek veidota arī akadēmiskā 
personāla atlases un attīstības politika. Šobrīd augstskolas darbā tiek iesaistīti jauni 
mācībspēki, kuri ir beiguši maģistrantūru, vai arī kuri studē doktorantūrā. Kā tas ir raksturīgs 
profesionālajai studiju programmai, arī EKA studiju procesa nodrošināšanā praktizē pieaicināt 
lasīt lekcijas, vadīt praktiskās nodarbības un seminārus zinātniekus, augstas kvalifikācijas 
praktizējošus speciālistus un ārzemju vieslektorus.  
 

9.4. Kultūras nodaļas zinātniski pētnieciskā darba plāns 2008./2009. studiju gadam 
Studiju process nesaraujami ir saistīts ar augstskolas docētāju zinātniski pētniecisko 

darbu. EKA docētāju zinātniski pētnieciskā darba virzienu saraksts 2008./2009.studiju gadam 
redzams 14.tabulā. 

 
 

14. tabula 
Kultūras nodaļas 

zinātniski pētnieciskā darba plāns 
2008./2009. ak. gadam 

 

Pasākuma nosaukums Izpildītājs 
Norises laiks un 

vieta 
Kultūras nodaļas zinātniski pētnieciskā darba virzieni 

Interjera dizaina jaunākās 
tendences Latvijā 

E.Jurķelis, S.Rubene, I.Reitāle 2008./2009. 

Masu kultūras izpausmes 
Latvijas sabiedrībā 

L.Āzena, E.Jurķelis, J.Bierne, 
J.Prikulis, L. Zolneroviča 

2008./2009. 

Komercdarbības aktuālās 
problēmas Latvijā 

N.Līce, S.Keišs, L. Āzena, V.Paupa,  2008./2009. 
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Latvijas zinātnes padomes projekta tēmas vadība un izpilde 
Projekts Nr. 05.1441 
“Reģionalizācija un tās loma 
līdzsvarotā administratīvi 
teritoriālā attīstībā Latvijā”. 

S.Keišs, (E.Tilta, V.Zariņa, 
A.Medne, A.Kazinovskis) 

4 gadi 
(01.01.2005-
31.12.2008) 

Studijas doktorantūrā 

Latvijas Universitātē  J.Bierne, L.Āzena 2003.-2009. 

Latvijas Kultūras Akadēmijā  L. Zolneroviča  2005. -2009. 
Teksasas San Antonio 
Universitātē (ASV) 

G.Dilāns 2006.-2010. 

Publikāciju sagatavošana 

L. Zolneroviča, S. Keišs, 
E.Dombrava, J.Bierne, E.Jurķelis, 
R. Alijevs, L.Āzena, E. Dombrova, 
J.Prikulis, J. Jermolajeva 

2008./2009. 

Līdzdalība konferencēs ar 
ziņojumiem 

E. Jurķelis, S.Keišs, L.Zolneroviča, 
J. Bierne, R.Alijevs, J. Prikulis, 
L.Āzena, G.Dilāns 

2008./2009.. 

Darbs zinātnisko rakstu 
redkolēģijās 

S.Keišs 2008./2009. 

Līdzdalība zinātnisko 
konferenču orgkomitejas darbā 

N.Līce, S.Keišs 2008./2009. 

Promocijas darbu vadīšana un 
recenzēšana  

S. Keišs, N.Līce  2008./2009. 

Diplomdarbu un bakalaura 
darbu vadība  

J Prikulis, L.Zolneroviča, E. 
Dombrava, J.Bierne, J.Jermolajeva, 
L. Āzena 

2008./2009. 

Darbs Valsts pārbaudījumu 
komisijās 

E. Zelgalvis, N.Līce, S.Keišs,  L. 
Zolneroviča, V. Dubra, J.Prikulis, 
E.Jurķelis, E.Dombrava, J. Bierne, 
L.Āzena 

2008./2009. 

Mācību metodisko materiālu 
sagatavošana 

E. Jurķelis, J.Jermolajeva, L.Āzena, 
E.Dombrova, N.Līce, S.Keišs, 
J.Bierne, J.Prikulis, R. Alijevs  

2008./2009. 

Līdzdalība projektu un maketu 
izstrādē 

E.Jurķelis, S.Rubene 2008./2009. 

 
10. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
10.1. Izmaksas studiju programmas nodrošināšanai 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir privāta augstskola, kurā studiju procesa 
nodrošināšanu veic sniedzot klientiem izglītības pakalpojumus par maksu, uz studenta vai to 
atbalstošā uzņēmuma, kā arī uz valsts garantētā studiju kredīta rēķina.  

Izmaksu aprēķins, profesionālās bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” 
nodrošināšanai, redzams 15.tabulā. 
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15. tabula. 
 

IZMAKSU APRĒKINĀŠANA  PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAI 

 INTERJERA DIZAINS 
         

Nr. Parametra nosaukums Rindas Nr.   Aprēķinātais 
lielums 

  
Viena pasniedzēja darba alga fonda aprēķināšanas piemērs 
vienam studentam gadā       

  Amats 

Pasniedzēju 
vidējā 
darba alga 
mēnesī 

Pasniedz. 
īpatsvars 
st.progr. 
nodrošināšanai         

  
asoc. 
profesors 786 12%     2   94, 32 

  docents 629 56%   3   352,24 

  lektors 503 32%   4   160,96 

  Pasniedzēja vidēja alga, Ls 5   7290,3 

  Vidējais studentu skaits uz vienu pasniedzēju 6   25 

  Pasniedzēja darba alga  uz 1 studentu gadā, Ls 7   291,61 

  Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju 8   1,5 

  Pasniedzēju un pārējo darbinieku algas fonda attiecība 9   2,0 

  Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 10 
10=7:9x
8 218,71 

nr.1 Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, Ls 11   510,31 
nr.2 Darba devēja valsts specialās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  uz vienu studentu gadā (24,09%) 

12   122,94 

nr.3 
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 

studentu, Ls 13   1,50 

  Tālruņa pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu, Ls 14 

14=17*
16*18/1
5 6,72 

  studentu skaits uz vienu tālruni - 50 (ekspertu atzinums) 15   50 

  gadā runā 240 dienas (ekspertu atzinums) 16   240 

  sarunu ilgums diena minūtes (ekspertu atzinums)   17   20 

  viena saruna minūtes cena, Ls   18   0,07 

  Pasts un citu pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls   19   1 

  Sakaru pakalpojumu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls    20 14+19 7,72 

  Telpas nomas izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls   21   45 

  Remonta izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls   22 
(23+24+
25)*26 1,68 

  viena kv.m. kārtēja remonta izmaksas uz 1 studentu gadā (eksp. atz.)   23   0,1 

  viena kv.m. kapitāla remonta izmaksas uz 1 studentu gadā (eksp. atz.)   24   0,01 

  viena kv.m. kārtēja remonta izmaksas uz 1 studentu gadā (eksp. atz.)   25   0,04 

  kvadrātmetri uz vienu studiju vietu (eksperta atzinums)   26   11,20 

  Tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studentu gadā   27 28+26 11,28 

  tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz vienu m2 x 10   28   0,08 

  Administratīvā darba nodrošināšana uz vienu studentu gadā   29 

(20+21+2
2+27)*4
% 2,62 

  Citi pakalpojumi uz vienu studentu gadā, Ls   30 

(20+21+2
2+27+29)
*4% 2,73 

nr.4 Pakalpojumu izmaksas - kopā, Ls   31   78,75 
  Patērētā elektroenerģija   32   14,8 

  Apkure   33   22 

  Ūdensapgāde un kanalizācija   34   6 
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  Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs   35   15,2 
nr.5 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz 1 

studentu gadā, Ls   

36 

  

58 

  
Mācību grāmatu skaits uz vienu studentu gadā (eksperta 
atzinums)   37   26 

  Grāmatu kalpošanas laiks gados (eksperta atzinums)   38   10,00 

  Vidējā vienas grāmatas cena, Ls (eksperta atzinums)   39   10 

  
Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls (ekspertu 
atzinums)   40   6 

nr.6 
Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu 
gadā, Ls   41 

37x39:3
8+40 32 

  Iekārtu iegādes uz vienu studentu gadā, Ls (eksperta atzinums)   42   70,2 

  Investīcijas iekārtu modernizēšanā 20%   43   1,2 

  Izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls  44 42x20% 14,04 

nr.7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu    45 42+44 84,24 

nr.8 
Investīcijas augstskolas zinātnes attīstībai uz 1 studentu 
gadā, Ls   46 

(11+12+1
3+31+36
+41)x1% 8,04 

nr.9 
Viena studējošā (administratora) studiju kopējās izmaksas 
gadā, Ls   47 

(11+12+1
2+31+36
+41+45+
46 1017,22 

nr.10 
Attiecīgas studiju programmas izmaksas 1 studentam gadā 
aprēķina   48 47*1,1 1118,94 

 
10.2. Bibliotēka 

Programmas metodiskajam nodrošinājumam tiek izmantota bibliotēka. Tajā darbojas 
lasītava un abonements. Bibliotēkas fonds atspoguļots elektroniskajā katalogā augstskolas 
mājas lapā. Studiju procesā tiek izmantoti arī augstskolas akadēmiskā personāla izstrādātie un 
izdotie mācību metodiskie materiāli un literatūra. 

Uz 2009.gada 1.janvāri EKA Kultūras nodaļas bibliotēkas fondu sastādīja 9 389 
iespiedvienības par 23 817 latiem, periodiskie izdevumi, CD, video un audiokasetes, kursa 
darbu, diplomdarbu un bakalaura darbu paraugi. Lasītājiem ir pieejama literatūra latviešu, 
krievu, angļu, vācu un citās valodās.  

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku informācijas 
sistēma Aleph500. EKA noslēgtā līguma kopija ar Valsts aģentūru “Kultūras informācijas 
sistēmas” par informācijas sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanu redzama  19.pielikumā. 

Iespieddarbi bibliotēkā ir brīvi pieejami un tiek izsniegti uz mājām, kā arī izmantojami 
lasītavā. 

Studentiem tiek sniegti kopēšanas un brošēšanas pakalpojumi. 
Studentiem reģistrējoties, ir pieejams EKA bibliotēkas elektroniskais katalogs, kā arī 

astoņu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskie katalogi. Kopš 2006.gadā studenti var izmantot 
šādas no jauna abonētās datubāzes kā EBSCO, Letonika, Rubikon un Cambrige Journals 
Online. 

Ekonomikas un kultūras augstskolai darbojas Internet mājas lapa www.eka.edu.lv, kurā 
rodama informācija par studiju iespējām, studiju programmām, studiju maksu, nodarbību 
sarakstiem un citām aktualitātēm augstskolā.  
 
10.3. Telpu platība 

Ekonomikas un kultūras augstskolas telpu kopējā platība ir 3392 m2. Studiju process 
notiek ēkā Lomonosova ielā 1/1. Korpusā ir telpas studiju procesa nodrošināšanai – 
auditorijas, datorklases, sinhronās un konsekutīvās tulkošanas zāle. Studentiem ir pieejama 
bibliotēka, vizuālās prezentācijas tehnika, kopēšanas iekārtas. Studiju procesam nepieciešamā 
datortehnika ir izvietota datorklasēs. Datorklašu tehnisko nodrošinājumu veido Pentium III, 
Pentium IV, Celeron un Intel Dual Core procesoru datori (kopā 100 kompl.) un atbilstoša 
licencētā programmatūra- Windows XP Home Edition, Windows XP Profesisional, MS Office 
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2000 (MS Excel 2000, MS Access 2000, MS Power Point 2000), Coreldraw 2000. Visi datori 
ir saslēgti lokālajā tīklā, lai nodrošinātu vienotu informācijas apriti. Datoriem ir patstāvīgs 
pieslēgums tīklam Internet, ko nodrošina LATNET.  

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir viens no svarīgākajiem 
Ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. 2008./2009. ak. g. laikā kapitālais remonts 
veikts 5 multimēdiju auditorijās. Arī citās augstskolas telpās ir veikts kapitālais un 
kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles auditoriju un darba vietu aprīkošanai. 

Pēdējo gadu laikā augstskola studiju procesa nodrošināšanai ir iegādājusies jaunus 
sekojošus materiāli tehniskos līdzekļus: 8 datorus C2D E7200/2GB/250GB/DVDRW/LAN, 2 
datorus AMD SEMPRON 3200+ AM2 64-BIT, 1 datoru INTEL 630 P4 FSB800 2MB 
3.0GHZ BOX S775, 1 datoru C2D E7200/2GB/250GB/DVDRW/VGA, 512MB/LAN, 1 
dators C2D E7200/GB/250GB/DVDRW/LAN, 1 dators Dual-Core E5200/2Gbx160Gb ar 
piederumiem, 6 datorus INTEL DUAL CORE E2140 1.6GHZ, 5 datorus Dators INTEL 
DUAL CORE E2140 1.6GHZ 800/1M, 2 datori Intel E2140 1.6GHZ/1GB/40Gb/Vid/DVD,1 
kopētāju Toshiba e- studio 163, 1 monitoru LG L1952H- BF, 2 monitorus LG L1752H- SF, 1 
multifunkcionālu iekārtu MF5750 Canon Lazer, 2 printerus HP Laser Jet 1018, 2 printeri 
Printers Laser Jet 1020(Baltic) 72.15, 1 printeris Laser Jet 1160(Baltic), 1 printeris 
LASERJET M1120MFP, 1 statīva ekrānu 160x160 Matte White, 2 video projektoru Beng 
MP610 DLP 2000, 1 projektors BENG MP 620C/XGA/2000/700 2.7KG, 2 projektors EPSON 
EMP-TW680, 2 projektors EPSON EMP-TW680 10000:1/WXGA,1 projektors PD527W 
DLP XGA 3000Ansi Wlan, 1 projektors PW730 DLP WXGA 3700Ansi DVI, 1 zaļā krīta 
sienas tāfeli 120x240 (60024) un 1 zaļā krīta tāfeli 100x200 (60022).  

Bez datoriem EKA studiju procesā aktīvi tiek izmantoti 10 projektori, 1 video 
projektors, 5 magnetofoni, 1 video magnetofons, 6 televizori, 7 kodoskopi, WEB- kamera 
(video konferenču iekārta- 1). 

Ekonomikas un kultūras augstskolas rīcībā ir 4 faksa aparāti, 4 kopējamās iekārtas, 25 
printeri un 5 skaneri. 

EKA darbojās kafejnīca ar savu virtuvi. 
 

16. tabula 
 

Ekonomikas un kultūras augstskolas 
telpu platība 

 
N.p.k. Rādītāja nosaukums Platība, m²²²² 

1. Kopējā platība: 3392 
2. Tai skaitā: studiju un zinātniskā darba telpu platība 3192 

2.1.  sporta un atpūtas telpu platība 120 
2.2.  saimnieciskās darbības telpu platība 80 
2.3.  dienesta viesnīcu platība - 
2.4.  pārējo telpu platība - 

3. No kopējās platības – citiem lietotājiem iznomāto 
telpu platība 

- 

 
11. Ārējie sakari 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Sadarbība ar darba devējiem notiek organizējot studentu prakses. Studiju laikā studenti 
iziet 3 prakses. Tiekoties ar uzņēmumu prakses vadītājiem, augstskola saņem atgriezenisko 
informāciju, kura bieži vien palīdz atklāt un novērst nepilnības studiju procesā. Šādas tikšanās 
reizēs palīdz atklāt tos jautājumus, kuri studiju procesā mazāk tiek skatīti. Tas dod iespēju 
aktualizēt studiju kursu programmas, bet nepieciešamības gadījumā piedāvāt arī studentiem 
noklausīties vajadzīgo studiju kursu izvēles kursu blokā. 
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11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām no 2008./2013.gadam 

Ar ERASMUS programmas starpniecību augstskola ir uzsākusi darbu pie EKA 
docētāju un studentu apmaiņas realizācijas, kas ļaus ilgtermiņā nodrošināt abpusēji izdevīgu 
un regulāru apmaiņu ar ārzemju vieslektoriem un studējošajiem. EKA ir noslēgusi sadarbības 
līgumus ar vairākām ārvalstu augstskolām: Minsteres dizaina mākslas augstskolu (Vācija) 
Igaunijas mākslas akadēmiju, Lietuvas mākslas akadēmiju, Somijas mākslas akadēmiju, 
Universita degli Studi di Milano-Bicacca  (Itālija), Velikotirnovas Universitāti (Bulgārija), 
Viļņas Universitāti Kauņas humanitāro fakultāti (Kauņa, Lietuva), Viļņas augstāko izglītības 
koledžu (Lietuva), Vroclavas O. Langego ekonomikas augstskolu (Polija), Vroclovas 
Menedžmenta un Finanšu augstskolu (Polija), Oldenburgas Univesitāte (Vācija), Privātā 
ekonomikas augstskola (Čehija), Viļņas Universitātes Starptautisko Biznesa augstskolu 
(Lietuva), The Open University (Lielbritānija), Univerza v Ljubljani  (Slovākija), Universidad 
de Jaen (Spānija) 

Sadarbība notiek arī ar Latvijas augstskolām (Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas 
Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Rīgas 
Tehnisko Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes augstskolu, Ventspils augstskolu). 

EKA ir Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) 
dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk kā 160 universitātes 14 Baltijas 
jūras reģiona valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides 
aizsardzībai un demokrātijai. 

2005. gadā Eiropas Komisija ir piešķīrusi EKA ERASMUS Universitātes hartu. Dalība 
ES izglītības programmā ERASMUS dod augstskolai iespēju attīstīties vienotā Eiropas 
kontekstā, t.sk., arī nodrošina studentu un docētāju apmaiņu starp Eiropas valstīm.  

2006./2007. ak. Gadā 3 EKA studenti devās studēt uz Lietuvas un Itālijas augstskolām, 
kā arī 3 EKA docētāji devās lasīt lekcijas uz Lietuvas un Čehijas augstskolām. 

2007./2008. ak. Gadā 6 EKA studenti devās studēt uz Lietuvas un Itālijas augstskolām, 
kā arī 2 EKA docētāji devās lasīt lekcijas uz Lietuvas augstskolām un 2 EKA docētāji 
piedalījās personāla apmācībā Itālijā un Lietuvā. 

2008./2009. ak. Gada rudens semestrī 6 EKA studenti devās studēt uz sekojošām ES 
valstu augstskolām: Spāniju (2), Poliju (2) un Itāliju (2), kā arī 4 EKA docētāji devās 
pieredzes apmaiņā uz Čehiju (2), Vāciju (1) un Lielbritāniju (1).  

2008./2009. ak. Gada pavasara semestrī 6 EKA studenti ir devušies studēt uz Lietuvu 
(2), Spāniju (2), Itāliju (2). Pavasara semestrī ir plānota arī EKA docētāju dalība ERASMUS-
ERACON konferencē (Kipra), kā arī ir paredzēts 2 docētājiem doties lasīt lekcijas uz Polijas 
augstskolām, 2 docētājiem uz Somijas augstskolām un 2 docētājiem uz Lielbritānijas 
universitātēm.  

Noslēgto līgumu kopijas ERASMUS programmas ietvaros redzamas 20.pielikumā, bet 
dažāda veida sadarbības līgumu kopijas skatāmas 21.pielikumā.  
 
12. Dokumenti, kas apliecina studējošajiem turpināt studijas citā augstskolā, 
programmas likvidācijas gadījumā 

Studiju programmas slēgšanas gadījumā EKA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Rēzeknes augstskolu. Studiju 
programmas neakreditēšanas gadījumā par to, ka šī augstskola dos studentiem iespēju turpināt 
studijas profesionālā bakalaura studiju programmā, lai saņemtu profesionālā bakalaura grādu 
mākslā un datordizainera vai interjera dizainera kvalifikāciju, ar nosacījumu, ka tiks nokārtota 
akadēmisko disciplīnu iztrūkstošo KP starpība. Līgumu kopijas skatāmas  22. pielikumā. 
 
 
13. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze 
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Latvijai ir bagāts kultūras potenciāls un pašlaik ir nepieciešami speciālisti, kuri varētu 
profesionāli pārvaldīt interjera dizaina plānošanas resursus, izmantot tos gan Latvijas 
sabiedrības attīstībai, gan arī Latvijas kultūras un Latvijas tēla veidošanai ES un pasaulē. 
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam ir uzsvērta kultūras potenciāla nozīme 
sabiedrības izglītošanai visa mūža garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu 
sabiedrības veidošanos. Valsts prioritāte tiek akcentēta uz interjera dizaina attīstību Latvijā. 
Ekonomikas un kultūras augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Interjera 
dizains” sagatavotie speciālisti papildinās to cilvēku skaitu, kuri risinās interjera dizaina 
uzdevumus Latvijas valsts interesēs. 

EKA no 2007.gada rudens semestra sadarbojas ar Valsts kultūrizglītības centru, 
dizaina informācijas centru un Kultūras ministriju. Studiju programmas “Interjera dizains” 
ietvaros notiek informācijas apmaiņa. Dizaina dienu ietvaros notiek semināri un konferences 
par dizaina attīstību Latvijā un pasaulē. 

2005.gadā Eiropas Komisija Ekonomikas un kultūras augstskolai ir piešķīrusi 
ERASMUS Universitātes hartu. Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā ERASMUS 
dod augstskolai iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, t.sk. arī nodrošina studentu 
apmaiņu starp Eiropas valstīm un iespēju mācībspēkiem dalīties pieredzē. EKA tika piešķirts 
finansējums studentu un docētāju mobilitātei arī 2008./2009. ak. gadam.  

Studiju programmas attīstības veicināšanai nākamajā gadā tiek plānots: 
• Regulāri veikt studiju programmas pašnovērtējumu; 
• Piesaistīt labākos mūsu valsts lektorus; 
• Veikt sadarbību ar profesionālam asociācijām un darba devējiem; 
• Regulāri veikt darba devēju aptaujas; 
• Regulāri veikt studentu aptaujas; 
• Papildināt bibliotēku ar aktuālu speciālo literatūru, žurnāliem, grāmatām u.c.; 
• Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi; 
• Veikt nepieciešamās korekcijas studiju plānā; 
• Iepazīstināt plašāk sabiedrību ar jauno studiju programmu; 
• Aktīvi sadarboties ar valsts kultūrizglītības centru un Kultūras ministriju 

dizaina un  plānošanas jomā; 
• Turpināt sadarbību ar Latvijas Republikas Vides ministriju. 

Augstskola, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un konkurētspējīgu speciālistu 
sagatavošanu, turpmāk īpašu vērību veltīs studiju darbu kvalitātes pārbaudei, pakļaujot 
elektroniskai kontrolei iesniegtos darbus, kas ļautu cīnīties ar plaģiātisma problēmu. 

Lai noskaidrotu studiju tālākās attīstības virzienus un iespējas, augstskolas vadība un 
programmas administrācija ir veikuši SVID analīzi. SVID analīzes rezultātā izkristalizējās 
sekojoša informācija, kura skatāma 17.tabulā. 

Kaut arī studiju programmu “Interjera dizains” vēl nav absolvējis neviens EKA 
students, 23.pielikumā ir redzams sagatavotais šīs studiju programmas beidzējiem 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma aizpildīts paraugs. 
 

17.tabula 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” 
 SVID analīze 

Stipruma pazīmes Vājuma pazīmes 
� Programmas saturs atbilst profesionālā 

bakalaura profesijas standartam un ir 
saskaņots ar profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu. 

� Latvijas tautsaimniecībai vajadzīga un 

� Kvalificētu docētāju piesaistīšana 
studiju darbam.,  

� Ierobežotas iespējas iesaistīt ārzemju 
mācībspēkus un studentus (valodas 
barjera, dzīves apstākļi). 
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pieprasīta studiju programma. 
� Liels pieprasījums un atbilstoša darba 

apmaksa darbaspēka tirgū. 
� Labs kontakts ar potenciālajiem darba 

devējiem. 
� Programmā, līdzās augsti kvalificētiem 

docētājiem, tiek iesaistīti jauni 
mācībspēki, kuri studē doktorantūrā. 

� Abiturientiem ir iespējams izvēlēties 
studiju formu: pilna laika klātienes vai 
nepilna laika klātienes studijas. 

� Dizains ir valsts prioritāte – intelektuālā 
prece. 

Attīstības iespējas Draudi 
� Izvirzīt augstākas prasības docētājiem. 
� Konkursa kārtībā pieņemt tikai potenciāli 

spējīgākos studentus. 
� Regulāri papildināt docētāju zināšanas: 

semināri, konferences, ārzemju gadatirgi – 
meses. 

� Pilnveidot pieredzi kontaktējoties ar 
līdzīgu programmu speciālistiem un 
augstskolām. 

� Studentus iepazīstināt ar interjera dizaina 
attīstību Latvijā. 

� Attīstīt sadarbību ar Rīgas domi un citām 
pašvaldībām par speciālistu sagatavošanu 
un iespēju veikt studiju praksi. 

� Sadarboties ar valsts kultūrizglītības 
centru un dizaina informācijas centru un 
Kultūras ministriju, par interjera dizaina 
attīstības iespējām Latvijā. 

� Rīkot studentu darbu izstādes, veidot savu 
augstskolas tēlu. 

� Vairāk resursu novirzīt augstskolas 
bibliotēkas fonda papildināšanai ar 
jaunāko literatūru un aktivizēt studentus 
augstskolas datortehnikas intensīvākā 
izmantošanā. 

� Studenti saprot un pozitīvi vērtē 
augstskolas darbu studiju programmas 
aktualizācijā, studiju kvalitātes celšanā, 
jaunu docētāju piesaistē. 

� Iesaistīšanās Eiropas Padomes 
ERASMUS programmā ļauj pastiprināt 
studentu un docētāju apmaiņu ar ārvalstu 
studentiem un vieslektoriem. 

� Aktīvāk iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā, veicinot interesi par reālu projektu 
izstrādi un finanšu piesaisti ar mērķi, lai 
turpmāk paši to varētu uzsākt un realizēt. 

� Studentu maksātspēja un finanšu 
parādi nereti kalpo par pamatu 
eksmatrikulācijai. 

� Konkurences saasināšanās 
profesionālo studiju programmu 
spektrā saistībā ar nevēlajiem 
demogrāfiskiem procesiem un 
nepamatotu atsevišķu studiju virzienu 
atbalstīšanu valstī. 

� Augstais inflācijas līmenis valstī. 
� Studentu maksātspējas nepietiekamība 

un studiju kreditēšanas ierobežotība, 
pieaugot inflācijas līmenim un studiju 
maksai valstī. 
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Studiju programmas stipro un vājo pušu apzināšanai un attīstības novērtēšanai tiek 
izmantota arī mācībspēku nodarbību hospitācija. Nodarbību hospitācijas plāns 
20087./2009.akadēmiskā gada pavasara semestrim redzams 18.tabulā.  
 

18. tabula 
 

Interjera dizaina programmas docētāju nodarbību hospitācijas plāns 
2008./2009.akadēmiskā gada pavasara semestrim 

 

Studiju kurss Mācībspēks 
Kurss, 
grupa Semestrs Nodarb.laiks Datums Auditorija 

Sociālā psiholoģija J.Bierne 
1.kurss 
d05a 2.sem. 9.00-12.10 12.03.09. 305 

 J.Bierne 
1.kurss 
d05b 2.sem. 9.00-12.10 12.03.09. 305 

S.Rubene 
1.kurss 
d05a 2.sem. 10.40-14.00 09.03.09. 305 Arhitektūras un 

ainavu dizaina 
vēsture S.Rubene 

1.kurss 
d05b 2.sem. 10.40-14.00 16.03.09. 305 

Tēlotaja ģeometrija I.Reitāle 
1.kurss 
d05a 2.sem. 10.40-12.10 18.03.09. 305 

 I.Reitāle 
1.kurss 
d05b 2.sem. 10.40-12.10 16.03.09. 305 

Arhitektūras pamati S.Rubene 
1.kurss 
d05a 2.sem. 09.00-10.30 18.03.09. 305 

 S.Rubene 
1.kurss 
d05b 2.sem. 09.00-10.30 16.03.09. 305 

Ergonomika E.Jurķelis 
1.kurss 
d05a 2.sem. 9.00-10.30 16.03.09. 302 

 E.Jurķelis 
1.kurss 
d05b 2.sem. 10.40-12.10 18.03.09. 302 

Kompozīcija E.Jurķelis 
1.kurss 
d05a 2.sem. 10.40-12.10 16.03.09. 302 

 E.Jurķelis 
1.kurss 
d05b 2.sem. 12.30-14.00 18.03.09. 302 

Gleznošana I.Teija-Čivle 
2.kurss 
d01a 4.sem. 9.00-10.30 13.03.09. 104 

 I.Teija-Čivle 
2.kurss 
d01b 4.sem. 10.40-12.10 13.03.09. 104 

Interjera dizains I.Avotiņa 
2.kurss 
d01a 4.sem. 14.10-15.40 13.03.09. 202 

 I.Avotiņa 
2.kurss 
d01b 4.sem. 12.30-14.10 13.03.09. 202 

Teritorijas 
plānošanas metodes I.Miķelsone 

2.kurss 
d01a 4.sem. 9.00-12.10 11.03.09. 103 

 I.Miķelsone 
2.kurss 
d01b 4.sem. 9.00-12.10 11.03.09. 103 

 
Noslēgums 
 Latvijas tautsaimniecība ik gadus attīstās un ir nepieciešams kopējs skatījums uz 
dažādu projektu vajadzību un to realizēšanas iespējām valsts mērogā. Patreiz valstī nav 
sagatavoti speciālisti ar tādām zināšanām, kas spētu mobilizēt interjera dizainerus, arhitektus, 
vides speciālistus un finanšu ekspertus uz kopīgu valstij nozīmīgu projektu sagatavošanu un to 
realizāciju. Tāpēc ir nepieciešams sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību. 
Šādu mērķi un misiju realizē  EKA akreditācijai sagatavotā profesionālā bakalaura studiju 
programma “Interjera dizains”. 
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1. pielikums 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 
Studiju plāns 

Pilna laika klātienes studijām 

Kursa nosaukums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Pārb. 

Forma 

Vispārizglītojošie studiju kursi    20 kr.p.   

Svešvaloda 4               Eks. 
Tiesību pamati 2               Eks. 
Komercdarbības  pamati 2               Eks. 
Socioloģija 2               Eks. 
Ētika un estētika 2               Eks. 
Sociālā psiholoģija   2             Eks. 
Saimnieciskās tiesības    2            Eks. 
Darba drošība un aizsardzība        2        Eks. 
Filosofija            2    Eks. 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi   36 kr.p. 

Pasaules mākslas vēsture 4               Eks. 
Arhitektūras un dizaina vēsture   4             Eks. 
Tēlotāja ģeometrija   2 2           Eks. 
Arhitektūras un būvniecības pamati   4             Eks. 
Informātika     2             Eks. 
Telpas uztveres un krāsu psiholoģija     2           Eks. 
Vides zinātne     2           Eks. 
Datorgrafika      4           Eks. 
Teritorijas plānošanas metodes       2         Eks. 
Materiālmācība         4       Eks. 
Projektu vadība            4     Eks. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi   60 kr.p. 

Koloristika 2              Eks. 
Kompozīcijas pamati 2               Eks. 
Zīmēšana   2 2 2         Eks. 
Ergonomika   2             Eks. 
Kompozīcija   2 2           Eks. 
Gleznošana     2 2 2       Eks. 
Telpas projektēšana        2 2       Eks. 
Interjera projektēšanas teorija       2 2       Eks. 
Telpiskā maketēšana         2       Eks. 
Ainavu dizains un projektēšana         4       Eks. 
Interjera detaļu un elementu projektēšana           4     Eks. 
Mēbeles interjerā           2     Eks. 
Ekoloģija             2   Eks. 
Fotografēšana       2  Eks. 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā       2  Eks. 
Gaismas dizains       4  Eks. 
Apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība             4   Eks. 
Studiju darbs       2     2   Eks. 
Prakse       8   10   8 Aizst. 
Profesionālā bakalaura darbs               12 Aizst. 
Vispārizglītojošie studiju kursi 12 2 2 0 2 0 2 0 20 
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 12 10 2 4 4 0 0 36 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 6 6 10 12 6 16 0 60 
Brīvās izvēles kursi     2   2   2   6 
Kopā 20 20 20 20 20 20 20 20 160 
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2. pielikums 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 
Studiju plāns 

Nepilna laika klātienes studijām 

Kursa nosaukums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . 
Pārb. 

Forma 

Vispārizglītojošie studiju kursi 20 kr.p.     

Svešvaloda 4                 Eks. 
Tiesību pamati 2                 Eks. 
Komercdarbības pamati  2                Eks. 
Socioloģija 2                 Eks. 
Ētika un estētika 2                 Eks. 
Sociālā psiholoģija   2               Eks. 
Saimnieciskās tiesības         2         Eks. 
Darba drošība un aizsardzība         2         Eks. 
Filosofija             2     Eks. 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 kr.p.   

Pasaules mākslas vēsture 4                 Eks. 
Arhitektūras un dizaina vēsture   4               Eks. 
Tēlotāja ģeometrija   2 2             Eks. 
Arhitektūras un būvniecības pamati     4             Eks. 
Informātika     2               Eks. 
Telpas uztveres un krāsu psiholoģija     2             Eks. 
Vides zinātne       2           Eks. 
Datorgrafika      4             Eks. 
Teritorijas plānošanas metodes         2         Eks. 
Materiālmācība          4       Eks. 
Projektu vadība             4     Eks. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 kr.p.   

Koloristika 2                Eks. 
Kompozīcijas pamati  2                Eks. 
Zīmēšana   2 2 2           Eks. 
Ergonomika   2               Eks. 
Kompozīcija   2 2             Eks. 
Gleznošana     2 2 2         Eks. 
Telpas projektēšana        2 2         Eks. 
Interjera projektēšanas teorija       2 2        Eks. 
Telpiskā maketēšana         2         Eks. 
Ainavu dizains un projektēšana           4       Eks. 
Interjera detaļu un elementu projektēšana            4     Eks. 
Mēbeles interjerā               2   Eks. 
Ekoloģija             2     Eks. 
Fotografēšana               2   Eks. 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā               2   Eks. 
Gaismas dizains               4   Eks. 
Apdzīvotu vietu ilgtspējīga attīstība               4   Eks. 
Studiju darbs         2   2     Eks. 
Prakse       8   10     8 Aizst. 
Profesionālā bakalaura darbs                 12 Aizst. 
Vispārizglītojošie studiju kursi 10 4 0 0 4 0 2 0 0 20 
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 8 12 2 2 4 4 0 0 36 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 6 6 8 10 4 8 14 0 60 
Brīvās izvēles kursi     2   2   2     6 
Kopā 18 18 20 18 18 18 16 14 20 160 
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3. pielikums 
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4. pielikums 
 

Studiju programma: Telpas dizains un plānošana 
     

 Studentu sekmju analīze  
 2007./2008.studiju gada pavasara semestris  
     

Programmas 
kods 

Programmas 
nosaukums 

Līmenis Vidējā atzīme 
Eksāmenu 

atzīmju 
skaits 

42214 Telpas dizains un 
plānošana 

Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura 

7,34 1011 

     
Studentu grupa: d01a                Semestris 2 

N.p.k. Uzvārds, vārds Apl. Nr. Vidējā atzīme 
Svērtā 
vidējā 
atzīme 

1 Andersone Liene d07085 7,88 7,89 
2 Biezā Ilva d07063 7,25 7,22 
3 Ceds Agnis d07110 4,56 6,86 
4 Čaplinska Līga d07094 8,75 8,78 
5 Dvinska Santa d07083 8,88 9,00 
6 Dzērve Elīna d07012 7,75 7,67 
7 Galahina Aļona d07032 6,13 7,71 
8 Gančareviča Jurata d07016 5,44 6,88 
9 Goldmane Evija d07048 8,25 8,40 

10 Greiškāne Baiba d07003 5,00 7,71 
11 Grišatova Laura d07140 8,22 8,3 
12 Gubska Vija d07106 8,67 8,80 
13 Jerčaka Inga d07071 7,33 7,30 
14 Johansone Sintija d07025 7,63 7,56 
15 Kalniņa Agrita d07087 7,11 7,10 
16 Kalvāne Dace d07064 8,00 7,89 
17 Kažociņa Daina d07005 6,88 7,40 
18 Kiselis Raivis d07111 4,78 5,22 
19 Kokina Elīna d07072 7,75 7,78 
20 Konopacka Laura d07049 3,16 8,43 
21 Krišjāne Sigita d07135 6,00 6,88 
22 Krūziņa Dace d07099 8,22 8,3 
23 Kubiloviča Zane d07097 4,78 6,25 
24 Laukaleja Līva d07009 8,56 8,60 
25 Lazdāne Agnese d07108 8,13 8,11 
26 Miķelsone Līva d07117 7,40 7,40 
27 Silakaktiņa Inga d07004 4,50 8,80 
28 Štrausa Gundega d07107 5,89 6,56 
29 Virka Inga d07076 7,13 7,00 
30 Zariņa Ieva d07105 5,22 5,76 

Vidējā atzīme grupā: 6,84 7,59 
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Ekonomikas un kultūras augstskola 

         

Studiju programma: Telpas dizains un plānošana 
         

Studentu sekmju analīze docētāju griezumā 
2007./2008.studiju gada pavasara semestris 

         

Nr. 
p. 
k. 

Studiju 
kurss 

Kr. 
p. 
sk. 

Docētājs 
Studenti, kuri 
pierakstijušies 

(skaits) 

Studenti, 
kuri 

nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

  

1 Ergonomika 2 
Eduards 
Jurķelis 134 106 8,46   

2 
Kompozīcijas 
pamati 2 

Eduards 
Jurķelis 24 22 8,73   

3 Zīmēšana 2 
Ligita 

Pārupiete 137 120 7,29   

4 Gleznošana 2 
Ingemāra 

Treija-Čivle 118 99 7,67   
         

Nr. 
p. 
k. 

Studiju 
kurss 

Kr. 
p. 
sk. 

Docētājs 
Studenti, kuri 
pierakstijušies 

(skaits) 

Studenti, 
kuri 

nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

1 Ergonomika 2 
Eduards 
Jurķelis 134 106 8,46 10 33.0% 

              9 12.3% 
              8 32.1% 
              7 15.1% 
              6 5.7% 
              5 1.8% 
              4 0% 
         

Nr. 
p. 
k. 

Studiju 
kurss 

Kr. 
p. 
sk. 

Docētājs 
Studenti, kuri 
pierakstijušies 

(skaits) 

Studenti, 
kuri 

nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

2 
Kompozīcijas 
pamati 2 

Eduards 
Jurķelis 24 22 8,73 10 59.0% 

              9 13.6% 
              8 4.6% 
              7 4.6% 
              6 9.1% 
              5 0% 
              4 9.1% 
         

Nr. 
p. 
k. 

Studiju 
kurss 

Kr. 
p. 
sk. 

Docētājs 
Studenti, kuri 
pierakstijušies 

(skaits) 

Studenti, 
kuri 

nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

3 Zīmēšana 2 
Ligita 

Pārupiete 137 120 7,29 10 0% 
              9 15% 
              8 36.7% 
              7 27.5% 
              6 9.2% 
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              5 6.6% 
              4 5% 
         

Nr. 
p. 
k. 

Studiju 
kurss 

Kr.p.
sk. 

Docētājs 
Studenti, kuri 
pierakstijušies 

(skaits) 

Studenti, 
kuri 

nokārtojuši 
(skaits) 

Vidējā 
atzīme 

Atzīmju 
sadalījums 

4 Gleznošana 2 
Ingemāra 

Treija-Čivle 118 99 7,67 10 4% 
              9 25.3% 
              8 25.3% 
              7 30.3% 
              6 11.1% 
              5 2% 
              4 2% 

 
 



 
3 

5.pielikums 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

SVEŠVALODA (ANGĻU VALODA) 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 

Kursa nosaukums Svešvaloda (angļu valoda) 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autori: Mg. paed., lektore Viktorija Kazanovska 

EMA , lektors Gatis Dilāns 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Angļu valodas zināšanās vidusskolas līmenī 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis: spēt sarunāties par profesionālām tēmām, attīstīt 

argumentēšanas iemaņas un bagātināt tematisko vārdu krājumu, 
attīstīt profesionālās spējas, apgūstot interaktīvās mācību metodes. 
Studentam jāprot aprakstīt notikumu gaitu, vietas, cilvēkus, lietas un 
procesus, izskaidrot faktus.; pilnveidot savas intervēšanas, diskusijas, 
debatēšanas iemaņas un apgūst publiskās uzstāšanās iemaņas dažādu 
auditoriju priekšā. 

 
Kursa apraksts - plāns: 
1. Ikdienas dzīve. 
2. Darbs, cilvēki un iestādes/uzņēmumi. 
3. Mārketings. 
4. Personiskās iemaņas. 
5. Kultūra. Ētika. 
6. Telefons. 
7. Lietišķā korespondence. 
8. Biznesa iemaņas. 
9. Darījumu tikšanās un sarunas 
10. Lietišķais ārzemju brauciens.  
11. Dažādi. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Aktīva studentu līdziesaistīšanās nodarbībās, 

uzdevumu kopas izstrāde runas prasmju attīstībai un 
jaunu tematisko vārdu krājumu apgūšanai. Kurss 
noslēdzas ar integrētu eksāmenu - uzstāšanos. 
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Literatūra (01 - mācību literatūra): 

1. Rožkalne A. Materiāli par kultūru Latvijā. – Rīga: Zinātne, 2002. 
2. Mccarthy M. English Vocabulary in Use. – CUP, 1996. 
3. Wallman G. The Heinemann ELT English Wordbuilder Macmillan Heinemann, 1998 
4. Tim Bowen Build Your Business Grammar – Language Teaching Publications, 1997 
5. Pischel S. Business Correspondence. – Zvaigzne ABC, 2000. 
6. Comfort, J., Utley, D. Effective Presentations. OUP, 2000 
7. Walton, D., Bartram, M. Initiative, CUP, 2000 
8. Michael Vince Language Practice – Macmillan Heinemann, 2004. 
9. Stuart Redman English Vocabulary in Use – Cambridge University Press, 2005. 
10. Bill Mascull Business Vocabulaty in Use, Cambridge University Press, 2005 
11. Tricia Aspinall & George Bethell – Test Your Business Vocabulary in Use, 2003 
12. Paul Emmerson – Essential Business Grammar Builder – Macmillan Education, 2006 
 
 
Literatūra (02 - papildliteratūra): 

1. Klippel, F. Keep Talking. CUP, 1996  
2. Maley, A., Duff, A. Drama Techniques in Language Learning. CUP, 1996  
3. Gairns, R. Redman, S. Working with Words. CUP, 1998 
4. English Vocabulary in USE (advanced). CUP, 2002  
5. Wright, J. Idioms Organiser. CUP, 2000 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

The New Statesman  
Times  
The Quardian  
The Independent  
The Baltic Times  
Newsweek  
Reader's Digest, u.c. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

SVEŠVALODA (VĀCU VALODA) 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Svešvaloda (Vācu valoda) 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
 
Kursa autore: Dr. paed., docente Larisa Ļisņičenko 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Vācu valodas zināšanas vispārējās vidējās izglītības līmenī 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis ir: uzturēt sarunas par profesionālām tēmām; uzstāties 

ar oficiāliem paziņojumiem; uztvert audioinformāciju savas 
profesijas virzienos; darboties ar literatūru savā specialitātē 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Biogrāfija. Ģimene. Dzīves vieta. 
2. Profesijas izvēle. 
3. Svešvalodu studijas. 
4. Lietišķais ārzemju brauciens. Muita. Pasu kontrole. Naudas apmaiņa. 
5. Dzelzceļa stacijā. Lidostā. Pilsētā. Sakaru nodaļā. 
6. Viesnīcā. Restorāna. Veikalā. 
7. Lietišķā korespondence. Dienesta vēstuļu formas. Faksi. Telefaksi. Lietišķie sakari. 

Sadarbība. Firmas. Kopuzņēmumi. Lietišķais tikšanās. Telefona sarunas. 
8. Kultūra. Latvijas kultūra. Reliģija. Psiholoģija. Ētika. 
9. Žurnālistika. Masveida informācija līdzekļi. 
10. Literatūra. Māksla. Mākslas vēsture.  
11. Mūzika. Teātris. Kino. 
12. Glezniecība. Arhitektūra.  

 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Patstāvīgie darbi, eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Rožkalne A. Materiāli par kultūru Latvijā. – Rīga: Zinātne, 2002. 
2. Kuļbacka V. Vācu valodas dialogu tematisks krājums: Māc. līdz. 2. izd. – Rīga: EKA, 

2004. 
3. Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import: 

Neubearbeitung. – Max Hueber Verlag, 2004. 
4. Mankeller W. 100 Briefe. Deutsch. – Langenscheidt, Berlin-München, 2000. 
5. Krause W. Geschäftskontakte. Langescheidt-Berlin-München, 2001. 
6. Nicolas G., Sprenger M. Wirtschaft – auf Deutsch. – Klett Edition deutsch, München, 

1991. 
7. Kuļbackaja V. Grammatik der deutschen Sprache. Teil 1. Das Verb. Prakt. Lehrgang. – 

Rīga: EKA, 2004. 
8. Namuth K., Lüthi T. Gesprächstraining. Deutsch für den Beruf. – Brüssel, 2005. 
9. Keller A., Roy Ch. Telefonieren im Beruf. – Brüssel, 2005.  
10. Миньяр-Белоручева А. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембрандта. 

– М., 2001. 
 



 
3 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TIESĪBU PAMATI 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Tiesību pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Juridiskā zinātne 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr.oec., docents Aivars Mirks 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vidusskolas kursu apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai iepazīstinātu klausītājus ar dažādu tiesību 

nozaru pamatnoteikumiem un pamatprincipiem. Dotais kurss dod 
iespēju studentiem apgūt juridisko terminoloģiju un iegūt prasmi 
pareizi veikt Latvijas likumdošanas normu analīzi un tās prasmīgi 
pielietot.  

 

 

Kursa apraksts - plāns: 
1. Valsts un tiesību teorija. 
2. Konstitucionālās tiesības. Cilvēktiesības. 
3. Civiltiesības: ģimenes, mantojuma, lietu, saistību tiesības. 
4. Civilprocess. 
5. Darba tiesības. 
6. Administratīvās tiesības. 
7. Krimināltiesības. 
8. Starptautiskās tiesības. ES tiesības. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 kontroldarbs, eksāmens 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
2. Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: TNA, 2001. 
3. Eiropas tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2004. 
4. Melbārdis D. Tiesību pamati. 2 daļas. Rīga, 2000. 
5. Ulmane V. Darba tiesības un darba aizsardzība. Rīga, 2004. 
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Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Celmiņš J., Jundzis T. Tiesību jaunrades un piemērošanas problēmas. Rīga: Juridiskā 

koledža, 2001.  
2. Cilvēka tiesības. Starptautisko dokumentu krājums. Rīga: Zvaigzne, 2001.  
3. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga, 2001.  
4. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3 grāmatas. Rīga, 2002/2003. 
5. Gatawis S. Eiropas tiesības. Rīga, 2002.  
6. Ievads Eiropas Savienības tiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2004.  
7. Jakubaņecs V. Tiesību normas. Rīga, 2002. 
8. Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. Rīga: P&Ko, 2002. 
9. Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā. Rīga, 2000. 
10. Judins A. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi. Rīga: TNA, 2000. 
11. Judins A., Loskutovs. A. Krimināllikums neformālā skatījumā. Rīga, 2000. 
12. Judins A. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojoša vārdnīca. Rīga, 1998. 
13. Kozlovs V., Večena R., Ziemelis V. Darba aizsardzība. Rīga, 2002.  
14. Krastiņš I. Valsts un tiesību teorijas. Rīga, 2000. 
15. Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, 1998. 
16. Krastiņš I. Tiesību izpratne, funkcijas un normas. Rīga, 2000. 
17. Krastiņš I. Tiesību būtība un formas. Rīga, 1999. 
18. Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga, 2000.  
19. Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas teorētiskie pamati un prakse. Rīga, 2001. 
20. Liholaja V., Krastiņš U., Niedrea A. Krimināltiesības. Vispārēja un sevišķā daļa. Rīga, 

2001.  
21. Melbārdis D. Tiesību pamati. Rīga, 2000. 
22. Meikališa A., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības. Rīga, 2001. 
23. Meļķisis E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. Rīga, 1998. 
24. Meļķisis E. Tiesību normas iztulkošana. Rīga, 1999. 
25. Mežulis D. Personas krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga, 2001.  
26. Švarcs F., Rimša S. Saistību tiesības. Sevišķa daļa. Rīga, 2001. 
27. Teice D. Komentāri Darba likumam. Rīga, 2002. 
28. Valters P. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, 2001. 
29. Zahars V. Kriminālsodu izpildes tiesības. Rīga, 1999. 
30. Hart H. The concept of law. Oxford: Clarendon press, 1998. 
31. Закон и право. Москва: Правоведение, 2001. 
32. Морозова Л. Основы государства и права. Москва, 2000. 
33. Основы права. Москва: Юристъ, 2001. 
34. Правоведение. Москва: Приор, 2002. 
 
 

        Normatīvie akti: 
1. LR „Satversme” no 15.02.1922;  
2. LR „Darba likums” no 20.06.2001  
3. LR „Civilprocesa likums” no 14.10.1998 
4. LR „Krimināllikums” no 17.06.1998 
5. LR likums „Par tiesu varu” no 15.12.1992 
6. LR „Administratīvo pārkāpumu kodekss” no 07.12.1984 
7. LR „Civillikums” no 28.01.1937  
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Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 
1. Āboliņa A. Sāk sakārtot šķīrējtiesas. // Latvijas Avīze.  Nr.90 (04.04.2005) 
2. Alberte I. ES pret pārstrādāšanos. // Diena. Nr.138 (2005, 14.jūn.), 2.lpp. 
3. Andrupe A. Laulāto samierināšana.// Jurista Vārds. Nr.38 (2004, 5.okt.), 10.-13.lpp.; Nr.39 

(2004, 12.okt.), 18.-20.lpp. 
4. Apine I. Nepilngadīgo noziedzības 21.gadsimta seja. // Latvijas Vēstnesis. Nr.21 (2005, 

8.febr.), 7.lpp. 
5. Apine I. Noziedzībās jaunie un vecie vaibsti. // Latvijas Vēstnesis. Nr.42 (2005, 11.marts), 

4.lpp. 
6. Atlācis, E. Darbinieka tiesības, kad darbu uzsaka darba devējs. // Jurista Vārds. - Nr.17 

(2005, 10.maijs), 12.-14.lpp. 
7. Cenkurs V. Valsts nodevas apmēra noteikšana tiesās. // Jurista Vārds. Nr.32 (30.08.2005), 

11.-13.lpp. 
8. Celmiņa, V.  Pārdodot īpašumu, neaizmirstiet laulāto. // Dienas Bizness. - ISSN 1407-

2041. - Nr.29 (2005, 10.febr.), 11.lpp. 
9. Darzniece A. Prostit\016Bcija un noziedzība. // Administratīva un Krimināla Justīcija. Nr.1 

(2005), 7-15.lpp.   
10. Dupate K. Vai Darba likums atbilst Eiropas Savienības tiesībām. // Jurista Vārds. Nr.36 

(2004, 21.sept.), 6.-7.lpp.; Nr.37 (2004, 28.sept.), 11.-13.lpp. 
11. Galinskis J. Korupcija: nacionala un starptautiska problēma. // Administratīva un 

Krimināla Justīcija. 2001. Nr.2 59.-61.lpp. 
12. Judina I. Laulāto mantas dalīšana. // Jurista Vārds. - Nr.34 (2005, 13.sept.), 1.-6.lpp.  
13. Kleinberga S. Prioritāte - samazināt pusaudžu noziedzību. // Saldus Zeme.  Nr.48 (2005, 

26.apr.), 2.lpp.   
14. Krauze R. Kurš izdevīgāks - testaments vai dāvinājums. // Lauku Avīze. 24.01.2001. – 

14.lpp. 
15. Krūmiņa S. Ja manto nepilngadīgais. // Mans īpašums. Nr.1 (2005). – 10.-11.lpp. 
16. Krūmiņa S. Ja manto nepilngadīgais. // Mans īpašums. Nr.2 (2005). – 10.-11.lpp.; Nr.2 

(2005), 11.lpp.; Nr.4 (2005), 10. .lpp. 
17. Laganovskis G. Nereālais administratīvais sods autovadītājiem. // Latvijas 

Vēstnesis. Nr.151 (2005, 22.sept.), 2.lpp.    
18. Lazdiņš J. Pilsoņa tiesības un pienākumi demokrātiskā valstī. // Jurista Vārds. Nr.27 (2005, 

26.jūl.), 6.-8.lpp. 
19. Lina-Fisenko D. Tavas tiesības - mācību atvaļinājums! // Mērķis. Nr.4 (2005, apr.), 16.-

18.lpp. 
20. Nimande E. Noziedzīga nodarījuma kriminālistiskas izpratnes problēmas. // Juridiska 

zinātne. 2003. 68-74.lpp. 
21. Par sadarbību cīņā pret starptautisko organizēto noziedzību. // Latvijas Vēstnesis. Nr.149 

(2005, 20.sept.), A23.lpp. 
22. Rozena A. Kāpēc ir nepieciešams jauns administratīvo sodu procesa tiesiskais regulējums? 

// Administratīva un Krimināla Justīcija.  Nr.29 (2005, apr./maijs), 3-23.lpp. 
23. Staune G. Darba devēja un darba ņēmēja tiesības. // Mans īpašums. Nr.4 (2005), 14.-

15.lpp.   
24. Zemribo G. Civilprocesa attīstības tendences Latvija. // Administratīva un Krimināla 

Justīcija. Nr.2 (2004, apr./maijs) 51.-57.lpp.   
25. Zvejnieks, Oskars. Tiesisku valsti veidojot, noder citu pieredze. // Jurista Vārds. - Nr.21 

(2004, 8.jūn.), 8.lpp. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

KOMERCDARBĪBAS PAMATI 

Profesionāla bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Komercdarbībass pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 14 

Semināru un praktisko darbu skaits 2 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Dr.oec., docente Vilma Paupa 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai veidotu studentiem priekšstatus par 

uzņēmējdarbības būtību, dažādām uzņēmējdarbības formu īpatnībām, 
nepieciešamo resursu veidošanu un aprēķināšanas metodēm. 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 
1. Latvijas ekonomikas stāvoklis pasaules ekonomiskās sistēmas vispārējā struktūrā 
2. Uzņēmējdarbība 
3. Uzņēmuma tirgus stratēģija 
4. Ražošanas procesa organizācija 
5. Uzņēmējdarbības finansēšanas stratēģija 
6. Personāla vadība 
7. Ārējā ekonomiskā darbība 
8. Lietišķās saskarsmes māka 
9. Lietišķā (lomu) spēle: “Vai es esmu gatavs kļūt par biznesa menedžeri un nodibināt 

personisko uzņēmumu?” 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 2 kontroldarbi, eksāmens 
 
Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana: (māc. grām.) / M. Rurāne. – Rīga: Turība, 
2002. – 330 lpp. 

2. Rūpējieties par savu uzņēmumu: Praktikums: māc. materiāli kursam “Uzņēmuma 
darbības analīze un plānošana”. – Rīga: Komercizglītības centrs, 2000. – 49 lpp. 

3. Rūpējieties par savu uzņēmumu: Rokasgrāmata: māc. materiāli kursam “Uzņēmuma 
darbības analīze un plānošana”. – Rīga: Komercizglītības centrs, 2000. – 49 lpp. 
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4. Uzņēmējdarbības pamati: (māc. līdz.)/ M. Rurāne. – Rīga: Turības māc. centrs, 1997. – 
184 lpp. 

5. Vai jūs vēlaties zināt vairāk?: Pielikums: māc. materiāli kursam “Uzņēmuma darbības 
analīze un plānošana”. – Rīga: Komercizglītības centrs, 2000. – 52 lpp. 

6. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: (māc. līdz) / A. Vedļa –Rīga: Petrovskis & Ko, 2002, -490 
lpp. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1990. – 736 с. 
8. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры / Пер. с англ. – Москва: ЮНИТИ, 

1996. – 192 с. 
9. Основы предпринимательского дела / Под ред. Ю.М.Осипова. – Москва: Изд-во 

БЕК, 1996. – 464 с. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Slavinska Inta. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga, BAT 2001. g. 161 lpp 
2. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga, BAT 1997.g. 184 lpp 
3. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga, BAT 2002. 330 lpp 
4. Vedļa Aleksandrs. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga, 2000.g. 456 lpp. 
5. Хоскинг Алан. Курс предпринимательства, Москва 1993.г. 350 стр.  
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 
1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 

2005.g.jūnijs. 
2. Žurnāls “Latvijas ekonomists”. 
3. Laikraksts “Dienas Bizness”. 
4. Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. 
5. Interneta portāls – www. vid. gov.lv  
6. Interneta portāls – www.nodoklis.lv 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

SOCIOLOĢIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Socioloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 14 

Semināru un praktisko darbu skaits 2 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Socioloģija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg. art., docente Līva Zolneroviča  

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
 
Kursa anotācija: Mācību kursa programma, lai veidotu izpratni par socioloģiskajie 

procesiem sabiedrībā. Kurss palīdz studentiem apgūt iemaņas un 
prasmes veikt socioloģiskos pētījumus. 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Socioloģijas priekšmets, mērķi un uzdevumi.  
2. Socioloģiskās teorijas. 
3. Socioloģijas problēmas – sociālais statuss, socioloģiskā mijiedarbība, sociālās grupas,  

sociālās kustības, sociālā stratifikācija 
4. Nozaru socioloģija –politiskā, ekonomiskā, kolektīvās uzvedības, sabiedriskā viedokļa 

u.c.  
5. Socioloģiskā pētījuma metodes. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi. 

 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Piedalīšanās lekcijās un semināros, eksāmens 
 

 

Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Laķis Pēteris. Socioloģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002., 90 lpp 
2. Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. Daugavpils : Saule, 2002 
3. Kroplejs, Artūrs. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga 

: RaKa, c2004. 
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4. Kuņickis, Valērijs. Biznesa socioloģija : mācību materiāli un vingrinājumi. 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2005. 

5. Mūrnieks, Elmārs. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija. Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2000. 

6. Ozolzīle Gunārs. Socioloģija. Rīga, Rīgas tehniskā universitāte, 2006. 
7. Volkovs, Vladislavs. Socioloģijas teorijas : XIX gadsimts-XX gadsimta 

sākums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
"Saule", 2007 

8. Carruthers, Bruce G. / Economy society : markets, meanings, and social 
structure / Bruce G. Carruthers, Sarah L. Babb. Thousand Oaks : Pine Forge 
Press, 2000. 

9. Central currents in social theory / ed. by Raymond Boudon & Mohamed 
Cherkaoui. London : Sage Publ., 2000. 

10. Babbie, Earl. The practice of social research / Earl Babbie. - 11th ed. - 
Australia: Thomson, 2007. 

11. Newman, David M.   Sociology: exploring the architecture of everyday life / 
David M. Newman. - 6th ed. - Thousand Oaks: Sage publ., 2006. 

12. Радаев. В.В. Экономическая социология. Москва : ГУ ВШЭ, 2005. 
13. Удальцова, Мария Васильевна. Социология управления. Москва 

: ИНФРА-М :Новосибирск : НГАЭиУ, 1999. 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Latvijas Universitātes raksti: 701. sēj.: Socioloģija = Sociology  /  Tālis Tisenkopfs 

(galv. red.). - Rīga: LU, 2006. 
2. Burdjē Piers. Praktiskā jēga: Rīga, Omnia Mea, 2004 
3. Cunningham, Lawrence S.  Culture and values: a survey of the humanities. Vol. 2 / S. 

Lawrence, Cunningham, Reich John J. - 6th ed. - Australia: Thomson, 2006. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

ĒTIKA UN ESTĒTIKA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERADIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Ētika un estētika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Filosofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika. Estētika un mākslas 

filosofija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr.phil., doc. Juris Prikulis 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis ir ievadīt klausītājus estētikas un ētikas problēmu jomā. 

Kurss iepazīstina ar galvenajiem estētikas un ētikas jēdzieniem , ar 
kuriem ikdienā saskaras cilvēks. Estētikas bloka tuvāk tiek analizēta 
mākslas loma cilvēka dzīvē. Kā cilvēks uztver mākslu un ko no mākslas 
gaida. Ētikas bloka tiek noskaidrota morāles vieta un loma kultūras 
sistēmā kopumā un garīgajā kultūrā īpaši. Tiek atklāta morāles kultūras 
nozīme un tikumiskas zināšanas cilvēka darbības struktūrā. Autors liek 
uzsvaru ne tikai uz filozofiski teorētisko pusi, bet uz apskatāmo 
jautājumu praktisko apskatu. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 
1. Estētikas un ētikas priekšmets 
2. Estētiskas apziņas struktūra: estētiskā gaume, estētiskas vajadzības, estētiskas situācijas, 

estētiska nostādne, estētisks pārdzīvojums 
3. Estētikas kategorijas. Skaistais. Traģiskais. Komiskais 
4. Mākslas funkcijas 
5. Mākslas uztvere un izpratne 
6. Jaunrades problēma 
7. Morāles specifika 
8. Ētikas virzieni 
9. Morāles funkcijas 
10. Politika un ētika, Tiesības un morāle. Reliģija un morāle, Kultūras, estētikas un mākslas 

morālās problēmas 
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11. Ētiskas kategorijas un morālās vērtības: Taisnīgums. Pienākums. Atbildība. Sirdsapziņa. 

Cieņa un gods. Kauns un sirdsapziņa. .Laime. Dzīves jēga. Mīlestība 
12. Etiķete un elementāras pieklājības normas 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Nokārtoti: 1 kontroldarbs, 1 mājas darbs, mutisks 

eksāmens 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 
1. Zvejnieks A. Ētika. Rīga. RTU izdevniecība.2006. 
2. Milts A. Ētika. Rīga. Zvaigzne ABC, 2004. 
3. Rubenis A. Ētika. Rīga. Zvaigzne ABC, 2007. 
4. Celma H., Fedosejeva I. Estētika: Estētisko ideju vēsture Eiropā. - R.: 2000. 
5. Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
6. Kincāns V. Estētikas pamati. – R.: LU, 2003. 
7. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. R.: Zvaigzne ABC, 1995. 
8. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss. - R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
9. Milts A. Personības un sabiedrības ētika. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
10. Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. – Минск: Пропилеи, 2000. 

– 200 с. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Halstead J. M. (Ed.) Education in Morality., Routledge, 1999. 
2. Каган М. Эстетика. - СПб., 2000. 
 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 

Raksti no pēdējo gadu izdotajiem krājumiem latviešu, angļu un krievu valodā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija 

Kredītpunkti 2  

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
 
Kursa autore: Dr.paed., docente Nataļja Līce 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vidusskolas kursu apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai studentiem sniegtu zināšanas un izpratni par 

cilvēku savstarpējo mijiedarbību, personības socializācijas procesu, 
statusu un lomu sistēmu, paplašinātu mākas sniegt konkrētai grupai 
atbilstošu informāciju, veidot spēju analizēt cilvēka uzvedības 
regulatorus un likumsakarības, kā arī veidotu izpratni par masu un 
pūļa sociālpsiholoģiskiem fenomeniem. 
  

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Personības izpratne sociālajā psiholoģijā. 
2. Socializācija. 
3. Uzskati un attieksme. 
4. Stereotipi un aizspriedumi. 
5. Prosociāla uzvedība. 
6. Uzvedības maiņas iespējas. 
7. Indivīds un sociālā ietekme. 
8. Grupu veidi un procesi grupās. 
9. Grupas dinamika. 
10. Masu psiholoģija. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 2 kontroldarbi, eksāmens 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga, “Zvaigzne ABC”, 2004. 
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2. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. – Rīga, 2004.  
3. Omārova Silva. Cilvēks dzīvo grupā : sociālā psiholoģija / Silva Omārova. - Rīga : 

Kamene, 2003. - 234 lpp. - (Uzņēmējdarbības pamati ; 5). - Bibliogr.: 225.-234. lpp.     
4. Pļaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija skolotājiem. Rīga, Raka, 2001 
5. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002 
6. Pīzs A. Jaunā ķermeņa valoda. – Rīga, “Jumava”, 2005. 
7. Reņģe Viesturs. Sociālā psiholoģija / Viesturs Reņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 180 

lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 160.-180.lpp.  ISBN 9984-225-36-4 (ABO-27, LAS-3) 
8. Aronson Elliot. Social Psychology / Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M. Akert. - 

3rd ed. - New York : Addison Wweley Longman, Inc., 1998. - Includes bibliographical 
references and indexes. - ISBN ISBN 0-321-02435-4. - XXXIV, 633 [115] p. : ill. (LAS –
1). 

9. Introduction to Social Psychology. Eds. Hewstone M., Stroebe W., Stephenson G.M. N-Y, 
2000 

10. Аронсон Э. Уилсон Т. Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы 
поведения человека в социуме. Праим – ЕВРОЗНАК 2002  

11. Перспективы социальной психологии. Москва 2001 
 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra) 
 

1. Krūmiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga, “Turība”, 2005. 
2. Šota B. Sarunas. - Rīga, De Nova, 2003.  
3. Вердербер Р. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия. Москва, 

«Прайм-еврознак», 2006.  
4. Аминов И. Психология делового общения. Москва, «Омега-Л», 2006.  
5. Чеховских М. Психология делового общения. Москова, «Инфра – М», 2006.    
6. Линчевский Э.Э. Деловые переговоры сквозь призму психологии. – Санкт-

Петербург, 2005.  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

SAIMNIECISKĀS TIESĪBAS 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Saimnieciskās tiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr.oec., docents Aivars Mirks 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Tiesību pamati, Uzņēmējdarbības pamati 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai iepazīstinātu klausītājus ar Latvijas Republikas 

saimniecisko tiesību pamatnoteikumiem un pamatprincipiem. Dotais 
kurss dod iespēju studentiem apgūt speciālo juridisko terminoloģiju, 
iegūt prasmi pareizi veikt Latvijas likumdošanas normu analīzi un tās 
prasmīgi pielietot, tajā skaitā sastādīt saimnieciskos līgumus.  
 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
1. Saimniecisko tiesību vispārīgie jautājumi. 
2. Komersantu veidi un to tiesiskais statuss. 
3. Komercbanku darbības tiesiskais regulējums. 
4. Auditoru darbības tiesiskais regulējums. 
5. Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums. Bankrots.  
6. Saistību tiesības. Saimnieciskie līgumi. 
7. Konkurences tiesiskais regulējums. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 kontroldarbs, eksāmens 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Komercdarbība: normatīvie dokumenti. Rīga: Konsuls, 2004. 
2. LR civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga, 1998. 
3. Nodokļi un nodevas: pilns juridisko aktu apkopojums. Rīga: Biroja padomnieks, 2002. 
4. Strupiņs A. Komerclikuma komentāri. Rīga, 2003.  
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Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: TNA, 2001. 
2. Endziņš J., Paiders J.  Komerclikums: kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS 

vadītajam. Rīga: Diena-Bonnier, 2002. 
3. Kavale L. Nodokļu politika. Rīga, 1998. 
4. Kodoliņa I. Nodokļi Latvijā '2004. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. 
5. Kodoliņa-Miglane, Ieva. Latvijas nodokļi pēc iestāšanas Eiropas Savienībā. Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 2005. 
6. Konkurences politika Eiropā un pilsonis. Luksemburga: Eiropas Kopienu Oficiālo 

publikāciju birojs, 2002. 
7. Kudinska M. Komercbankas risku vērtība un tās atbilstība bankas pašu kapitālam. 

Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 
8. Lukashina O. Komercdarījumu aplikš1ana ar nodokļiem un uzskaite. Rīga: Lietišķas 

informācijas dienests, 2001. 
9. Dine I. Company law. – 3th ed. – Hampshire: Macmillan Press, 1998.  
10. Judge S. Business law. – Hampshire: Macmillan Press, 1998.  
11. McKendric E. Contract law. – Hampshire: Macmillan Press, 1998.  
12. Лукашина Ольга. Рекомендации по изучению налогового законодательства. 

Рига: BIB, 2005.  
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 

1. Graudiņš U. Riska kapitāls - jauna iespēja komersantiem. // Latvijas Avīze. Nr.219 (2005, 
5.aug.), 7.lpp. 

2. Individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi un individuālā darba veicēji Komerclikuma 
parejas periodā. // Latvijas Ekonomists. Nr.10 (2002), 39.-40.lpp. 

3. Kalniņa Z. Atbalsts reģionu mazajiem un vidējiem komersantiem. // Latvijas 
Vēstnesis. Nr.166 (2004, 20.okt.), B7.lpp. 

4. Kalniņš E. Komercaģents. // Latvijas Vēstnesis. Nr.154 (2003, 4.nov.), 4.-10.lpp. 
5. Karnitis E. Konkurences veicināšana sabiedrisko pakalpojumu nozarēs. // Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis. Nr.3 (2004), 30.-41.lpp. 
6. Kesnere R. Pakalpojumu direktīva: par un pret. // Latvijas Vēstnesis. Nr.104 (2005, 6.jūl.), 

B4.lpp.   
7. Komersanta uzņēmums kā civiltiesību daļa. // Likums un Tiesības. Nr.3 (2005, marts), 66.-

67.lpp. 
8. Lasmanis J. Konkurences likumi Baltijas valstis būtiski atšķiras. // Dienas Bizness. Nr.17 

(2005, 25.janv.), 10.-11.lpp. 
9. Nesaule, J. Par komersanta firmas lietošanu. // Bilance. Nr.11 (2005, jūn,), 27. lpp. 
10. Nicmanis J. Konkurences veicināšanai un patērētāja labumam. // Latvijas 

Vēstnesis. Nr.203 (2004, 21.dec.), B5.lpp.   
11. Par Reklāmas likuma pārkāpumiem. // Latvijas Vēstnesis. Nr.124 (2005, 9.aug.), A13.-

16.lpp. 
12. Rudzate E. Kvalitātes vadības sistēmas auditors sava uzņēmumā. // Latvijas 

Vēstnesis. Nr.192 (2004, 3.dec.), 3.-5.lpp. 
13. Sedliņa I. Vitamīni Latvijas mazajiem komersantiem. // Latvijas Vēstnesis. Nr.59 (2004, 

15.apr.), B4.lpp. 
14. Sedliņa I. ES sarga lauksaimniekus no konkurences. // Latvijas Vēstnesis. Nr.134 (2005, 

25.aug.), B6.lpp. 
15. Strautiņš P. Neefektīva konkurence. // Diena. Nr.7 (2005, 10.janv.), 2.lpp.    
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

DARBA DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Darba drošība un aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.soc., lektors Jānis Saulītis 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Saimnieciskās tiesības, Uzņēmējdarbības pamati 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai studentiem  sniegtu zināšanas par apkārtējo vidi, 

cilvēka izdzīvošanas spēju, tai skaitā arī viņa darbības lauka 
īpatnībām, par iespējamām briesmām viņa veselībai un dzīvībai, to 
profilaksi un adekvātu rīcību, tiklīdz sāk darboties kaitīgi un bīstami 
faktori.   
 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Cilvēka darbības pamatveidu klasifikācija. 
2. Tehnosfēras negatīvie faktori un ietekme uz cilvēku un viņa dzīves telpu, komforta 

nodrošinājums. 
3. Aizsardzības metodes un līdzekļi pret briesmām no tehniskām sistēmām un 

tehnoloģiskiem procesiem. 
4. Tehnogēnā dabas ietekmēšana, apkārtējās vides aizsardzība un ekoloģiski bioloģiskās 

aizsardzības tehnika. 
5. Cilvēku dzīves drošība sadzīves vidē. 
6. Ārkārtējās situācijas miera laikos un to īpatnības kara laikā. 
7. Iedzīvotāju aizsardzība ārkārtējos apstākļos. 
8. Darba aizsardzības tiesiskais nodrošinājums. 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 2 kontroldarbi, eksāmens 
 
 
Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja „Darba vides risku novērtēšana” Rīga, LVU, 2003-2007 
2. V.Urbāne, S.Lavendele „Bīstamo vielu pielietošanas drošība” Rīga, RTU 2005. 
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3. Brigers I. Darba aizsardzība: lekciju komplekts/ Rīga: RTU, 2001 - 2002. 
4. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: raksturlielumi, ietekme uz 

organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas metodes, riska faktori un 
arodveselība atsevišķās nozarēs/V. Kaļķa un Ž. Rojas red., LU u.c./ Rīga: Elpa, 2001. - 
500 Ipp. 

5. Informatīvi skaidrojošs materiāls par drošības zīmju lietošanu darba vietās. Rīga: VSAA, 
2000. - Jelgava, 12 Ipp. 

6. Kaļķis V. Riska faktori darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, normēšana, 
aizsardzība, profilakse: rokasgrāmata/ Rīga: Elpa, 2001. - 49 Ipp. 

7. Par darba aizsardzību. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2001. - 200 Ipp. 
8. Beder, Sharon. Selling the work ethic: from puritan pulpit to corporate PR/ London, New 

York: Zed Books, 2000 VIII. - 292 p. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju 06.08.2002 Latvijas vēstnesis, 
09.08.2002 Nr. 343. 

2. Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība 19.03.2002 Latvijas 
vēstnesis, 26.03.2002 Nr. 127. 

3. Bīstamās iekārtas, vielas un kravas: LR normatīvie akti ar grozījumiem un 
papildinājumiem, kas izstrādāti līdz 2000. g. 1. dec. Rīga: KIF Biznesa komplekss. 2001. 
- 307 Ipp. 

4. Darba drošības un darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzņēmumā: normatīvie akti, 
skaidrojumi, instrukciju paraugi, uzziņas. Rīga: KIF Biznesa komplekss. 2002. - 127 Ipp. 

5. Darba aizsardzība un darba attiecības: LR normatīvo dok. krāj. - 2 d. - Rīga: darba 
medicīna, 2002. 

 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 
1. Darba aizsardzības likums 20.06.2001 Latvijas vēstnesis, 06.07.2001. 
2. Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un 

pārvadājumu uzskaites kārtība 23.07.2002 Latvijas vēstnesis, 26.07.2002 Nr. 319 
3. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība 25.06.2002 Latvijas vēstnesis, 28.06.2002 

Nr. 258. 
4. Darba aizsardzības prasības darba vietās 19.03.2002 Latvijas vēstnesis, 20.03.2002 Nr. 

125. 
5. Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu 20.08.2002 Latvijas vēstnesis, 23.08.2002 

Nr. 373. 
6. Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē. 25.06.2002 Latvijas 

vēstnesis, 27.06.2002 Nr. 253. 
7. Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā 03.09.2002 Latvijas vēstnesis, 

06.09.2002 Nr. 400. 
8. Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. 20.08.2002 

Latvijas vēstnesis, 23.08.2002 Nr. 372. 
9. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus 06.08.2002 09.08. Latvijas vēstnesis, 

2002 Nr. 344. 
10. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām 21.05.2002 Latvijas 

vēstnesis, 24.05.2002 Nr. 189. 
11. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās 03.09.2002 

06.09. Latvijas vēstnesis, 2002 Nr 399. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

FILOSOFIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Filosofija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Filosofija 

Zinātnes apakšnozare Filosofijas vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr. paed., docents Romans Alijevs 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Tiesību pamati 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai palīdzētu studentiem sistematizēt zināšanas par 

nozīmīgākajām cilvēka darbības un pašizziņas jomām, lai  iepazīstinātu 
ar klasiskās filosofijas problemātiku, ar filosofijas jēdzienu sistēmu un 
iemācītu operēt ar šīm kategorijām dzīvē, dotu priekšstatus par 
filosofiskās analīzes metodēm un sniegtu zināšanas par filosofijas 
vēsturi un tās mūsdienu problēmām.  
 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 
1. Filosofija kā zinātne. 
2. Fundamentālo filosofijas jēdzienu analīze. 
3. Filosofijas vēsturiskie tipi. 
4. Esamības filosofija. 
5. Izziņa: iespējas un robežas. 
6. Cilvēka fenomens un tā izpētes problēmas. 
7. Sociālā filosofija. 
8. Mūsdienu pasaules filosofiskās problēmas. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 2 semenāri, eksāmens 
 

 

Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības formulas meklējumos. – R.: 
Biznesa augstskola “Turība”, 2006, 317 lpp. 

2. Vorbertons N. Filozofijas pamati. – R.: RaKa, 2001, 132 lpp. 
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3. Airaksinens T. Filosofijas pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 136 lpp. 
4. Kuncmanis P., Burkarts F. P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants. – R.: Zvaigzne 

ABC, b. g., 251.lpp. 
5. Bēringers H. Kas ir filozofija? – Lielvārde, 1995. 
6. Šmids V. Dzīves māksla – Izaicinājums tagadnei. – Aizkraukle, 1996. 
7. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, 1998. 2. izd. 
8. Šuvajevs I. Prelūdijas. Kultūrvēsturiskas un filozofiskas studijas. – Rīga, 1998. 
9. Böhme G. Einführung in die Philosophie. Weltwiesheit. Lebensform. 

Wissenschaft. Frankfurt / M., 1997. 
10. Detel W. Macht, Moral, Wissen. Foucault und die klassische Antike. – 

Frankfurt/M., 1998.  
11. Hadot P. Qu’est-ce que la philosophie antique? – Paris, 1995. 
12. Horn Chr. Antike Lebenskunst. Glückund Moral von Sokrates bis zu den 

Neuplatonikern. – München, 1998. 
13. Schmid W. Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt/M., 

1999. 5. Aufl. 
14. Sennett R. Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization. – 

New York, 1994. 
15. История философии: Энциклопедия / Сост. гл. науч. ред. А.А. Грешанов. – 

Минск, Интерпрессервис: Книжный дом, 2002, 1376 с. 
16. Гончар Л. Философия: Учебное пособие, ч. I и II. – Рига, 2002. 
17. Канке В. Философия: Учебник. – М., 2001. 
18. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2002. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Прокудин Ю.Н. Философия бытия. – СПб, 2003. 
2. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – М., 2000. 
3. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 
4. Бертран Рассел. История западной философии. – Новосибирск, 2003. 
5. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 2000. 
6. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1997. 
7. Фрейд З. Я и Оно. – М., 2001. 
8. Современный философский словарь. – Лондон. Франкфурт-на-Майне. 

Париж. Люксембург. Москва. Минск. 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
1. Žurnāls “Psiholoģijas pasaule” 
2. Žurnāls “Kentaurs XXI” 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

PASAULES MĀKSLAS VĒSTURE 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Pasaules mākslas vēsture 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Dr.paed., doc. Jeļena Jermolajeva 

 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Pasaules vēstures zināšanās vidusskolas līmenī 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis ir iepazīstināt ar tēlotājas mākslas nozīmīgāko periodu 

(glezniecība, grafika, skulptūra) no antīkā līdz mūsdienām, to 
īpatnības dažādos reģionos un pasaules zemēs, studijas, izcilāko 
mākslinieku daiļrades analīze, pasaules izcilāko mākslas pieminekļu 
studijas un mūsdienu tendences pasaules mākslas attīstībā. 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 
1. Ievadlekcija. Mākslas nozīme cilvēka dzīvē. Mākslas vērtējums 
2. Pirmatnējā laikmeta un senās pasaules māksla 

2.1. Pirmatnējā laikmeta māksla 
2.2. Senās Ēģiptes māksla 
2.3. Senās Mezopotāmijas māksla 
2.4. Senās Indijas māksla 
2.5. Senās Ķīnas māksla 
2.6. Senās Grieķijas māksla 
2.7. Senās Romas māksla 

3. Viduslaiku māksla 
3.1.  Rietumeiropas māksla agrīnā un klasiskā laikmeta Viduslaikos 
3.2. Bizantijas māksla 
3.3. Rietumeiropas māksla Renesanses laikmetā. 

4. Jauno laiku māksla 
4.1. Rietumeiropas māksla Apgaismības laikmetā. 
4.2. Rietumeiropas māksla 19. gadsimtā. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: Rakstveida kontroldarbs teorētisko zināšanu pārbaudei, 
1 mājas darbs. Jānokārto eksāmens 

 

Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. S. Cielava. Vispārīgā mākslas vēsture. I., II, III, IV. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 432 lpp. 
3. Mākslas vēsture un teorija. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 

institūts, 2003. 
 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1. Cattaneo, Marco. Mākslas dārgumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 432 lpp. 
2. Fride-Carrassat, Patricia. Mākslas enciklopēdija : glezniecības virzieni. - 

Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp. 
3. E.H. Gombrich. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
4. Arts and humanities through the eras. Detroit [etc.] : Thomson/Gale, 2005. 
5. Gardner's Art through the ages. - HBJ Publishers: 1991. 
6. Janson, H. W. History of art / Revised 6th ed. - Upper Saddle River (NJ) : Pearson 

Education, 2004. 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 
1. laikraksts “Kultūras forums” 
2. Māksla Plus 
3. http://www.artcyclopedia.com 
4. http://www.arthistory.net 
5. http://decorativearts.library.wisc.edu 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA VĒSTURE 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Arhitektūras un dizaina vēsture 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.hist., lekt. Roberts Ķipurs 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Kultūrvēsture 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai sniegtu studentiem zināšanas par visiem 

arhitektūras un dārzu mākslas un ainavu dizaina attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekļaujot 
ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un Latvijā 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Arhitektūras pirmsākumi 
2. Senās Ēģiptes arhitektūra 
3. Mezopotāmija 
4. Senā Grieķija 
5. Senā Roma 
6. Bizantijas arhitektūra 
7. Romānikas stila arhitektūra 
8. Indijas, Ķīnas un Japānas arhitektūra 
9. Latvijas arhitektūras pirmsākumi 
10. Viduslaiki 
11. Gotika Eiropas valstīs 
12. Renesanses arhitektūra un dārza māksla 
13. Baroka arhitektūras paraugi 
14. Baroka un klasicisma parki 
15. Mūsdienas arhitektūra un ainavu dizains 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 4 kontroldarbi, eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Zilgalvis J. , Arhitektūra un māksla Rīgā : idejas un objekti - Rīga, Neputns, 2004. 
2. Stīvensons N., Arhitektūra - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
4. Kačalova T. Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
5. bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 1996. 
6. Great architecture of the world. John julius Norwich. London, Mitchel Beazley. 1975. 
7. Бхаскаран Л., Дизайн и время : стили и направления в современном искусстве и 

архитектуре - Москва : Арт-Родник, 2007. 
8. Ковешникова Н.А., Дизайн : история и теория: учебное пособие для архитектурных 

и дизайнерских специальностей -  Москва : Омега-Л, 2005. 
  
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Cittautu mākslas vēsture M. Dobroklonska red. 2.sējums. Rīga: Liesma, 1958. 
2. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991. 
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах, Том 1. Москва: Стройиздат, 1970. 
4. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 1. История архитектуры. 

Москва: Стройиздат, 1978. 
5. Глазычев В., Дизайн как он есть - Москва : Европа, 2006. 
6. Chapman J.,GantDesigners N., Visionaries and other stories : a collection of sustainable 

design essays – London: Sterling, VA : Earthscan, 2007. 
7. McDermott C., Design: the key concepts - New York : London : Routledge, 2007. 
 
 



 
3 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TĒLOTĀJA ĢEOMETRIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 

Kursa nosaukums Tēlotāja ģeometrija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.ing., lektore Ieva Jurāne 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zīmēšana, rasēšana 

 
Kursa anotācija: Nodrošināt ar teorētiskam zināšanām, prasmēm un iemaņām darbam ar 

grafiskiem dokumentiem. 
Attīstīt telpisko domāšanu un dot izpratni par telpas ģeometriju. 
Iepazīstināt ar metodēm telpisku objektu attēlošanai plaknē. 
Konstruktīvu ģeometrisku uzdevumu risināšanas metodes. 

 
 

Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Grafisko dokumentu noformējuma standartprasības. 
2. Projicēšanas metodes. 
3. Ģeometriski objekti telpā. Punkts, taisne, plakne, virsma, ķermenis. 
4. Aksonometriskās projekcijas. 
5. Ortogonālās projekcijas. 
6. Projekciju transformācijas. 
7. Krustošanās uzdevumi. 
8. Metriskie uzdevumi, izklājumi. 
1. Kotētās projekcijas. 
2. Ēnu teorija un perspektīva. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Izpildīti grafiskie darbi un kontroldarbi. Nokārtots 

eksāmens. 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Čukurs Jānis, Aumale Minjona, Nulle Imants. Tēlotāju ģeometrija. R.2004. 
2. A.A. Чеkмарев. Начертательная геометрия. М.2008. 
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3. V.Jurāns,V.Rieksts,A.Seņins.Inženiergrafika.R.1985. 
4. M.Cūberga.Tēlotāja ģeometrija.R.1991. 
5. M.Ozoliņš.Perspektīva un ēnu teorija.R.1979. 
6. V.Jurāns,V.Rieksts,A.Seņins.Inženiergrafika.R.1985. 
7. Короев Ю.И.Начертательная геометрия. М.:Стройиздат,1987. 
8. А.Г.Климухин.Начертательная геометрия. М.1973. 

 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Eglītis Zigurds. Tehniskās grafikas ceļvedis 4d. : Profesionālā inženiergrafika. R.2008. 
2. Nipers Jānis. Rasēšana. R.2004. 
3. Eglītis Zigurds. Tehniskās grafikas ceļvedis.1.d.: Ievads tehniskajā grafikā. R.2001. 
4. Eglītis Zigurds. Tehniskās grafikas ceļvedis. 2.d. : Profesionālā grafika. R.2002. 
5. Eglītis Zigurds. Tehniskās grafikas ceļvedis. 3.d.: Tehnisko rasējumu noformējums. 

R.2004. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS PAMATI 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 

Kursa nosaukums Arhitektūras un būvniecības pamati 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras projektēšana, 

būvprojektēšana 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.paed., doc. Inese Reitāle 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zīmēšana, rasēšana, kompozīcijas pamati 

 
Kursa anotācija: Dot iespēju studentiem apgūt arhitektūras pamatjēdzienus, 

teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas projektēšanā, ievērojot 
būvnormatīvus, orientēties ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju 
veidos, un  inženierkomunikācijās. 

 
 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Arhitektūras telpiskās struktūras funkcionālā un estētiskā organizācija. 
2. Ēku plānojuma tipi, telpas veidošana un strukturālā analīze. 
3. Telpisku objektu arhitektoniski grafiskās attēlošanas pamatprincipi. 
4. Plāni, griezumi, fasādes, ēkas apjoms zemesgabalā. 
5. Projektēšanas pamatprincipi un būvnormatīvi. 
6. Ēku konstruktīvās shēmas un elementi. 
7. Nesošās un norobežojošās konstrukcijas – sienas, pārsegumi, jumti, kāpnes. 
8. Inženierkomunikāciju veidi un pieslēgšanās iespējas. 

 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Patstāvīgais darbs. Skiču projekts nelielam arhitektūras 
objektam. Nolikts eksāmens. 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. J.Noviks. Ģimenes māja 1. d.. R.2006. 
2. J.Noviks. Ģimenes māja 1. d.. R.2006. 
3. J.Noviks.Būvdarbi 1.d. Sagatavošanas darbi. Zemes darbi.R.1999. 
4. J.Noviks.Būvdarbi 2.d. Mūrnieku darbi.R.2000. 
5. J.Noviks.Būvdarbi 3.d. Betonēšanas darbi.R.2001. 
6. J.Noviks.Būvdarbi 4.d. Hidroizolācijas darbi ; Siltumizolācijas darbi ; 

Skaņizolācijas darbi.R. 2002.  
7. J.Noviks.Būvdarbi 5.d. Apmetēju darbi ; Apšūšanas darbi ; Flīzēšanas 

darbi. R.2003. 
8. Amatnieka rokasgrāmata: Svarīgākie darbi mājās un dzīvoklī.R.2006. 
9. D.Hemgrēns, H.Vanforss. Būvējam māju noA-Z.R.2006. 
10. Projekts&Būve: Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata.R.2006. 
11. Э.Нойферт.Строительное проектирование.M.1991. 

 
 

 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. G.Kalniņa red. Civilās un rūpniecības ēkas.R.1976. 
2. Ambrose James. Building construction. New York: van Nostrand Reinhold.1991. 
3. Ambrose James. Building construction and design. New York: van Nostrand 

Reinhold.1992. 
4. Bell Jonathan. 21st Century House.L.2006. 
5. DOMUS:I-XII: 1928-1999. Tachen,2006 

 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Žurnāls „Latvijas Arhitektūra”. 
2. Žurnāls „Ļatvijas būvniecība”. 
3. Žurnāls „Māja un dzīvoklis”. 
4. Žurnāls „Būvēt” 
5. Žurnāls”Deko”. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

INFORMĀTIKA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Informātika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 2 

Semināru un praktisko darbu skaits 14 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr.oec., doc. Arkādijs Grišīns 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Datorzinību pamati 

 
Kursa anotācija: Kursā sniegta informātikas pielietošana kultūras sfērā. Pamatiemaņas 

darbā ar datoru, teksta dokumentu veidošanā, vienkāršos aprēķinos 
un diagrammu veidošanā, prezentāciju sagatavošanā, datu bāzu 
izstrādē 
  
 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Datoru priekšvēsture. Datoru sastāvdaļas, tās nozīme un raksurojumi 
2. WINDOWS. Darbības ar failiem 
3. WORD. Teksta ievade un rediģēšana 
4. WORD. Darbs ar tabulām 
5. WORD. Darbs ar attēliem 
6. WORD. Formulu redaktors 
7. WORD. Virsrakstu stili 
8. WORD. Zemteksta piezīmes, paraksti, satura un objektu rādītāji 
9. WORD. Veidlapas 
10. EXCEL. Datu virknes 
11. EXCEL. Darbs ar tabulām 
12. EXCEL. Grafiki 
13. POWERPOINT. Prezentāciju izstrādāšana 
14. ACCESS. Darbs ar datu bazēm 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: jāpiedalās visās praktiskajās nodarbībās, eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Koch, Jorgen. Powerpoint 2003 ikvienam. – Rīga: Egmont Latvija 2005. – 77 lpp. 
2. V. Žemaitis, A. Jurenoks. Microsoft Office 2000. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 
3. D. Murrāne, I. Pāvilsone. Microsoft Office 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību 

centrs, 2000. 
4. A. Ķiņķere, S. Narņicka Microsoft Office 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību 

centrs, 2000. 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis u.c. Personālie datori: Angļu – latviešu – krievu 

skaidrošā vārdnīca. – Rīga: a/s DATI, 1998. 
2. M. Detlavs, K. Sataki ieskaties datoru pasaulē. – Rīga: Datorzinību centrs, 1997. 
3. Kliedere I., Lietišķā informātika – Rīga, 2008. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TELPAS UZTVERES UN KRĀSU PSIHOLOĢIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Telpas uztveres un krāsu psiholoģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Radošās industrijas 

Zinātnes apakšnozare Komunikāciju zinātne 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
 
Kursa autore: Mg.psych., docente Jekaterina Bierne 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Sociālā psiholoģija 

 
Kursa anotācija: Izprast telpas un krāsu nozīmi interjera plānošanā, atspoguļot tās 

funkcijas mūsdienu sabiedrībā, sniegt vispusīgas un sistemātiskas 
zināšanas. Kursa mērķis: Sniegt studentiem sistemātiskas zināšanas par 
telpas un krāsu psiholoģiju, iespējamām problēmām, apgūt 
nepieciešamo terminoloģiju, jēdzienus. Motivēt un ievirzīt tālākai 
izglītībai.  
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Telpas uztvere un likumsakarības. Telpas uztveres atšķirības.  
2. Vizuālais mečendaizings– vai preces prezentācija veikala telpā. 
3. Telpas uztveres elementi- gaisma, skaņa, krāsa. 
4. Krāsas un to psiholoģiskā iedarbība uz cilvēku. 
5. Krāsu psiholoģiskā nozīme, atšķirības dažādās kultūrās.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 praktiskais darbs, eksāmens 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija, Zvagzne ABC, 2009. 
2. Veide M. Reklāmas psiholoģija, R. Jumava, 2006. 
3. Colborne Robert. Visual Merchandising. The Business of  Merchandising 

Presentation.2002. 
4. Гуревич П. Психология реклама, М. 2005. 
5. Шуванов В. Психология реклама, М. 2005. 
6. Психология и психоанализ рекламы, М. 2001. 
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Literatūra (02 – papildliteratūra): 
 
1. Гольман И. А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация. 

– М.: Гелла-принт, 2002. 
2. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации: современная креативная реклама. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

VIDES ZINĀTNE 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Vides zinātne 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr. habil. chem., asoc. prof. Magnuss Vircavs 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss iepazīstina ar globālām, reģionālām un vietējām vides 

problēmām, to cēloņiem un novēršanas iespējām. Kursa ietvaros tiek 
attīstīta izpratne par vides kā kompleksas sistēmas pastāvēšanas un 
funkcionēšanas principiem. Aplūkots vides piesārņojuma ietekmju, 
vielu un enerģijas aprites ciklu raksturs. Studenti tiek iepazīstināti ar 
vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, pētījumu 
metodēm vides zinātnē 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Vides zinātne un tās attīstība 
2. Elementu un vielu plūsmas aprite. Enerģijas un tās plūsmas 
3. Vides piesārņojums un tā avoti. Piesārņojuma ietekme uz dzīvajiem organismiem. 

Litosfēras piesārņojums 
4. Atmosfēras piesārņojums, tā avoti un piesārņojuma iedarbība 
5. Ūdens piesārņojums. Jūru un okeānu, kontinentālo iekšējo ūdeņu piesārņojuma 

ietekme uz dzīvo organismu populācijām, biocenozēm un ekosistēmām. Izmaiņas 
litosfēras hidroģeoloģiskajos procesos 

6. Zemes ozona slānis. Klimata mainība. Ekosistēmu degradācija, biotopu un sugu 
aizsardzība. Globālā klimata pasiltināšanas sekas. Urbanizācija un vide. 
Pārtuksnešošanās un zemes degradācijas process 

7. Ietekmes uz vidi novērtējums. Vides ekonomika. Vides pārvaldība. Vides 
inženierzinātnes. Vides aizsardzības likumdošanas sistēma (vides tiesības) 

8. Radioaktīvā piesārņojuma, trokšņa un siltumstarojuma ietekme uz dzīvajām sistēmām. 
Ultravioletā starojuma un elektromagnētiskā piesārņojuma  
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iedarbība uz organismu. Bioloģiskais piesārņojums: ģenētiski modificētie organismi 
un bakteriālais piesārņojums. Cilvēka saimnieciskās darbības ietekme uz populācijām: 
populāciju ekspluatācija. Cilvēka saimnieciskās darbības ietekme uz populācijām: 
populāciju ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas nozīme. Bioloģiskais piesārņojums: 
svešzemju sugu introdukcija un invāzija 

9. Augsnes piesārņojuma ietekme uz dzīvajiem organismiem. Cilvēka saimnieciskās 
darbības ietekme uz populācijām: ainavu pārveidošanas ietekme uz populācijām. 
Ainavas daudzveidība un tās samazināšanās ainavas daudzveidības saglabāšanai 

10. Dabas aizsardzības sistēma, tās veidošanās pasaulē un Latvijā. Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, to klasifikācija, izmantošana, aizsardzība un apsaimniekošana. 
Cilvēka problēmas. Cilvēka saimnieciskās darbības ietekme uz biocenozēm un 
ekosistēmām: sugu daudzveidības samazināšanās 

11. Virzība uz ilgtspējīgu attīstību. Dzīvesveids un vide 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: eksāmens  
 

 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Environmental Science ( L. Ryden, P. Migula, M. Andersson edc.) Baltic University 
Press: Uppsala, 2003. 

2. Miller G. T. Living in the Environment: principles, connections and solutions 9th ed., 
Wadsworth Pub: Belmont, USA, 2005. 

3. Botkin D. B. Keller E. A. Environmental Science: Earth as living planēt. 5th ed. J. Wiley: 
NY, 2004. 

 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Wright R. A. Environmental Science: toward sustainable future. 9th ed. Prentice Hall: 

NY, 2004. 
2. Švarcbahs J. Sudārs R., Jansons V., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. Ekoloģija un 

vides aizsardzība, LLU: Jelgava, 2001. 
3. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdens kvalitāte un tās aizsardzība, LU: Rīga, 2003. 
4. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija Elpa: Rīga, 2005. 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Ambio 
2. Environmental Science and technology 
3. Science of The Total Environment  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

DATORGRAFIKA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Datorgrfikaa 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg.art., lekt. Ieva Avotiņa 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Informātika 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai sniegtu studentiem padziļinātas zināšanas darbam 

ar programmu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator un Corel Draw 
programmu iespējām. Apgūstot programmas studenti spēsi 
profesionāli apstrādāt digitālus attēlus, izmantojot dažādus efektus, 
stilus, filtrus un darbarīkus. Atrādājot ar programmām, studenti 
iemācīsies izveidot objektus, kontūras, apstrādāt tekstu, parādīt 
formu, perspektīvi un krāsu toņus 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Rasta grafika un vektorgrafika 
2. Darbs ar vairākslāņu attēliem 
3. Slāņu maskas un to mērķtiecīgs izmantojums 
4. Attēlu pārveidošana un to kvalitātes uzlabošana 
5. Attēlu vektorizācija 
6. Krāsu moduļi (RGB, CMYK, GRAYSCALE, Duplex) 
7. Failu formāti, bilžu saspiešana, sagatavošana vajadzīgajā formātā 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Sekmīgi nokārtot teorētiski apgūtais pamatkurss (tests), 
izpildīt praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais darbs. 
Pārbaudījums - skate 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. Šaflbotems Roberts. PhotoShop soli pa solim. - Lielvārds 
2. Hjūsa S. Teksta un grafikas dizains. – Rīga: Lielvārds, 2003. 
3. S.V. Simonovič, G.A. Jevsejevs, A.G. Aleksejevs. – Datorgrafika – Rīga: Kamene, 

2005. 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Столяровский С., Дизайн и проектирование мебели на компьютере - 

Москва: Питер, 2007. 
2. Чепмен Н., Чепмен Д., Цифровые графические инструменты - 

Москва: Диалектика, 2006. 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Žurnāls „Iespiedgrafika” 
2. Žurnāls „Grafika un poligrafija” 
3. Žurnāls „Studija” 
4. Žurnāls „E-Pasaule” 
5. http://www.adobe.com/products 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TERITORIJAS PLĀNOŠANAS METODES 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Teritorijas plānošanas metodes 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mgr.arch., lekt. Ieva Miķelsone 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Pasaules mākslas vēsture arhitektūras un ainavu dizaina vēsture 
plānošanas teorija. 

 
Kursa anotācija: Iegūt izpratni un zināšanas par teritorijas plānošanas metodēm. 

 
 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Teritorijas plānošanas stratēģija un taktika. 
2. Pamatnostādnes. 
3. Informācijas analīze,fotofiksācija. 
4. Diskusijas. 
5. Intervijas. 
6. Salīdzinošā analīze/pieredzes analīze. 
7. Vizuāli telpiskā analīze. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: izstrādāts teorijas plānošana projekts ar paskaidrojuma 

rakstu. 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Urban Landscapes. Singapore: Page One, 2006. 
2. Briņķis J.,Bruka O.Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski 

telpiskā planošana,-Rīga.RTU,2006. 
3. Briņķis J.,Bruka O.Teritoriālā plānošana u pilsētbūvniecība -Rīga.RTU,2001. 
4. Cooper, Paul. Interiorscapes. Gardems with Buildings. London: Mitchell Beazly, 

2003. 
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5. Spans Michael.Modern landscape,Phaidon.2003. 
6. New Waterscapes. Planning, Building and Designing with Water. Basel-Berlin-

Boston: Birkhanser, 2005. 
7. Landscape Arhitecture: Water Features. Barselona: Rockport,2006. 
8. Water in Form and Light. Singapore: Page One, 2007. 
9. Urban Landscape Arhitekture. Barselona: Rockport, 2007. 
10. Green Belt. Modern Landscape design. Singapore: 2007. 
11. Fine, Mak. Urban Spaces. Mexico: Atrium Group, 2002. 

 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. LR MK likumi un noteikumi. 
2. LR likums”Par vides aizsardzību”,Rīga,1991. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

MATERIĀLMĀCĪBA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 

Kursa nosaukums Materiālmācība  

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare  Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare  Arhitektūras projektēšana, 

būvprojektēšana, būvkonstrukcijas 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.paed., doc. Inese Reitāle 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Komercdarbības pamati, koloristika, arhitektūra un būvniecības 
pamati, rasēšana. 

 
 
Kursa anotācija: Apgūt būvmateriālu nomenklatūru, būvmateriālu īpašības 

un to pielietojumu, izmantošanas iespējas.  
Iemācīties noteikt būvmateriālu patēriņu un kontrolēt 
būvmateriālu kvalitāti, izvēlēties racionālu būvmateriālu 
sastāvu.  
Spēt orientēties būvmateriālu ražošanā. 
Prast pielietot dažādus apdares materiālus atbilstoši 
funkcionālajam, estētiskajām un ekonomiskajām prasībām. 

 
 

Kursa apraksts - plāns: 
1. Būvmateriālu sertificēšanas kārtība Latvijā. 
2. Būvmateriālu tehniskās īpašības.  
3. Kokmateriāli. Metāli. Stikls. Dzelzsbetons. 
4. Dabiskie akmens materiāli. Minerālās saistvielas.  
5. Keramiskie materiāli. Betoni. Būvjavas. 
6. Bitumens, darva un būvmateriāli uz to bāzes. 
7. Polimērmateriāli. Lakas un krāsas.  
8. Siltumizolācijas materiāli. Hermetizējošie materiāli, celtniecības plēves. 
9. Materiālu izmantošanas un pielietošanas tehnoloģijas. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: Patstāvīgais darbs. Nolikts eksāmens. 
 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. J.Freibergs „Būvmateriāli” R.1986. 
2. L.Popovs  „Būvmateriāli un būvizstrādājumi” R.1990. 
3. R.Švinka ,V.Švinka „Silikātu materiālu tehnoloģija” R.1995. 
4. J. Noviks  „Jums, individuālie būvētāji” R.1990. 
5. M. Grīnberga  „Koksnes makroskopiskā uzbūve”R.1997. 
6. A. Ozoliņš „Praktiskā koksne,” „Jumava” R.2005. 
7. „Lielā būvniecības grāmata,” „Jumava” R.2002. 
8. „Ceļam māju,” „Dienas bizness” R.2004. 
9. „Koks būvniecībā,” „Stiluss” R.2007. 
10.  P.Hemgrēns, H.Vanforss „Būvējam māju no A līdz Z,”  
       „Zvaigzne ABC”R.2006. 
11.  J.Noviks „Ģimenes māja” 1. un 2.daļa. R.2007.  
12. J.Noviks.Būvdarbi 2.d. Mūrnieku darbi.R.2000. 
13. J.Noviks.Būvdarbi 3.d. Betonēšanas darbi.R.2001. 
14. J.Noviks.Būvdarbi 4.d. Hidroizolācijas darbi ; Siltumizolācijas darbi ; 

Skaņizolācijas darbi.R. 2002.  
15. J.Noviks.Būvdarbi 5.d. Apmetēju darbi ; Apšūšanas darbi ; Flīzēšanas 

darbi. R.2003. 
16. Amatnieka rokasgrāmata: Svarīgākie darbi mājās un dzīvoklī.R.2006. 

 
Literatūra (02 – papildliteratūra) 

                1. G. Sedmale, U. Sedmalis, Šperberga  Latvijas minerālās  izejvielas 
un        to izmantošana ,RTU, 2002. 

                2. „Ieži un minerāli” „Zvaigzne ABC”R.1997. 
                3.  Projekts&Būve: Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata.R.2006. 

 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

1. Ražotājfirmu izdotie būvmateriālu katalogi un metodiskie 
norādījumi. 

2.   Žurnāls  „Praktiskā būvniecība”. 
3. Žurnāls „Māja, dzīvoklis”. 
4. Žurnāls „Būvēt”. 
5. Žurnāls „Deko.”  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

PROJEKTU VADĪBA  

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Projektu vadība  

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Dr. oec., asoc. prof. Staņislavs Keišs 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Vadības teorija 

 
Kursa anotācija: Kurss sagatavots, lai sniegtu nepieciešamās zināšanas par modernām 

projekta pārvaldības metodēm, pamatjēdzieniem, projektu veidiem, 
loģiskās struktūras metodes praktisko pielietošanu projekta stratēģijas 
izstrādē, alternatīvu ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanu, 
struktūrplāna, norišu gaitas, laiku un termiņu plāna sastādīšanu, resursu 
un izmaksu plānošanu, datorprogrammas Microsoft Project pielietošanu 
projektu izstrādē un pārraudzībā. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, specifiskā darba organizācija un riski 
2. Projekta pārvaldība: plānošana, pārraudzība, lēmumu pieņemšana, projekta vadības 

komiteja 
3. Projekta dzīves cikls  
4. Projekta organizācija 
5. Projekta cikla pārvaldība. ES struktūrfondi  
6. Projekta priekšlikuma izstrāde. Loģiskās struktūras metode: analīzes un plānošanas 

fāzes. Ieinteresēto pušu analīze, problēmu, mērķu analīze. Stratēģiju atlase un analīze, 
projekta struktūras izvēle  

7. Alternatīvu izvērtējums. Investīciju atmaksāšanās laiks, tīrā tagadnes vērtība, projekta 
iekšējā peļņas norma. Stratēģiskās nozīmības izvērtēšana, risku analīze un pārvaldība  

8. Projektu struktūras, gaitas, laiku un termiņu plānošana. darba pakešu apraksti, tīkla 
grafiks, Ganta līnijdiagrammas, projekta kritiskais ceļš  

9. Resursu un izmaksu plānošana  
10. Projekta finanšu pārvaldība  
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11. Datorprogrammas Microsoft Project pielietošana projekta plānošanā un pārraudzībā  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 praktiskais darbs, eksāmens 
 
Literatūra (01 –mācību literatūra): 

1. Džounss R.,Projektu vadības pamati : praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē - 
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. 

2. Kunova, I.; Litke, H. D. Projektu vadība. Rīga: BALTA eko, 2003. 
3. Clifford F. Gray, Erik W.Larson. Project Management. The Managerial Process. 

McGraw-Hill higher Education, 2000. 
4. Uzulāns, J. Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004. 
5. Rory Borke. Projectmanagement Planning and Control Techniques. THIRD 

EDITION, JOHN WILEY & SONS LTD, 1999.  
6. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2003.  
7. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. Rīga: LU, 1998.  
8. Juris Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Programma Microsoft Project. Biznesa 

augstskola Turība. Rīga, 2000. 

Literatūra (02-papildliteratūra): 

1. James Taylor. The Project Management Workshop. American Management 
Association, 2001. 

2. John Dingle. Project Management. Arnold a member of the Hodder Headline Group, 
1997. 

3. Hanss D.Litke, Ilona Kunova. Projektu vadība. Rokasgrāmata. BALTA eko, Rīga, 
2003. 

4. Džeimss P.Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. Izdevniecība Puse Plus. Rīga, 2001. 
5. Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. Vaidelote, 2004. 
 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 

1. Žurnāls "Projektu vadīšana", Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 1999. 
Nr.1, 2000. Nr.2, 2001. Nr.3.  

2. www.lnpva.lv 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

KOLORISTIKA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Koloristika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 26.01.2007. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 

 
 
Kursa autors Mg.art. Eduards Jurķelis 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Zināšanas vizuālajā mākslā vidusskolas 

kursa apjomā 
 
Kursa anotācija:  Kurss veidots, lai studenti izprastu krāsu teorijas pamatjautājumus, 

apgūtu krāsu izvēles un saskaņošanas principus, attīstītu un pilnveidotu 
savu radošo un profesionālo skatījumu veicot mācību uzdevumus un 
gūtās ar krāsu saistītās zināšanas prasmes un iemaņas izmantotu savā 
specialitātē. 

  
 
Kursa apraksts - plāns: 

 
1. Krāsu sistematizācija.  
2. Ahromātiskās krāsas.  
3. Hromatiskās krāsas.  
4. Monohromās krāsas.  
5.Krāsu jaukšanas paņēmieni.  
6. Krāsu subjektīvās īpašības.  
7. Krāsu psiholoģiskā iedarbība.  
8. Krāsa telpā. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Nokārtoti: Sekmīgi nokārtots teorētiski apgūtais pamatkurss 

(tests), izpildīti praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais 
darbs. Pārbaudījums – skate.  
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Literatūra (01 –mācību literatūra): 

 
1. A.Stāmere . Krāsas modernā interjerā. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. 
2. A. Irbīte, A. Bāliņa. Interjers. – Rīga, Jumava, 2005. 
3. Виктория Визер, Система цветав живописи: учебное пособие, С-Петербург, 
Питер, 2004. 

4. V. Kavacs. Mākslas valodas pamati. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  
5. V.Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija. - Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1979.  
6. Dž.Mārtina. Zīmēšana un gleznošana. - Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1995. 
7. V.Zirdziņa. Vizuālās mākslas valodas ābece. - Rīga, “Sprīdītis”, 1995. 
8. T.Mihailova. Krāsu mācība.-Daugavpils, DPU, 1995.  
 

Literatūra (02 –papildliteratūra): 
 

1.Цветовое оформление интерьера / Салли Уолтон ; пер. с англ. А.И.Жигалова. 
Москва , РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

 2.Краски стиля.: Пер. с исп.- Мockвa.: БММ, 2001. 
3.СОКОЛЬНИКОВА Н.М. Основы композиции. - Обнинск, “Титул”, 1996. 
4.НЕСТЕРЕНКО О. Краткая энциклопедия дизайна. - М., “Молодая гвардия”, 
1994. 
5. ЗАЙЦЕВ А. Наука о цвете и живописи. - Мockвa, 1986.  
6.H. ВОЛКОВ. Цвет в живописи.- Мockвa, 1985. 
7. J.Kameņeva. Tava palete.- Rīga, “Liesma”, 1980. 
8. Arnheim R. Iskusstbo i vizuaļnoje vosprijatije. – Progres, 1977. 
9. Ozola E., Krāsu terapija - Rīga: Jumava, 2007. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

KOMPOZĪCIJAS PAMATI 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Kompozīcijas pamati 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.art., lekt. Eduards Jurķelis 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Studiju kurss veidots, lai studentiem attīstītu māksliniecisko pieredzi 

kompozīcijas pamatprincipu izpratnē.  
 

 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Mākslas valodas pamatelementi un kompozīcijas pamatprincipi 
2. Elementu kārtojumi kompozīcijā 
3. Ritms 
4. Stilizācija 
5. Krāsa 
6. Materiāli un tehnikas plaknes kompozīcijā.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Praktisks darbs darbnīcā un nodarbību apmeklējums - 

75%, mājas darbi.  
Obligāta piedalīšanās starpskatēs un skatē.  
 

 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Briška I. Kompozīcija -  Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 
2. Šusts V.Telpas uztvere un kompozīcija, Zvaigzne ABC, 2005. 
3. Jurāne A., Kompozīcija - Rīga : Neputns, 2005. 
4. Meisenheimer W., Choreography of the Architectural Space.- Dongnyok Publishers, 

2007.  
5. Levinson, J., Contemplating art :essays in aesthetics.- Oxford : Clarendon Press, 2006. 
6. Gombrich E. H. Mākslas vēsture. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
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7. Претте М.К.,Джорджис А. Как понимать искусство, ЗАО « Интербук- бизнес», 2002. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 
 

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. - R.: Madris, 2004 
2. Gombrich E. H. Art and Illusion: a Study in the Psychology of Pictorial 

Representation. - London: Phaidon, 1995.  
3. Feldman E. B. Variety of Visual Experience. - New York, 1987.  
 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Vizuālo mākslu žurnāls "Studija" 
2. "Latvijas arhitektūra" arhitektūras, dizaina un vides apskats. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

ZĪMĒŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Zīmēšana 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 96 

Lekciju skaits 12 

Semināru un praktisko darbu skaits 36 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg.art., lekt. Ingemāra Treja-Čivile 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai studenti: attīstītu redzes sajūtas un uztveri; apgūtu 

mākslinieciskās un tehniskās iemaņas un prastu tās radoši pielietot; 
gūtu teorētiskās zināšanas par attēlošanas likumiem un izteiksmes 
līdzekļiem. 
Studiju kursa laikā studenti mācītos izprast zīmējumu kā apkārtējās 
pasaules izzināšanas un apzināšanas veidu, kas palīdz skaidrot 
priekšmetu un dabas formu uzbūvi, attēlot gaismēnu, apjomu un 
telpu. Apmācības kurss veidots kā secīgs atsevišķu uzdevumu un 
uzdevumu ciklu kopums, kas palīdz saskatīt un aktīvi izzināt 
priekšmetu un lietu raksturīgākās īpašības, attēlot tās plaknē un  apgūt 
perspektīves likumsakarības. 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 

 
1. Uzbūves zīmējums.  
2. Apjoma zīmējums. 
3. Tonāls zīmējums. 
4. Materialitātes attēlojums.  
5. Īstermiņa zīmējums. 
6. Atmiņas, iztēles zīmējums 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: Praktiskais darbs - arhitektoniska objekta 
kompozicionālais risinājums ar tā piesaistīšanu vidē 
(makets). Pozitīvs vērtējums skatē. Mācību uzdevumu 
izpratne, savlaicīga izpilde. Dalība starpskatēs un 
pozitīvs vērtējums noslēguma skatē. 

 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1.Vata Fiona u.c. Lielā zīmēšanas grāmata – Zvaigzne ABC, 2008. 
2.Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā - Zvaigzne ABC, 2006. 
3.Д.Рэнкин. Техника быстрых набросков. - Минск-"Поппури", 2004.  
4.Curtis Tappenden “Learn to draw & paint” England, 2003. 
5.Основы рисования / под ред. Г.Альберта, Р.Вульф ; пер. с англ. - Минск : 
Попурри, 2001. 
6.История графики и искусства книги: Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 
Аспект Пресс, 2000. 
7.N.N. Rostovcevs "Akadēmiskais zīmējums", M.-Prosveščeņije, 1984.  
8.N.N. Rostovcevs "Mācību zīmējums", M.-Prosveščeņije, 1985.  

  
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. P. Goldman. Looking at Prints, Drawings and Watercolours. A Guide to technical 
Terms. - British Museum Press, 1988.  
2. M. Jaffe. The Devonshire Collection of Italian Drawings. - Phaidon.  
3. L. Vayer. Chefs - D'oeuvre du dessin. -Corvina, Budapest, 1957. 
 

 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
Žurnāli "Latvijas arhitektūra"  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

ERGONOMIKA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Ergonomika 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 13 

Semināru un praktisko darbu skaits 3 

Zinātnes nozare Ergonomikas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Ergonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.art., lekt. Eduards Jurķelis 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas fizikā, anatomijā, bioloģijā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai sniegtu izpratni par zinātnes nozari, kas pēta 

saistību starp cilvēku un vidi, it īpaši aprīkojumu, ko viņi izmanto. 
Mācību procesa laikā studentiem tiek sniegtas zināšanas par 
ergonomikas nozīmi sadzīvē un darba procesā, par dažādu produktu 
un sistēmu atbilstību cilvēkam, to ergonomiskumu jeb piemērotību 
lietotājam. 
 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Cilvēks un apkārtējā vidē 
2.  Dizains un ergonomika 
3.  Antropometrija un biomehānika 
4. Fiziskā darba slodze 
5. Psihoemocionālā slodze 
6. Darba vietas dizains 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Sekmīgi nokārtots teorētiski apgūtais pamatkurss 
(tests), izpildīti praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais 
darbs.Sekmīgi nokārtots eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Ergonomikas pamati, Ženija  Roja, Rīga, 2008. 
2. Эргономика в дизайне среды, 2007. 
3. V.Kaļķa un Ž.Rojas red. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība - 

Rīga: Elpa-2, Rīga, 2001. 
4. Darba medicīna. M.Eglīte. - Rīga, 2000. 
5. Ergonomiskie parametri. M. Šmits – Maskava, Mir 1980. 
6. V.Kaļķa un Ž.Rojas red. Sāp mugura? Tev palīdzēs ergonomika - Rīga : Latvijas 

Ergonomikas biedrība, 2007. 
7. Eglīte I., Ergonomika darbā – Rīga, 2004. 
8. В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич. Эргономика в дизайне среды - Москв : Архитектура-

С, 2007. 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 526 «Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā» 
2. Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumi Nr. 66 «Darba aizsardzības prasības 

nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku 
3. Ministru kabineta 2003. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 323 «Noteikumi par apmācību 

darba aizsardzības jautāumos» 
4. Darba aizsardzības likums (stājies spēkā ar 01.01.2002.) 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

KOMPOZĪCIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Kompozīcija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 6 

Semināru un praktisko darbu skaits 26 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.art., lekt. Eduards Jurķelis 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vizuālajā mākslā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentiem praktiskās iemaņas telpas 

dizaina un plānošanas izveidē. Mācību saturs veidots, lai studentiem 
iemācītu kompozīcijas pamatus plaknes un trīsdimensiju 
kompozīcijas risinājumos, lai attīstītu ritma, proporciju samēru, 
plastikas, dinamikas, statikas, detaļu savstarpējo saistību un apgūtu 
māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un kompozicionālā risinājuma 
kopsakarības. 
 
 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Telpas kompozīcijas pamatelementi: telpas forma, mērogs, redzes lauks 
2. Krāsas un materiālu uztvere telpā 
3. Dabas formu stilizācija 
4. Formas un to telpiskā uztvere 
5. Plaknes pāreja trīsdimensiju kompozīcijā 
6. Simetrija un asimetrija  

 
 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Sekmīgi nokārtots teorētiski apgūtais pamatkurss 
(tests), izpildīti praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais 
darbs. Pārbaudījums – skate.  
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R.: Zvaigzne, 2005. 
2. Lupton E. Area 2: 100 Graphic Designers,10 Curators,10 Design Classics - Phaidon Press 

– 2008. 
3. Briška I. Kompozīcija.- Zvaigzne ABC, 2007. 
4. Bell J. 21st Century House. - Laurence King – 2006. 
5. Dabner David. Graphic Desing School – Thames and Hudson. 
6. M.C.Escher. The Graphic Work – Tachen 
7. Kundziņš M. Dabas formu estētika. - R.: Madris, 2004. 
8. Chipp, Browning H., Theories of modern art :a source book by artists and critics.- 

University of California Press, 1996.  
9. Meisenheimer W., Choreography of the Architectural Space.- Dongnyok Publishers, 

2007.  
10. Harvey Wilson. 1000 Graphic Elements. - Rockport Publishers – 2004. 
11. Art and Illusion: a Study in the Psychology of Pictorial Representation. - London: 

Phaidon,1995.  
12. Levinson, J., Contemplating art :essays in aesthetics.- Oxford : Clarendon Press, 2006. 
13. Treimane G.. Dekoratīvie raksti. R. Zvaigzne ABC. 2002.  
14. Laube Ē. Krāsu un formu loģika. - Ekonomists, 1921.  
 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Austriņš R. Supergrafiķi. - Neputns, 2008. 
2. Fiell Chharlotte & PeterFiell Chharlotte & Peter. Contemporary Graphic Design - Taschen 

– 2007. 
3. Godfrey J. Best of Broshure Design 9. - Rockport Publishers. – 2006. 
4. Brink T. 2 Color Graphics. - Rockport Publishers – 2004. 
5. Doris Schattschneider, M.C.Escher. Visions of Summetry, Thames&Hudson 2003  
6. Гретте М., Колальдо А. Творчество и вырожение. Курсс художественного 

воспитания.-М.:  
7. Art in modern culture :an anthology of critical texts /edited by Francis Frascina and 

Jonathan Harris. London : Phaidon Press : c1992. Open University Press 
8. Slavid R., Micro/ very small buildings.- Laurence King Publishing, 2007.  
9. Freeland C., But is it art?- Ohford University Press, 2001. 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Žurnāls "Studija" 
2. Žurnāls „Deko” 
3. Izstāžu katalogi: Industries Desingers (-Dekorat.liet.m.muzejs-2002) 
4. Architectural Designs  
5. Domus ITA 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

GLEZNOŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Gleznošana 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 96 

Lekciju skaits 36 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiski vizuālā māksla 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg.art., lekt. Ingemāra Treija-Čivile 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vizuālajā mākslā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Gleznošana izpaužas kā tēlotājdarbība, kas pētī krācu pasaules uzbūvi 

un attēlo to plaknē: objektus un priekšmetus, figūras, ainavas; formas 
un telpas veidošanos ar gaismēnas palīdzību; krāsu perspektīvu. 
Kursa laikā studenti apgūst glezniecības un kompozīcijas 
pamatprincipus, iepazīstas ar mākslas valodas terminoloģiju, 
tehniskām iespējām, teorētisko materiālu. Apgūst patstāvīgas radošas 
kompozīcijas izveidošanu no ieceres līdz tās pilnvērtīgai realizācijai. 
Gleznošanas kursā iegūtās zināšanas un iemaņas studentiem dos 
iespēju saprast un veidot apkārtējo vidi un telpu caur krāsu prizmu, 
analītiski vērtēt pasaules kultūras mantojumu kopsakarībās ar sevi un 
sabiedrību.  
 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Mākslas valoda un terminoloģija 
2. Mākslas veidi, tehnikas, sižeti 
3. Glezniecība, tās iespējas, stili 
4. Gleznojums no dabas 
5. Krāsa un tonis, krāsu gamma, siltie, vēsie toņi, kontrasti, akcenti 
6. Krāsu perspektīva 
7. Formas veidošana ar gaismēnas palīdzību 
8. Projekta izstrāde ar lineārām, krāsu skicēm, idejas realizāciju 

 
 
 



 
3 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Sekmīgi nokārtots ieskaites praktiskajās nodarbībās. 
Apgūtās zināšanas apliecināt radošos darbos. Iegūt 
veiksmīgus rezultātus pārbaudījumā - skatē 
 

 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. K. Veinbahs. Krāsu pasaule-Rīga, Zvaigzne ABC,1998 
2. A. Stāmere. Krāsas modernajā interjerā-Rīga, Zvaigzne ABC,2006 
3. V. Kavacis. Mākslas valodas pamati-Rīga, Zvaigzne ABC, 1999 
4. V. Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija-Rīga, Zvaigzne, 1979 
5. A. Zaicev. Zinātne par krāsu un glezniecību-Maskava, 1986 
6. A. Jurjānu . Gleznošana-Rīga, Neputns, 2005 
7. Gombrich E. H. The Uses of Images.- Phaidon Press Ltd., 1999 
8. M.Pricken Visual creativity – Thames& Hudson, 2004 
9. J.Myerson & P.Ross. Space to work, 2006 
10. 200 projects to strengther your art skills – Prgeone, 2008 
11. T.Paul. How to create light in your painting – New Holand, 2004 
12. E. Pearces. Artists materiāls – Archnus, 2005 
13. Паранюшнин Р.В – Композиция – Феникс, 2001 

 
 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. No krāsas līdz gleznai. Rokasgrāmata – Zvaigzne, 2004 
2. Техники изобразительного искуство – Артель, 2005 
3. Imants Vecozols – Jumava, 2008 
4. Boriss Bērziņš – Neputns, 2006 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TELPAS PROJEKTĒŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Telpas projektēšana 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 
Kursa autore: Mag. ing., lekt. Ieva Jurāne 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Informātika 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai sniegtu studentiem padziļinātas zināšanas darbam 

ar programmu AutoCAD un ArchiCAD programmu iespējām. 
Apgūstot programmu AutoCAD studenti spēs profesionāli veidot 
būvniecības rasējumus. Ar programmu ArchiCad studenti mācīsies 
veidot būvniecības objekta 3D modeļus, no kuriem iegūst tālāk 2D un 
3D attēlus, kas veido projekta dokumentāciju. 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 
1. daļa. AutoCAD. 

1. Interfeiss, funkcijas, komandas un režīmi; 
2. Rasējumu parametru uzstādīšana, režīmu pogas; 
3. 2D objekta rasēšana un rediģēšana; 
4. Izmēru izlikšana un teksta dokumentācijas veidošana; 
5. Rasējuma izdruka. 

 
2. daļa. SketchUp. 

1. Interfeiss, komandas un paletes; 
2. Ēkas 2D un 3D modeļa veidošana un rediģēšana; 
3. Ainavas 2D un 3D modeļa veidošana un rediģēšana; 
4. 2D un 3D attēli, kas iegūti no modeļa; 
5. Arhitektūras detaļu modelēšana (rotācijas virsmas, izvērstās virsmas); 
6. Vizualizācija, animācija. 

 
 

 Prasības kredītpunktu  

 

Izpildīti praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais darbs.  
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iegūšanai: 

 
 
Pārbaudījums - 2D rasējums AutoCADā un noformēts 
rasējums, kas iegūts no 3D modeļa SketchUpā. 

 

Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 
1. Automatizāetā projektēšana ar AutoCAD 2007. Mozga Natālija. 

 2. AutoCAD 2000. Visual jump start. David Frey.  
3. AutoCAD 2006. Datorizētā projektēšana. Peļiņins Anatolijs, Spalis Guntis. 
4. SketchUp 6. Delta Bonnie Roskes 
 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. http://sketchup.google.com/ 
2. http://lv.wikipedia.org/wiki/SketchUp 
3. http://download.sketchup.com/downloads/training/tutorials50/Sketchup%20Video%20T

utorials.html 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

INTERJERA PROJEKTĒŠANAS TEORIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 

Kursa nosaukums Interjers projektēšanas teorija 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 28 

Semināru un praktisko darbu skaits 4 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg.art., lekt. Ieva Avotiņa 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vizuālajā mākslā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss veidots, lai studenti apgūtu telpas iekārtošanas un, 

organizācijas nosacījumu pamatus, telpas un vides uztveres 
likumsakarības, vispārējos kompozīcijas uzbūves principus un iegūtu 
kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Prast gūtās 
zināšanas pielietot konkrētas telpas interjera veidošanā. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 
Kursa apraksts - plāns: 
1. Interjera tapšanas posmi 
2. Interjera projektēšanas un iekārtošanas principi  
3. Interjera uzbūves pamatfaktori 
4. Zonējumu veidošanas principi 
5. Materiāli, to saskaņošana interjerā. 
6. Interjera uzbūves palīgfaktori.  
7. Mēbeles 
8. Apgaismojums 
9. Interjera dizaina stili un virzieni 
10. Interjera projekta izstrāde un vizualizācija. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Sekmīgi nokārtots teorētiski apgūtais pamatkurss 

(tests), izpildīti praktiskie uzdevumi. Patstāvīgais 
darbs. Pārbaudījums – skate.  
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. S. Cliff. 1000 ideju mājai. – Zvaigzne ABC, 2008. 
2. A.Stāmere . Krāsas modernā interjerā. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. 
3. A. Irbīte, A. Bāliņa. Interjers. – Rīga, Jumava, 2005. 
4. V. Kavacs. Mākslas valodas pamati. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Dž. Grejs. Mājokļa dizains. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. 
6. V.Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija. - Rīga,  “Zvaigzne”, 1979.  
7. T.Mihailova. Krāsu mācība.-Daugavpils, DPU, 1995.  
 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Palīgmateriāli projektētājiem - R: Latvijas Dizaina Centrs, 1983  
2. Lielā būvniecības grāmata.-R.: Jumava, 2002 
3. Z. Gaile un M. Gailis. Mēbeles jauniem cilvēkiem - R: Praktiskā grāmata, 1988 
4. Mazas telpas : moderns un praktisks iekārtojums Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 
5. Serrats, Marta. Small interiors. – Barcelona, 2005. 
6. Джил, Марта. Гармония цвета в дизайне интериера. – Москва. 2005. 
7. Compact interiors. – Singapore, 2005. 
8. Dzīvoklis jauniešiem : atraktīvs un stilīgs iekārtojums Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 
 
Žurnāli : 
 Dizaina Studija, 

Latvijas Architektūra,  
Deko,  
Studija. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

TELPISKĀ MAKETĒŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Telpiskā maketēšana 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 4 

Semināru un praktisko darbu skaits 12 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Plastiskās mākslas vēsture un 

teorija 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autors: Mg.art., lekt. Eduards Jurķelis 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas fizikā, ģeometrijā, amatu mācībā vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentiem praktiskās iemaņas vides 

dizaina izveidē. Mācību uzdevumi ietver gan teoriju, gan praktiskus 
uzdevumus telpas un dizaina maketēšanā, tā nostiprinot izpratni par 
arhitektonisku formu kompozicionālo izveidi.. 
 

 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Telpisku formu maketēšana (materiāli un paņēmieni) 
2. Dabas formu un struktūru transformēšana arhitektoniskās formās 
3. Telpiskuma uztvere: redzes lauks, telpas forma, mērogs 
4. Telpvides funkcionālās shēmas un specifika 
5. Arhitektoniska apjoma formas maketēšana.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Praktiskais darbs - arhitektoniska objekta 

kompozicionālais risinājums ar tā piesaistīšanu vidē 
(makets). Pozitīvs vērtējums skatē. 

 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Cтacюк Н,Г Киселева Т, Ю  Орлова И,Г Основы архитектурной композиции,  
учебное пособие- Москва, 2004. 

2. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - R.: Zvaigzne, 2005.  
3. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. - R.: Liesma, 1977.  
4. Timšāns S., Lagzdiņš M. Krāsa, telpa, ziedi. - R.: Zvaigzne, 1979. 
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Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Ермолаева Л.П., Основы дизайнерского искуства : учебное пособие для 
студентов-дизайнеров , Москва : Гном и Д, 2001. 
2. Лепка, Основы художественной лепки и лепные работы внутри и вне дома, 
Спектр, Арфа СВ, Москва,1998. 
3.  Minimalism: Design Source by Page one publishing private limited, 2004  
4.  Starck , Benedickt Taschen Verlag GmbH, 1999  
5.  1000shairs Charlotte&Peter Fiell, Benedickt Taschen Verlag GmbH, 1997  
6.  New Scandinavian design by teNeues Publishing Group, 2005  
7.  Houses of the world, Francisco Asensio Crever, 2003 

 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
Žurnāli "Latvijas arhitektūra" , Forms 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

AINAVU DIZAINS UN PROJEKTĒŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra  

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.ing., lekt. Silvija Rubene 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zīmēšana, kompozīcijas pamati 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu 

funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un 
vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu 
kompozīcijas elementu – reljefa, ģeoplastikas, ūdens un augu 
izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati projektēšanai 
un jāizstrādā dažādu ainavu objektu projektus, grafiskā materiālā. 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Ainavu funkcionālie uzdevumi, to formulēšana un sastāvdaļu noteikšana 
2. Klimatiskie faktori un to ietekme uz projekta risinājuma izvēli 
3. Ainavu stilistiskais izveidojums, kultūrvēsturiskie un funkcionāli estētiskie faktori 
4. Mērogu saskaņošana esošā un projektētā situācijā 
5. Reljefa formas un mērogs. Reljefa vizuāla pastiprināšana vai formu nivelēšana. 

Reljefs un mikroklimats 
6. Ūdens virsmas un formas ainavā, to veidi. Mierīgās un dinamiskās ūdens virsmas 
7. Augu valsts kā ainavu komponents, augu valsts struktūra projektējamā teritorijā 
8. Tehnoloģiskās, ekoloģiskās un estētiskās prasības augu izvēlē un projekta kompozīcijā 
9. gadalaiku maiņas un augšanas dinamikas ievērtēšana ainavu projektos 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: patstāvīgais darbs, eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. Benedict M. A., McMahon E. T., Green infrastructure : linking landscapes and 
communities. - Washington, D.C. : Island Press, 2006. 

2. A. Lasis. Ainavu un dārzu veidošana. Rīga: Zvaigzne, 1979. 
3. A. Ziemeļniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998. 
4. Apstrādājumi laukos/ sast. A. Vēriņš. Rīga: Liesma, 1969. 
5. K. Barons. Dārzu māksla. Latvijas valsts izdevniecība, 1960. 
6. Džeina Kortje. Dārzs ikvienam. Izdevums latviešu valodā, „Jumava”, 2001. 
7. Steenbergen C., Reh W., Architecture and landscape : the design experiment of the great 

European gardens and landscapes. - Basel : Birkhäuser, 2003. 
8. Сокольская О.Б., История садово-паркового искусства. - Москва : Инфра-М, 2004. 
9. Кнорозовой Е.Ю., Миниатюрные сады стран дальневосточного культурного 

региона. - Санкт-Петербург : Наука, 2007. 
10. Nielsen J. B., Dam T.,  Thompson I., European landscape architecture: best practice in 

detailing. -  Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2007. 
11. Дормидонтова В.В., История садово-парковых стилей. - Москва : Архитектура-

С, 2004. 
 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Hāgens P. Dīķis tavā dārzā. - Rīga: Jumava, 2008. 
2. Apstrādājumu veidotāju ceļvedis. Sast. A. Neilande, „Omorica” 2004. 
3. S. Rubene. Daiļdārzu avīze II. Lauku Avīzes tematiskā avīze. 2002. 
4. G. Lināre. Daiļdārzu avīze . Lauku Avīzes tematiskā avīze. 2001. 
5. Koki skaistumam. Lauku Avīzes tematiskā avīze. 2003. 
6. Košumkrūmu avīze. Lauku Avīzes tematiskā avīze. 2000. 

 
 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Žurnāls „Latvijas arhitektūra” 
2. Žurnāls „Deko” 
3. Žurnāls „Dārzs un drava” 
4. Žurnāls „Garten + Landschaft” 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

INTERJERA DETAĻU UN ELEMENTU PROJEKTĒŠANAS PAMATI 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Interjera detaļu un elementu 

projektēšanas pamati 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras projektēšana, 

būvprojektēšana 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.paed., doc. Inese Reitāle 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zīmēšana, rasēšana, kompozīcijas pamati, arhitektūras un 
būvniecības pamati, materiālmācība. 

 
Kursa anotācija: Apgūt  mūsdienu interjera un iekārtas priekšmetu veidošanas un 

projektēšanas pamatus. Veidot izpratni par interjera un eksterjera 
mijiedarbību, krāsu un telpas veidošanas ergonomiskiem 
nosacījumiem, mākslas sintēzes lomu.  

 

Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Interjera kompozīcijas pamatfaktori: funkcija, forma, materiāls.  
2. Interjera kompozīcijas palīgfaktori : mēbeles, iekārtas, gaisma un krāsa, 

apgaismojums. 
3. Interjera kompozīcijas principi - vienotība, galvenais un pakārtotais, dinamika un 

līdzsvars, ritmi.  
4. Cilvēks kā telpas mērogs.  
5. Detaļu projektēšanas specifika, konteksts ar apkārtējo vidi, saistība ar arhitektūru. 
6. Vides funkcijas maiņa un daudzfunkcionālas vides radīšana. 
7. Mākslas sintēzes loma interjera veidošanā. 
8. Vizuālās informācijas elementu vieta un loma interjerā un eksterjerā. 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Patstāvīgais darbs. Telpas interjera projekts. Nolikts 

eksāmens. 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 
 

1. I.Strautmanis “Dialogs ar telpu”R. 1977. 
2. V.Šusts “Telpas uztvere un kompozīcija” R. 1979. 
3. „Amatnieka rokasgrāmata”: Svarīgākie darbi mājā un dzīvoklī/tulk. no vācu   
      val. L.Briede u.c.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 319 lpp. 
4. Broce I.K. „Zīmējumi un apraksti.” 4. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki.-  
      Rīga:Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007.-487 lpp. 
5. Hemgrēns D., Vanforss H.”Būvējam māju no A-Z”/tulk.- Rīga:Zvaigzne ABC, 
      2007. - 384 lpp. 
6.   Konraks Terens”Mūsdienīgs mājoklis”R. 2006. 
7.   A.Irbīte ”Interjers”Rīga: Jumava, 2005. 
8.   A.Stārmere”Krāsas modernā interjerā” R.2006. 

 
Literatūra (02 – papildliteratūra) 

 
1.  Broce I.K. Zīmējumi un apraksti. 4. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki.-  
      Rīga:Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007.-487 lpp. 

     2.  Hokansons S.G. No baļķa līdz namiņam. - Rīga:Tapals,2007.- 31 lpp. 
     3. Izvēlieties koksni: Koksnes izstrādājumi būvniecībā. - Rīga: Latvijas Kokrūpniecības  

Federācija,   2006.- 61 lpp. 
 

 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
6. Žurnāls „Latvijas Arhitektūra”. 
7. Žurnāls „Ļatvijas būvniecība”. 
8. Žurnāls „Māja un dzīvoklis”. 
9. Žurnāls „Būvēt” 
10. Žurnāls”Domuss” 
11. Žurnāls”Deko”. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

MĒBELES INTERJERĀ 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Mēbeles interjerā 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Pastāvīgo studiju apjoms (stundu skaits semestrī) 8 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Interjera dizains 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
 
Kursa autore: Mg.art., lekt. Ieva Avotiņa  

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
Kursa anotācija: Kursa sagatavots, lai studentiem sniegtu zināšanas un izprati par mēbeļu 

veidiem un stiliem, mēbeļu stilu un interjera savstarpējām saistībām, 
dažādām mēbelēm dažādos interjeros, jaunākajām tendencēm Latvijā un 
pasaulē, kā arī atsevišķa uzmanība tiek veltīta dekoratīvajām mēbelēm 
un mēbelēm no ekskluzīviem materiāliem dažādos interjeros. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Mēbeļu stili, veidi, pielietojums interjerā. 
2. Mēbeļu dizaina kompozicionēšanas līdzekļi un paņēmieni.  
3. Mēbeļu dizaina un tehnoloģijas savstarpējās saistības.  
4. Materiāli. Furnitūra. Sērijveida materiāli.  
5. Dzīvojamās platības mēbeles interjerā.  
6. Virtuves mēbeles interjerā.  
7. Guļamās telpas mēbeles interjerā.  
8. Viesistabu mēbeles interjerā. 
9. Interjera un mēbeļu stila savstarpējās saistības.  
10. Mēbeles no ekskluzīviem, ne sērijveida un netradicionāliem materiāliem.  
11. Dekoratīvās mēbeles. Materiāli. Iespējas. Paņēmieni.  
12. Mēbeļu interjerā jaunākās tendences Latvijā un pasaulē. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 praktiskais darbs, eksāmens 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

 

1. Mēbeles. Interjers. Dizains:  starptautiska mēbeļu izstāde.- Rīga: Janus un 
Partneri, 2003. 

2. Telpa : mēbeles, interjers, stils. - Rīga : Projektu studija, 2003. 
3. Mēbeles 2001: 6. starptautiskais mēbeļu gadatirgus. – Rīga, Informācijas un reklāmas 

aģentūra BTR, 2001. 
4. Hugo Bruno Šterns. Iebūvētās mēbeles ģimenes mājā. - Rīga : Praktiskā 

grāmata, 1997. 
5. Virtuve. Individuāls un praktisks iekārtojums. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 
6. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. - Ростов-на-

Дону, Феникс, 2003. 
7. Генрих Гацура. Мебельные стили: история рус. и западноевропейского 

мебельного искусства. - Москва : МГО СП России, 2000. 
8. Т. Соколова. Художественная мебель: очерки по истории художественной 

мебели ХV-ХIХ веков . - Москва : Сварог и К, 2000. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Canizares Ana G. 150 Best Apartment Ideas. - Collins Design, 2007. 
2. Hasanovic Aisha, 50+ Great Bathrooms by Architects. - Images Publishing, 2005. 
3. Clifton-Mogg Caroline, The Bedroom Book. - Bulfinch Press, 2003. 
4. Losantos Agata. The Big Book of Interiors. - Collins Design, 2006. 

. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

EKOLOĢIJA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Ekoloģija 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 36 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Vides zinības  

Zinātnes apakšnozare Dabas aizsardzība 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Mg. vides zin., lekt. Jānis Šīre 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Vidusskolas kurss vispārīgajā bioloģijā 

 
Kursa anotācija: Iegūt izpratni un zināšanas par dažādiem procesiem dabā,par dzīvo 

organismu un vides savstarpējām attiecībām,par cilvēka ietekmi uz 
dabisko vidi. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Ekoloģijas priekšmets. 
2. Vidi un ekoloģiskajiem faktoriem. 
3. Sauszemes vide un ekoloģiskie faktori. 
4. Ūdens vide un ekoloģiskie faktori. 
5. Augsnes vide un ekologiskie faktori. 
6. Populācijas,to struktūra. 
7. Biocenoze. 
8. Sugu savstarpējās attiecības biocenozē. 
9. Sugu daudzveidība un to noteicošie faktori. 
10. Ekosistēmas. 
11. Vielu aprite ekosistēmās. 
12. Biosfēra. 

 
 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās,sekmīgi 

nokārtots eksāmens. 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Liepa I.,Mauriņš A.,Vimba E.,1991.Ekoloģija un dabas aizsardzība.Rīga,Zvaigzne. 
2. C.J.Krebs, Ecology. HarperCollins College Publishers,4th edition, 1994. 
3. Bells S., Nikodemus O., Ainavu ekoloģiskās plānošanas vadlīnijas. Rīga, 2001. 
4. Sven Erik Jørgensen, Encyclopedia of ecology - Amsterdam ;Oxford : Elsevier, 2008. 
5. Forman R.T.T. The Ecology of Landscapes and Regions - Cambridge, Cambridge 

University Press, 1995. 
6. Manuel C. Molles, Jr. Ecology : concepts and applications - New York : McGraw-

Hill, c2008. 
7. Eglīte M., Vides veselība  - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 

 
Literatūra (02 – papildliteratūra): 
 

1. Grīnberga M., Ridūze L., Rokasgrāmata vides izglītībā – Rīga: SIA "Zaļā josta", 2006. 
2. Terzens A., Mūsu pasaules izredzes: pārspīlētā ekoloģija, izsīkstošā atomenerģija, 

kosmosa filosofija, naftas krīze, Rīga : Arte, 2006. 
3. Bojāre D., Sugu un biotopu aizsardzība mežā - Rīga: Dabas aizsardzības 

pārvalde, 2006. 
 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Journal of Ecology 
2. Landscape and Urban Planning http://www.elsevier.com/  
3. Ainavu plānošanas mājas lapa (Lielbritānija) htpp:/www.landscapeplanning.gre.ac.uk 
4. Landscape Ecology http://www.springer.com/  
5. Landscape Research http://journalsonline.tandf.co.uk/ 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

FOTOGRAFĒŠANA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Fotogrāfešana 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vizuālā māksla 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
 
Kursa autore: Mg.sc.soc., docente Ligita Āzena 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis – attīstīt spējas īstajā brīdī, vietā un veidā fiksēt objekta 

vai notikuma vizuālo tēlu, izmantojot mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļus, pakļaujot savam skatījumam. Organizēt kadrus, veidojot 
uzstādījumus ar dažāda rakstura apgaismojumu. Līdzās lekcijām studenti 
veic praktiskos darbus brīvā dabā un interjerā, pielietojot dažādu 
fotoaparatūru un optiku uzdevumu izpildē. 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1.Ievads mūsdienu fotogrāfijā  
2.Fotogrāfa aprīkojums  
3.Fotoobjektīvi   
4.Gaisma un apgaismojums   
5.Melnbaltā un krāsainā foto specifika   
6.Fotogrāfijas žanri  
7.Fotogrāfijas žanrs un kompozīcija  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 praktiskais darbs, eksāmens 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Hedžko Dž. Fotografēšana. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Eglītis V. …gribu uzņemt filmu. – Rīga, Jumava, 2003.  
3. Фрост Л. Фотография – вопросы и ответы. – Москва, Арт-родник. 2003 
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Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Peterson B. Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or 

Digital Camera. - Amphoto Books, 2004. 
2. Long B. Complete Digital Photography (Graphics Series). - Charles River Media, 

2007.  
3. Hicks R., Shultz R. Still Life and Special Effects Photography: A Guide to 

Professional Lighting Techniques. – Rotovision, 2005.  
4. Žurnāls „Foto kvartāls” 

. 
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS 

INOVĀCIJAS ARHITEKTŪRĀ UN DIZAINĀ 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS  
 
 

Kursa nosaukums Inovācijas arhitektūrā un dizainā 
Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare  Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare  Arhitektūras projektēšana, 

 interjera projektēšana 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.sc.soc., doc. Ligita Āzena 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zīmēšana, gleznošana, rasēšana, kompozīcijas pamati, koloristika, 
mākslas vēsture, arhitektūras un būvniecības pamati, interjera 
projektēšana. 

 
Kursa anotācija: Inovācijas  attīstība.  Iepazīties  un  analizēt  inovācija s tendences 

arhitektūrā un dizainā.  Projekti, to attīstība, saistošās likumsakarības 
un jaunākie būvniecības tehnoloģiju risinājumi. 

 
 
 
Kursa apraksts - plāns: 

1. Inovācijas attīstība globālā līmenī. 
2. Inovācijas attīstība nacionālā līmenī. 
3. Inovācijas arhitektūrā, telpiskās struktūras funkcionālā 
       un estētiskā organizācija, analīze. 
4. Dabas un pilsētas ainavas individuālā identitāte. 
5. Konstrukciju izmantošana pilsētvides unikālo iezīmju īstenošanā. 
6. Starpkultūru dialogi, to mērķi un arhitektūras jaunrade. 
7. Ekoloģija un zaļās enerģijas pielietošana. 
8. Publiskās telpas plānojuma kvalitāte. 
9. Ēka simbols un sociāls vēstījums. 
10. Inovācijas dizainā - dzīvojamās vides veidošanā un attīstības tendencēs. 
11. Inovācijas dizainā - sabiedriskās vides veidošanā un attīstības tendencēs. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Patstāvīgais darbs. Nolikts eksāmens. 
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Literatūra (01 – mācību literatūra): 
 

12. DOMUS:I-XII: 1928-1999. Tachen,2006. 
13. Bell Jonathan. 21st Century House.L.2006. 
14. Jodidio Philip. Architecture Now 4 - Taschen,2006.-576p. 
15. Long kieran: New London Interiors.-Singapore,2004. 
16. ThompsonJ.C. 40 Architects around 40.- Taschen,2006.-560p. 
17. Projekts & Būve: Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata.R.2006. 
18. Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2007.R.2007. 
19. Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2008.R.2008. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
6. Ambrose James. Building construction. New York: van Nostrand Reinhold.1991. 
7. Ambrose James. Building construction and design. New York: van Nostrand Reinhold.1992. 
8. D.Hemgrēns, H.Vanforss. Būvējam māju no A-Z.R.2006. 

 
Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
12. Žurnāls „Latvijas Arhitektūra”. 
13. Žurnāls „Ļatvijas būvniecība”. 
14. Žurnāls „Māja un dzīvoklis”. 
15. Žurnāls „Būvēt” 
16. Žurnāls”Deko”. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

GAISMAS DIZAINS 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 
 

Kursa nosaukums Gaismas dizains 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 8 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Interjera dizains 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autores: Mg.art., lekt. Ieva Avotiņa 

Mg. paed. docente Inese Reitāle 
 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

 

 
Kursa anotācija: Kursa mērķis ir papildināt studentu zināšanas par dabīgā un mākslīgā 

apgaismojuma lomu interjerā, mākslīgā apgaismojuma principiem un 
paņēmieniem, gaismas ķermeņu tipiem un gaismas sistēmām, kā arī 
iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem gaismas ķermeņu dizainā, ar 
mākslīgā apgaismojuma projektēšanas likumībām.  

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Spuldžu tipi, to pieņemtie apzīmējumi. 
2. Telpas funkcijai atbilstoši mākslīgā apgaismojuma principi 
3. Apgaismojuma intensitāte, gaismas daudzuma un jaudas aprēķināšana. 
4. Gaismas ķermeņu tipi. 
5. Gaismas ķermeņu ražotāju piedāvājums. 
6. Jaunākās tendences gaismas ķermeņu dizainā, dizaina klasika. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1 praktiskais darbs, eksāmens 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. A.Irbīte, A. Bāliņa “Interjers”, Jumava, 2005; 
2. Ernst and Peter Neufert „Architects’ Data” - Third Edition, Blackwell Science, 2000. 
3. Karlen M., Benya J.R. Lighting Design Basics. Wiley, 2004. 
4. John Wiley and Sons. Randall Whitehead, Residential Lighting: A Practical Guide, 

2003. 
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5. Lielā būvniecības grāmata”, Jumava,  2002. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. Randall Whitehead, Residential Lighting: A Practical Guide, John Wiley and 

Sons,2003 
2. Michel L. “Light: The Shape of Space: Designing with Space and Light. - Wiley, 

1995. 
 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. „Interior Digest”  
2. „Domus”  
3. „Wallpaper”  
4. „Deko” 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

APDZĪVOTO VIETU ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA 

Profesionālā bakalaura studiju programma INTERJERA DIZAINS 
 

Kursa nosaukums Apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Kursa apstiprinājuma datums 27.01.2009. 

  

 Kursu nevar apgūt eksternātā 
 
Kursa autore: Dr.ph, doc. Kristīne Āboliņa 

 
Nepieciešamās 

priekšzināšanas:  

Zināšanas vidusskolas kursa apjomā 

 
Kursa anotācija: Kurss iepazīstina ar ilgtspējīgas attīstības koncepciju, 

pamatprincipiem, praksi un atskaites punktiem, skaidro ilgtspējīgas 
attīstības nepieciešamību no mājsaimniecības līdz globālam 
mērogam. Lekcijas un praktiskie darbi, kuros tiek risināti konkrēti 
pilsētvides attīstības jautājumi, dod iespēju iepazīties ar ilgtspējīgas 
attīstības īstenošanas metodēm un līdzekļiem telpas plānošanā un 
dizaina veidošanā. Kurss rosina studentus analizēt Latvijas pašreizējo 
situāciju un nepieciešamās rīcības ilgtspējīgas attīstības jomā 
apdzīvoto vietu, apkaimju un urbānās vides attīstībā. 
 

 
 
Kursa apraksts - plāns: 
 

1. Ilgtspējīgas attīstības nepieciešamības analīze 
2. Pilsētu vides un attīstības problēmu raksturojums globālā un vietējā mērogā 
3. Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi 
4. Ilgtspējīgas attīstības plānošanas metodes pilsētvides attīstībai. 
5. Olborgas saistību praktiskas pielietošanas piemēri. 
6. Sociālais aspekts telpas plānošanā. 
7. Sabiedrības iesaistīšanas aspekti – nepieciešamība un metodes. 
8. Transports. Tā ietekme uz vietas ilgtspēju un mijiedarbība ar plānošanu. 
9. Universālais dizains jeb dizains visiem apkaimes plānošanā. 
10. Urbānās vides ilgtspējīgas attīstības novērtēšanas metodes. 
11. Ilgtpējīgas attīstības prakse un iespējas telpas dizainā un plānošanā Latvijā. 

 
 
 



 
3 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Līdzdalība lekcijas un semināros (20%), praktisko 
darbu izpildīšana (20%), sekmīgi eksāmena kārtošana 
(60%)   
 

 
 
 
Literatūra (01 – mācību literatūra): 

1. Rogers P. P., Jalal K.F., Boyd A. (2006). An Introduction to Sustainable Development. 
The Continuing Education Division, Harvard University Press, Canada.  

2. Vakerneidžels M., Rīss V. 2000. Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Apgāds Norden AB, Rīga. 

3. Andersons M. (red.) 2001. Baltijas reģiona ilgtspēja. Baltijas Universitātes lekciju kurss. 
The Baltic University Programme, Uppsala University. 

4. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Apstiprināts LR Ministru kabinetā 2009., Rīga. 
 

Literatūra (02 – papildliteratūra): 

 
1. M.Kļaviņš (red.). 2008. Vides zinātne. LU akadēmiskais apgāds, Rīga. 
2. Wates N. (2000). The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Ltd, UK. 
3. Latvijas Republikas Vides ministrija. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 

2006. Latvijas vides aģentūra  
4. Whitelegg J. (1993). Transport for a Sustainable Future: the Case Study for Europe. John 

Wiley & Sons, Ltd., England. 
5. G.Tyler Miller (2005) Living in the Environment: principles, connections and solutions. 

9th ed., Wadsworth Pub: Belmont, USA, 727 pp.  
 

 

Literatūra (03 – ieteicamā periodika): 

 
1. Laikraksts „Diena” 
2. Studentu dzīvesvietu novadu vietējie laikraksti un pašvaldību mājaslapas  
3. I&DeA. A Beginner’s Guide to sustainable communities. 

http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=919821 
4. CMHC for Housing Industry Professionals and Community Groups. Sustainable 

Community Planning. http://www.cmhc.ca/en/inpr/su/sucopl/index.cfm 
5. UNESCO (2003b). Thematic Strategy on the Urban Environment: Europe. 

http://www.unesco.org/ubb/Forum6/HTML/000042.html 
6. Citi interneta resursi par lekciju tēmām 
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6. pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODISKIE NORĀDĪJUMI 

KURSA DARBA, DIPLOMDARBA, BAKALAURA DARBA UN MAĢISTRA DARBA 

IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Metodisko norādījumu mērķis ir iepazīstināt studentus ar kursa darbiem, 

diplomdarbiem, bakalaura darbiem un maģistra darbiem izvirzītajām prasībām, 

izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību. 

1.2. Augstskolas studiju programmas paredz speciālajos studiju kursos līdzās citiem studiju 

veidiem izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus (saskaņā ar studiju plānu). Kursa darbs ir 

attiecīga studiju kursa programmas ietvaros rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums. 

1.3. Kursa darba mērķis ir, pamatojoties uz apgūto teorētisko zināšanu bāzes, to 

sistematizāciju, iegūt prasmes un iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanā. 

1.4. Bakalaura studiju programmas un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

paredz izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu vai bakalaura darbu. 

1.5. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas noslēdzas ar diplomdarba 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu komisijā. Valsts pārbaudījumu 

komisija vērtē diplomdarbu un tā aizstāvēšanu pēc tam izvirzītajām prasībām. 

1.6. Diplomdarba izstrādāšanas mērķis ir novērtēt studenta teorētiskās zināšanas un prasmes 

orientēties pētījuma tēmas teorētiskajos, tiesiskajos un praktiskajos jautājumos, spēju 

saskatīt pētījuma problēmu, māku analizēt un novērtēt reālo situāciju, uz analīzes 

pamata noteikt attīstības tendences un izstrādāt no pētījuma izrietošus secinājumus un 

dot priekšlikumus nepilnību novēršanai. 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 30.10.2006. 

protokols Nr.46 
Grozījumi APSTIPRINĀTI 

EKA Senāta sēdē 31.10.2008. 
protokols Nr. 58   
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1.7. Profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

noslēdzas ar bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu 

komisijā. Valsts pārbaudījumu komisija vērtē bakalaura darbu un tā aizstāvēšanu pēc 

tam izvirzītajām prasībām. 

1.8. Bakalaura darba izstrādāšanas mērķis ir parādīt augstskolas beidzēju māku loģiski un 

saprotami iztirzāt bakalaura darbā aplūkojamās problēmas būtību, noskaidrot studentu 

spējas sistematizēt un analizēt teorētiskās atziņas un novērtēt praktiskās iemaņas. 

1.9. Maģistra darbs (projekts) ir studiju virzienam atbilstošas globālas problēmas zinātnisks 

pētījums ar teorētisku pamatojumu un empīriskā materiāla analīzi. 

1.10. Akadēmiskā maģistra studiju programma noslēdzas ar maģistra darba (projekta) 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu Valsts pārbaudījumu komisijā. Valsts pārbaudījumu 

komisija vērtē maģistra darbu un tā aizstāvēšanu pēc tam izvirzītajām prasībām. 

1.11. Kursa darbam, diplomdarbam, bakalaura darbam un maģistra darbam jāatbilst 

sekojošām prasībām: 

� jābūt konkrētas aktuālas problēmas patstāvīgam pētījumam; 

� jāatspoguļo attiecīgās speciālās literatūras un informācijas avotu pārzināšanas 

prasme, prasme to analizēt, izmantojot attiecīgās pētīšanas metodes un jaunākās datu 

apstrādes tehnoloģijas; 

� jāsatur pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, skaidrs un loģisks izklāsts, no pētījuma 

rezultātiem izrietošie autora secinājumi un priekšlikumi; 

� jādemonstrē prasme izmantot zinātnes jaunākās atziņas konkrēto pētījumu 

risināšanā; 

� jāapliecina prasme radoši strādāt, veicot zinātnisku pētījumu. 

1.12. Valsts pārbaudījumu komisija diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu 

aizstāvēšanas laikā noskaidro studentu spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba 

saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loģiskus 

secinājumus un priekšlikumus. 

 

2. Darba tematika un darba vadīšana 

2.1. Kursa darbu izstrādi vada attiecīgās studiju programmas direktora nozīmēts darba 

vadītājs, bet diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu izstrādi vada rektora 

apstiprināts zinātniskais vadītājs. 

2.2. Kursa darbu izvēles, izstrādes un aizstāvēšanas termiņus nosaka Studiju programmas 

direktors. 
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2.3. Studiju kursu docētāji iesniedz programmas direktoram sagatavotās kursa darba 

paraugtēmas. Studenti kursa darbu raksta vienā no profilējošiem studiju kursiem. 

Atsevišķās studiju programmās tiek dota iespēja studentiem izvēlēties vienu no 

vairākiem profilējošiem studiju kursiem. Pēc studiju kursa izvēles un pēc tikšanās ar 

kursa darba vadītāju studenta izvēlētā kursa darba paraugtēma var tikt precizēta. Kursa 

darba vadītāju nozīmē un kursa darba tēmu apstiprina attiecīgās studiju programmas 

direktors. 

2.4. Pēc diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba tēmas izvēles students reģistrē to 

pieteikumā. Studiju programmas direktors pēc saskaņošanas ar Ekonomikas un kultūras 

augstskolas vadību studentam nozīmē darba zinātnisko vadītāju. Diplomands kopā ar 

darba zinātnisko vadītāju precizē diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba 

tematu. Pēc diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba temata saskaņošanas ar 

studiju programmas direktoru, students raksta iesniegumu par diplomdarba, bakalaura 

darba vai maģistra darba temata apstiprināšanu (sk. 1. pielikumu). Iesniegumā precīzi 

tiek norādīts diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba temata nosaukums 

latviešu un angļu valodā. Iesniegumu par temata apstiprināšanu paraksta arī 

diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba vadītājs, kurš tādā veidā dod 

piekrišanu būt par attiecīgā studenta diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba 

vadītāju. Studenta parakstīts iesniegums, ar diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra 

darba vadītāja saskaņojumu un nodaļas vadītāja vai studiju programmas direktora 

apstiprinājumu, tiek iesniegts augstskolas Studiju departamentā reģistrēšanai un 

ievadīšanai LAIS datu bāzē. No datu bāzes Studiju departaments izdrukā rīkojumu par 

diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba tēmu, zinātnisko vadītāju un 

recenzentu apstiprināšanu, kuru paraksta augstskolas rektors. 

 

3. Kursa darba, diplomdarbu, bakalaura darba un maģistra darba apjoms un 

struktūra 

3.1. Kursa darba un studiju noslēguma darbam jābūt Times New Roman datorrakstā. Kursa 

darba apjomam jābūt 25 – 30 lappuses, diplomdarba vai bakalaura darba apjomam 60 – 

75 lappuses, maģistra darba apjomam 60 līdz 80 lappuses (bez pielikumiem). 

3.2. Darba rekomendējamā struktūra ir šāda (% no kopējā darba apjoma): 

� ievads līdz 5 %; 

� darba pamatdaļa līdz 85 %; 

� secinājumi un priekšlikumi līdz 5 %. 
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3.3. Kursa darbam, diplomdarbam, bakalaura darbam un maģistra darbam ir noteikta 

struktūra. Darbs sastāv no: 

� titullapas (kursa darbam sk. 2. pielikumu, diplomdarbam, bakalaura darbam un 

maģistra darbam – 4. pielikumu; studiju programmai “Tulkošana” attiecīgi 3. un 5. 

pielikumu); 

� satura rādītāja; 

� anotācijām (diplomdarbam, bakalaura darbam un maģistra darbam anotācijas apjoms 

ir līdz vienai lappusei) kursa darbam – latviešu valodā (paraugu sk. 6. pielikumā), 

diplomdarbam, bakalaura darbam un maģistra darbam- latviešu valodā un divās 

svešvalodās; tulkojumam jābūt augstas kvalitātes un bez valodas kļūdām.  

� saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta (studiju noslēguma darbam, ja tas ir 

nepieciešams); 

� ievada; 

� pētījuma izklāsta (pamatdaļas); 

� secinājumiem un priekšlikumiem; 

� izmantotās literatūras un avotu saraksta; 

� pielikumiem; 

� galvojuma (sk. 7. pielikumu) studiju noslēguma darbam; 

� izziņas par aizstāvēšanas rezultātiem (studiju noslēguma darbam) (sk. 8. pielikumu). 

 

3.4. Kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba svarīga daļa ir ievads, 

kurā jāietver: 

� temata aktualitātes pamatojumu; 

� darba mērķa formulējumu (atbilstoši tēmas nosaukumam); 

� darba mērķa sasniegšanai risināmos uzdevumus; 

� darba struktūras pamatojums (darba nodaļu satura īss raksturojums atbilstoši darba 

uzdevumiem) 

� pētīšanas metožu raksturojumu; 

� pētījuma periodu. 

3.4.1. Temata aktualitāte jāpamato no diviem viedokļiem. Pirmkārt, tas jādara no 

aktuālu problēmu risināšanas viedokļa. Jāparāda, kāda nozīme ir darba tematā 

ietvertai problēmai kopējo uzdevumu risināšanā. Otrkārt, temata aktualitāte 

jāpamato no problēmas nepietiekamas izpētes viedokļa. 

3.4.2. Darba mērķa formulējumam jābūt konkrētam, īsam un precīzam, tam jāizriet no 

darba aktualitātes pamatojuma. Mērķa formulējums nedrīkst darbu virzīt 
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aprakstošā virzienā, piem. “aplūkot”, “raksturot”, “izskatīt” u.tml. Darba mērķi 

nevar arī formulēt kā risināmo jautājumu uzskaitījumu. Šis pamatojums nosaka 

arī darba struktūru. 

3.4.3. Pēc izvirzīta mērķa ir nepieciešams noteikt risināmos uzdevumus tā 

sasniegšanai. Tie atspoguļo darba galveno saturu. 

3.5. Darba pamatdaļu dala nodaļās un apakšnodaļās. To skaits netiek reglamentēts, tas izriet 

no darba apjoma un satura. Darba pamatdaļām jāveidojas precīzi atbilstoši ievadā 

formulētiem darba uzdevumiem. Nevienas daļas vai apakšpunkta nosaukums nedrīkst 

dublēt darba tēmas nosaukumu. 

3.6. Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daļa. Secinājumus un priekšlikumus 

raksta tēžu veidā. Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem. Tos numurē 

atsevišķi. Secinājumu un priekšlikumu uzdevums ir izcelt galveno, kas tieši izriet no 

pētījuma satura. Secinājumi un priekšlikumi jāformulē skaidri, precīzi un konkrēti. 

3.7. Literatūras un avotu sarakstā uzrādāma tikai tā literatūra un tie avoti, par kuru 

izmantošanu ir atsauces tekstā. 

3.8. Pēc literatūras un avotu saraksta tiek pievienoti pielikumi, kuri jānumurē secīgi. 

Pielikumi darba apjomā neietilpst. 

3.9. Diplomdarbam, bakalaura darbam un maģistra darbam jāpievieno galvojums (sk. 7. 

pielikumu). 

3.10. Cita veida studiju patstāvīgā darba (referāts, recenzija, eseja, projekts u.tml.) titullapu 

noformē atbilstoši kursa darba titullapas paraugam (skat. 2. un 3. pielikumu). 

3.11. Studentiem, kuri diplomdarbu, bakalaura darbu vai maģistra darbu raksta svešvalodā, ir 

jāsagatavo diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba kopsavilkums valsts valodā. 

Tā apjoms ir 15 līdz 20 lpp. un tam jāsatur: titullapa (sk. 9. pielikumu); satura rādītājs; 

ievads; īss katras nodaļas satura izklāsts; secinājumi un priekšlikumi; izmantotās 

literatūras un avotu saraksts, kuru ievieto tādu, kāds tas ir diplomdarba, bakalaura darba 

vai maģistra darba oriģinālā. 

 

4. Kursa darba, diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba noformēšana 

4.1. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maģistra darbs sākas ar titullapu. Kursa 

darba un studiju noslēguma darba titullapas paraugus sk. 2. – 5. pielikumā. 

4.2. Aiz titullapas ievietojams darba satura rādītājs (sk. 10. pielikumu). Tajā uzrāda nodaļu 

un apakšnodaļu numurus, nosaukumus un lappuses. Nodaļas numurē ar vienu arābu 

ciparu, apakšnodaļas – ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaļas numurs. Apakšnodaļu 

tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Visiem nosaukumiem satura rādītājā 
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obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, kādas ir norādītas 

satura rādītājā. 

4.3. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maģistra darbs jāraksta uz papīra lapas 

vienas puses. Lapas formāts ir A4. Lapām atstāj neaprakstītas malas: kreisajā pusē – 35 

mm, labajā pusē – 15 mm, augšā un apakšā - 20 mm. Teksta abām malām jābūt 

nolīdzinātām. Rindkopas pirmās rindas atkāpe ir 10 mm. Datorrakstā izpildītā darbā 

burtu lielumam jābūt – 12, šriftam – Times New Roman ar atstarpēm starp rindām 1,5. 

4.4. Darba lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem 10 mm attālumā no teksta. 

Darba 1.lappuse ir tā titullapa, otra – satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru neraksta, 

bet iekļauj kopējā lappušu skaitā. 

4.5. Nodaļas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaļas – tanī pašā 

lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums. 

4.6. Satura, anotāciju, ievada, secinājumu un priekšlikumu virsrakstus nenumurē. Virsraksta 

beigās punktu neliek. 

4.7. Nav pieļaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. Piemēram, 

nedrīkst rakstīt “es uzskatu”, “uzskatu par pareizu”, “pēc manām domām”, “esmu 

izvēlējies tematu” u.tml. Ieteicams rakstīt “autors uzskata”, “pareizs ir uzskats, ka ...”, 

“pēc autora domām”, “ir izvēlēts temats”. Izvairoties no minētajiem un vēl citiem 

subjektīviem izteicieniem, vienlaikus jāraksta tā, lai katram lasītājam būtu skaidrs, kur 

doti paša autora uzskati un kur – kāda cita domas. 

4.8. Citātu, skaitlisko datu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī citu 

autoru slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana obligāti jānorāda atsaucē. Citu autoru 

domu izmantošana bez atsaucēm uz avotu ir rupjš zinātniskā darba ētikas pārkāpums. 

Atsauces var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var būt tikai viens atsauces variants. 

� Pirmais variants. Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitļu veidā 

(piemēram, [6, 42] vai arī ja ir atsauces uz 2 vai vairākiem avotiem [6, 42; 3,54]. 

Pirmais skaitlis apzīmē avota kārtas numuru literatūras sarakstā, otrais – lappusi, 

kurā atrodas ņemtais citāts, fakts, skaitlis u.tml.  

� Otrais variants. Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora uzvārdu un 

iniciāļus, darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecības gadu, lappusi. Atsauces 

numurē katrā lappusē atsevišķi sākot ar 1. 

Par nepublicēto materiālu avotiem atsauce dodama gadījumos, ja materiāli ņemti no 

vairākiem avotiem. Ja dati ņemti no viena avota, to uzrāda ievada beigās. Ja darbs satur 

autora aprēķinus, atsaucēs minami aprēķinu izejas datu avoti. 
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4.9. Kursa darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maģistra darbs akcentē studenta prasmi 

patstāvīgi un radoši analizēt iegūto materiālu, tāpēc nav pieļaujams darba nodaļu vai 

apakšnodaļu beigt ar atsauci uz izmantojamo avotu. Nodaļas un apakšnodaļas beidzamas 

ar autora analītiskiem komentāriem vai īsu kopsavilkumu.  

4.10. Darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās, bet darba satura 

ilustrēšanai izmantojami attēli (shēmas, diagrammas, grafiki, kartes u.c.). Nav ieteicams 

darbu pārblīvēt ar skaitlisko materiālu un attēliem. Lielas skaitliskā materiāla tabulas, uz 

kuras pamata ir veikti aprēķini, jāievieto pielikumā. Darbā ievietotais skaitliskais 

materiāls, kas izvietots tabulās vai attēlos, ir jāanalizē. Nedrīkst ievietot 2 tabulas vai 

attēlus pēc kārtas bez komentāriem. 

4.11. Katrai tabulai vai attēlam jādod nosaukums (virsraksts). Nosaukumiem vienlaikus 

jāatbild uz trim jautājumiem: kas? (kas parādīts tabulā vai attēlā), kur? (kur sastopami 

uzrādītie skaitļi vai attēlā parādītā norise) un kad? (laika periodu, kad atspoguļoti 

parādītie dati un fakti). 

4.12. Tabulas saturu sadala ailēs, kurām dod nosaukumus. Nosaukumus raksta ar lielo burtu, 

apakšnosaukumus, ja tie sastāda ailes nosaukumu – ar mazo burtu. Patstāvīgu 

apakšnosaukumu raksta ar lielo burtu. 

4.13. Katrai tabulai vai attēlam jābūt kārtas numuram nodaļas ietvaros. Piemēram: 3.7. tabula. 

Pirmais cipars apzīmē nodaļas numuru, bet otrais – tabulas kārtas numuru trešajā 

nodaļā. Tabulas un attēlus numurē ar arābu cipariem. Tabulas numerācija izvietojama 

virs tabulas labajā pusē. Rindiņu zemāk pa vidu seko tabulas nosaukums. Savukārt attēla 

numerāciju un nosaukumu raksta zem tā, kreisajā pusē. 

 

Piemēram: 

3.7. tabula 

Valsts parāda dinamika1 

(perioda beigās; milj. latu) 

 2002 2003 2004 2005 

Valsts parāds 756,1 846,3 975,0 955,1 

tai skaitā:     

valsts iekšējais parāds 291,6 426,7 423,0 420,7 

valsts ārējais parāds 464,5 419,6 552,0 534,4 

(% no IKP) 

                                                 
1 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību : 2006.gada jūlijs. Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrija. Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2006. 57.lpp. ISSN 1407-4095. 
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Valsts parāds 13,1 13,2 13,2 10,7 

tai skaitā:     

valsts iekšējais parāds 5,1 6,7 5,7 4,7 

valsts ārējais parāds 8,1 6,6 7,4 6,0 
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3.3. attēls. Studentu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, mācību gada sākumā1 

 

4.14. Tabulas jāizvieto pēc pirmās norādes tekstā uz to. Turklāt jācenšas tabulas izvietot tā, lai 

tās būtu ērti pārskatāmas un lasāmas teksta lasīšanas virzienā vai arī, pagriežot darbu par 

90o pulksteņa rādītāja virzienā. 

Tabulā ieteicams izvairīties no lieliem skaitļiem. Lietderīgi lietot palielinātas 

mērvienības. Ja kādas tabulas pozīcijai nav atrodami vajadzīgie dati, to vietā raksta 

“…”, ja attiecīgo datu vispār nav, tad “-”. 

4.15. Darbā ievietotās formulas numurē ar arābu cipariem nodaļas robežās. Pirmais cipars 

apzīmē nodaļas numuru, otrais – formulas kārtas numuru nodaļas ietvaros. Numuru 

raksta lappuses labajā pusē tajā rindā, kurā dota formula. Aiz formulas liekams komats, 

aiz kura zem formulas raksta vārdu “kur” un rindu zemāk formulās doto simbolu 

paskaidrojums tādā secībā, kādā tie doti formulā. Katra simbola paskaidrojumu raksta 

savā rindā. Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. 

Formulām, kuras ir atvasinājis vai sastādījis pats autors, atsauci nedod. 

4.16. Izstrādājot kursa darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu, jāievēro 

valodas, stila un interpunkcijas (likumības) prasības. 

4.17. Kursa darbus iesniedz iešūtus ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt darba titullapai. Tādu pašu 

titullapu iešuj ātršuvējā. Kursa darbu students paraksta uz titullapas. 

                                                 
1 Latvijas statistikas gadagrāmata : 2005 = Statistical Yearbook of Latvia 2005. LR Centrālā statistikas 
pārvalde.- Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2005. 106. lpp. ISBN 9984-06-256-1; ISSN 1407-0626. 
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4.18. Diplomdarbu, bakalaura darbu un maģistra darbu 2 eksemplāros un elektroniskā veidā 

kompaktdiskā vai disketē iesniedz EKA Studiju daļā iesietu cietos vākos ar iespiestu uz 

vāka atbilstoši saturam “Diplomdarbs”, “Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Autors 

darbu paraksta uz titullapas. 

 

5. Diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba prezentācijas materiāla 

sagatavošana 

5.1. Diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba, kursa darba, referāta vai cita studiju 

patstāvīgā darba prezentējamais materiāls sagatavojams izmantojot programmu MS 

PowerPoint. Katrs students sagatavo savu prezentācijas materiālu. Lai sagatavotu 

prezentācijas attēlus (slaidus) nepieciešams ievērot sekojošas prasības: 

� Ne vairāk par vienu tēmu vienā attēlā; 

� Parasti konspektīvi plāna punkti, nevis pilnas rindkopas vai teikumi; 

� Pieturzīmes galā neliek (izņemot ! un ? zīmes); 

� Attēls izvietojams horizontāli; 

� Viens burtu veids visā prezentācijā; 

� Ideālais burtu lielums 24 –32 punkti (4-8 mm); 

� Maksimālais 6 vārdi vienā rindā; 

� Maksimālais 50 vārdi vienā attēlā; 

� Nelietot pārāk daudz krāsu, maksimālais 5 krāsas, pilnīgi pietiekamas 3 krāsas; 

� Izmantojiet krāsas, kas papildina viena otru; 

� speciālo efektu izmantošana jāsaskaņo ar vadītāju (animācija, video, audio ieraksti) 

� Nemainiet krāsas un fonus vienā prezentācijā. 

 
5.2. Ieteicamais prezentāciju slaidu skaits ir 7-10. Aizstāvēšanas runas garums ir līdz 7 

minūtēm.  

Prezentācijā jāatspoguļo: 

• augstskolas nosaukums, studiju kursa nosaukums, kursa darba tēma, studenta vārds 

un uzvārds, darba zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un 

akadēmiskais nosaukums, darba izstrādes gads (sk. 11. pielikumu) 

• tēmas aktualitāte  

• darba mērķis 

• darba uzdevumi 

• pētījuma laika periods, pielietotās pētījuma metodes un pētījuma rezultātu 

atspoguļojums (tabulas, attēli, diagrammas utt.) 
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• secinājumi 

• priekšlikumi 

• vārdi “Paldies par uzmanību”.  

Atsevišķos gadījumos pieļaujami prezentāciju papildināt vēl ar 1-2 slaidiem, kuri 

atspoguļo interesantākos pētījuma gaitā gūtus datus.  

5.4. Diplomdarba, bakalaura darba un maģistra darba prezentācija jāsaskaņo ar darba vadītāju 

pirms aizstāvēšanas. 

 

6. Izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksta sagatavošana un 

noformēšana 

Visi literatūras un informācijas avoti, kas iekļauti darbā, jāiekļauj izmantotās literatūras 

un avotu sarakstā. Izmantotās literatūras sarakstā iekļautie izdevumi jānumurē alfabētiskā 

kārtība. Ja izmantoto literatūras avotu skaits ir līdz pieciem avotiem, tad pieļaujama 

numerācija izmantošanas secībā. Avotu un literatūras sarakstā ievieto visus izmantotos avotus 

un darbus tajā valodā, kādā tie sarakstīti. Literatūras sarakstā iekļauto avotu apraksta 

elementiem obligāti jāsatur sekojoša informācija: autora (viena vai vairāku) uzvārds un vārda 

pirmie burti (ja autori ir vairāk nekā trīs, tad var rakstīt pirmos trīs autorus un pārējo vietā 

“u.c.”, darba nosaukums, izdevniecības ziņas, izdošanas gads, darba apjoms. Tie jāsarindo 

alfabēta secībā pēc autora uzvārda vai darba nosaukuma pirmā burta. Viena autora dažādus 

darbus uzskaita alfabētiskā secībā pēc darba nosaukuma. Literatūras sarakstā iekļauj darbus, 

atbilstoši attiecīgiem alfabētiem, šādā secībā: 

1) darba valodā publicēto literatūru; 

2) pārējos publicētos darbus latīņu alfabētā; 

3) slāvu alfabētā (kirilicā) publicētos darbus; 

4) pārējā rakstībā publicētos darbus. 

Sarakstu ieteicams sākt ar latīņu alfabētu, vispirms minot latviešu valodā un svešvalodās 

(angļu, vācu, franču) sarakstītos darbus, pēc tam krievu valodā. 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts jāsastāda balstoties uz to pareizu bibliogrāfisko 

aprakstu. Bibliogrāfiskais apraksts ir noteiktā secībā sniegts bibliogrāfisko ziņu kopums 

dokumentu raksturošanai un identifikācijai. Veidojot bibliogrāfisko aprakstu par pamatu var 

izmantot mācību līdzekli: Mūze, Baiba, Daina Pakalna un Iveta Kalniņa. Bibliogrāfiskās 

norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 133 lpp. 

ISBN 9984-783-16-2. 

Ja darbā ir atreferēts, citēts vai citādi tieši vai netieši izmantots materiāls no kādas 

grāmatas vai cita avota, tad tekstā ir jāatsaucas uz šiem avotiem. To izdara, tekstā aiz attiecīgā 
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materiāla kvadrātiekavās ierakstot avota kārtas numuru un lapaspusi, bet pašus avotus 

bibliogrāfiski aprakstot avotu sarakstā. 

Aprakstīšanas pamatprincipi ir šādi: 

1) Grāmatas 

a) Autora uzvārds, vārds. Grāmatas nosaukums : citas nosaukumziņas. Izdošanas 

vieta : Izdevējs, izdošanas gads, apjoms. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs. 

Piemērs: Zvejnieks, Alberts. Nodokļi un nodevas : mācību grāmata. Rīgas 

Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. 2. pārstr. izd. Rīga : 

RTU, 1998. 412. lpp. ISBN 9984-19-033-1. 

b) Ja autoru skaits ir lielāks par trim, tad grāmatu apraksta pēc nosaukuma un 

ziņas par trim autoriem sniedz aiz nosaukuma. Informāciju par pārējiem 

autoriem aizstāj ar apzīmējumu “u.c.”. 

Piemērs: Vērtspapīru tirgus zinības. Ģirts Apsītis, Indars Aščuks, Uldis Cērps 

u.c. 2. papild. izd. Rīga : Jumava, 2006. 222. lpp. ISBN 9984-38-036-X. 

 

2) Izdevuma sastāvdaļa 

Piemērs: Rifkins, Džeremijs. Kultūras augšāmcelšana. No: Rifkins, Džeremijs. Jaunās 

ekonomikas laikmets. Rīga : Jumava, 2004, 219.–224. lpp. ISBN 9984-05-712-7. 

Piemērs: Ekmanis, Juris. Latvijas attīstība ES sastāvā nav iedomājama bez zinātnes 

līdzdalības : [LZA prezidenta amata kandidāta runa LZA Pavasara pilnsapulcē 2004. 

gada 15. aprīlī]. No: Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2005. Rīga : Zinātne, 

2005, 130.–135. lpp. 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
 
1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
  

Ekonomikas un kultūras augstskolas (turpmāk EKA) profesionālā bakalaura studiju 
programmas “Telpas dizains” mērķis ir sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu 
profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas telpas 
dizainera specialitātē atbilstu profesionālā bakalaura līmenim un telpas dizainera kvalifikācijas 
prasībām, un kuri varēs kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būs konkurētspējīgi 
Latvijas un ES darba tirgū. “Telpas dizains” ir otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma un tās stratēģiskie mērķi ir sagatavot Latvijas tautsaimniecībai telpas dizaineru 
speciālistus ar augstāko izglītību, kuri spētu veikt kvalitatīvi savus profesionālos pienākumus telpas 
dizaina jomā, kā arī labi orientētos ilgspējīgas attīstības problēmās un spētu darboties tirgus 
ekonomikas apstākļos. 

Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: 
• sniegt teorētiskās zināšanas telpas dizaina jomā; 
• nodrošināt zināšanas un prasmes, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, veikt 
projektu uzraudzību un izstrādi, informāciju tehnoloģiju pielietošanu profesionālajā 
darbībā; 
• sekmēt studējošo profesionālo domāšanu, telpas dizaina un interjera projektēšanu, 
tās nozīmi sabiedrības dzīvē;  
• attīstīt studējošo personību, viņu radošās spējas un motivāciju tālākai izglītībai un 
sistemātiskai profesionālās kvalifikācijai pilnveidošanai. 
Studiju programma studējošiem dod ievirzi patstāvīgi studēt speciālo literatūru, attīstīt 

domāšanu, saskatīt problēmas un meklēt to risinājumus, prakses laikā nostiprināt teorētiskās un 
praktiskās zināšanas un iegūt nepieciešamās prasmes telpas dizaina plānošanā . 

 
1.2. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju programmas struktūra un saturs ir veidots saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu un piektā līmeņa kvalifikācijas standartu. Profesionālās 
bakalaura izglītības studiju programmas „Telpas dizains” atbilst profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasībām (kods 42214). 

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, 
kārtību un organizāciju ir: 

• EKA Satversme; 
• Augstskolas Senāts un vadība;  
• Studiju programmas padome; 
• Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde; 
• Studiju programma; 
• Studiju kursu programmas; 
• Studiju plāns. 

Studiju ilgums ir pilna laika studijā 4 gadi jeb 8 semestri un nepilna laika studijām 4,5 gadi 
jeb 9 semestri. Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. 

Studiju struktūras atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam skatīt 1. tabulā.  
Studiju programmā noteicošajos komponentus veido Studiju plāns un Studiju kursu apraksti 

(programmas). 
Studiju plānā ir norādīti kredītpunkti un dots studiju kurs sadalījums pa semestriem, bet 

studiju kursu aprakstos ir dots kā akadēmisko kontaktstundu, tā arī lekciju, semināru un 



 
 
 

 

5 

praktisko nodarbību skaits, studentu zināšanu pārbaudes forma un prasības, kādas jāizpilda 
kredītpunktu skaita ziņā un zināšanu jomā gala pārbaudījuma nokārtošanai. 

1. tabula  

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

 bakalaura programmas valsts standartam 

Kritērijs Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura programmas  valsts 

standarta prasības 

Profesionālā bakalaura studiju 

programma  

TELPAS DIZAINS 
Kopējais  
programmas 
apjoms un ilgums  

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un 
kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai vismaz 4 
gadi  

160 KP 

Studiju kursu 
kopējais apjoms 

Vispārizglītojošie studiju kursi  
(vismaz 20 KP); 
Nozares teorētiskie pamatkursi un  
informācijas tehnoloģiju kursi 
(vismaz 36 KP);  
Nozares profesionālās specializācijas 
kursi (vismaz 60 KP); 
Brīvas izvēles kursi (vismaz 6 KP)  

Vispārizglītojošie kursi – 20 KP; 
 
Nozares teorētiskie pamatkursi   
informācijas tehnoloģiju kursi – 
36 KP; 
Nozares profesionālās 
specializācijas  kursi – 60 KP;  
Brīvas izvēles kursi –  6  KP  

Prakse  Vismaz 26 KP 26 KP 
Valsts 
pārbaudījums  

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana (vismaz 12KP)  

Bakalaura darbs 12 KP 

Studiju kursa 
saturs  

Nosaka: Profesijas kods – 2452 36 Programma atbilst Interjera 
dizainera profesijas standartam   

Piešķiramā  
kvalifikācija  

Pēc programmas apguves piešķir        
5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju  

Programmas absolventiem 
piešķir 5. līmeņa Interjera 
dizainera kvalifikāciju un 
bakalaura grādu. 

 
Studiju programmas struktūru veido sekojoši studiju kursi: 

• Vispārizglītojošie studiju kursi (lietišķā svešvaloda, tiesību pamati, ekonomikas pamati, 
lietišķā komunikācija, ētika un estētika, sociālā psiholoģija, saimnieciskās tiesības, darba 
drošība un aizsardzība, filosofija) kopā sastāda 20 KP (standarta prasība -vismaz 20 KP); 

• Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (pasaules mākslas 
vēsture, arhitektūras un dizaina vēsture, tēlotāja ģeometrija, arhitektūras pamati, 
informātika, vadības teorija, vides zinātne, datorgrafika, teritorijas plānošanas metodes, 
materiālmācība, projektu vadība) kopā sastāda 36 KP (standarta prasība vismaz 36 KP); 

• Nozares profesionālās specializācijas kursi (krāsu mācība, kompozīcijas pamati, zīmēšana, 
ergonomika, kompozīcija, gleznošana, telpas projektēšana, interjera projektēšanas teorija, 
telpiskā maketēšana, ainavu dizains un projektēšana, interjera detaļu un elementu 
projektēšana, mēbeles interjerā, ekoloģija, fotografēšana, inovācijas arhitektūrā un dizainā, 
gaismas dizains, apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība, 2 studiju darbi) kopā sastāda 60 KP 
(standarta prasība vismaz 60 KP) (skat. 1.un 2. pielikumu). 

Brīvās izvēles kursi kopā sastāda 6 KP; 
Prakse, kuru studenti iziet prakses uzņēmumos, kopā sastāda 26 KP; 
Bakalaura darbs, kura izstrādāšana un aizstāvēšana sastāda 12 KP. 
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1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Ekonomikas un kultūras augstskolā studenti latviešu un krievu valodās apgūst nākamo 
profesiju, attīsta radošās prasmes patstāvīgi studēt, papildināt nepieciešamās zināšanas un iegūt 
praktiskā darba iemaņas to praktiskai pielietošanai.  

Programmas „Telpas dizains” realizāciju pamatā koordinē un vada Ekonomikas un kultūras 
augstskolas Kultūras nodaļa.   

Profesionālā bakalaura studiju programmu ir paredzēts realizēt pilna un nepilna laika 
studijās. Pilna laika studijas ilgst 4 gadi jeb 8 semestri, bet nepilna laika klātienes studijas – 4,5 
gadi jeb 9 semestri. 

Studiju programmas realizācija tika uzsākta sākot ar 2007.gada 1. septembri.  
Profesionālā bakalaura studiju programmas studiju plāns pilna laika studijām skatāms 

1.pielikumā, bet nepilna laika studijām 2.pielikumā. 
Mācību process tiek organizēts auditorijās, lekcijās ārpus EKA un prakses vietās. 

Auditorijās notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet ārpus EKA izstādes, semināri un 
lekcijas saistībā ar studiju norisi, prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un speciālista 
praktisko iemaņu iegūšana. 

Studiju programmas izpildi 2007./2008.studiju gadā nodrošināja Ekonomikas un kultūras 
augstskolas Kultūras nodaļa.  
 
1.4. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Studentu rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem:  

• kvalitatīvais kritērijs – atzīme pēc 10 ballu sistēmas; 
• kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā. 

Zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto sekojošas formas:  
• kontroldarbus; 
• projektu un referātu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• mājas patstāvīgo darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• grupas veikto darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
• recenzijas; 
• līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā docētāja vadībā; 
• testus; 
• projektus;  
• maketus. 
• ieskaites; 
• eksāmenus. 

Noslēdzošais studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens, ko iespējams kārtot gan mutiski, 
gan rakstiski, gan izstradājot praktisko darbu, pēc docētāja ieskatiem. Vērtēšanā tiek ņemts vērā arī 
studentu darbs semestra laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, patstāvīgo darbu 
izstrāde, projektu izstrāde, referātu sagatavošana u.c.). 

Docētāji uzsākot darbu ar studentiem auditorijā, iepazīstina studējošos ar zināšanu un 
prasmju vērtēšanas sistēmu. Studentiem tiek paziņots, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, 
kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījuma vērtējumu. 
Katrā pārbaudījuma veidā un eksāmenā minimālais pozitīvais vērtējums ir 4 balles, bet augstākais 
– 10 balles. 
 
1.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums  
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Studiju kursu īstenošanā un apgūšanā izmanto daudzveidīgas pasniegšanas formas: lekcijas, 
semināri, praktiskie darbi, grupas darbi, mājas uzdevumi, projektu un referātu izstrāde, recenzijas, 
kontroldarbi, testi, patstāvīgi projekti docētāju vadībā, piedalīšanās konferencēs, semināros, 
uzskates līdzekļu izstrāde utt.  

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas un praktisko iemaņu apgūšanai ir speciālie 
mākslas studiju kursi, kuros praktiskās iemaņas ir jāveic uz vietas augstskolā. Docētāji augstskolu 
auditorijās lekciju satura vizuālai pasniegšanai plaši pielieto programmas Microsoft PowerPoint 
iespējas, kas saistīti ar attiecīgo studiju kursu. Katram studentu kursam tiek rekomendēts izveidot 
kopējo e-pastu, uz kuru docētājs var sūtīt studijām nepieciešamos materiālus. 

Studiju procesu pozitīvi ietekmē lektoru veiktais zinātniski pētnieciskais darbs. Nozīmīga ir 
arī docētāju gūtā pieredze zinātniskajās konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņā ar līdzīgām 
augstskolām un studiju programmām, pasaules dizaina un plānošanas pieredzes un informācijas 
iegūšana semināri, konferences, izstādes – gadatirgi - meses un u.c. 

Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitāti, akadēmiskie jautājumi tiek apspriesti Studiju 
programmas padomē. Tiek veikta studentu aptaujas rezultātu apspriešana. Sadarbībā ar darba 
devējiem tiek pārrunāti studiju programmas un atsevišķu studiju kursu satura aktualizācijas 
jautājumi. 

Kops 2005.gada februāra Ekonomikas un kultūras augstskolā darbojas Latvijas Agstskolu 
Informatīvā Sistēma (LAIS). LAIS programmatūras nodrošinājums un datu bāze ļauj automatizēt 
augstskolas darba procesus un veikt kvalitatītvu datu uzskaiti. 

LAIS sistēma dod iespēju veikt atsevišķu studentu grupu sekmju analīzi, studentu sekmju 
analīzi docētāja griezumā un studentu sekmības analīzi docētāja vadāmajos studiju kursos. 
Savukārt ievadot LAIS programmā studentu aptaujas rezultātus ir iespējams saņemt informāciju 
par docētāju reitingiem studentu vērtējumā. 

LAIS sistēma dod iespēju novērtēt katra atsevišķa studenta sekmes, kas nozīmīgi atvieglo 
darbu augstskolas administratīvajam personālam.  

2007./2008. akadēmiskajā gadā, lai pilnveidotu akadēmiskā procesa kvalitāti, tika 
pilnveidoti un iesniegti Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai sekojoši Ekonomikas un kultūras 
augstskolas normatīvie dokumenti: 

1. „Studiju informācijas centra nolikums” (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 1. septembrī, 
protokols Nr. 52.); 

2. „2008./2009. akadēmiskā gada uzņēmšanas noteikumi” (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 
20. decembrī, protokols Nr. 54.); 

3. „Imatrikulācijas kārtība” (apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 30. decembrī, protokols Nr. 
54); 

4. „Kārtība kā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam (kursam)” (apstiprināts 
Senāta sēdē 2007. gada 5. novembrī, protokols Nr. 53); 

5. „Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem” (apstiprināts 
Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 54); 

6. „Eksmatrikulācijas kārtība” (apstiprināti Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 
54); 

7. „Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi Ekonomikas un kultūras augstskolā’’ 
(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 1. septembrī, protokols Nr. 52); 

8. „Par diplomu ‘’ar izcilību’’ (apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 20. decembrī, protokols Nr. 
54). 
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2. Studiju programmā studējošie 
 
2.1. Studiju programmā uzņemto studentu skaits 
 

Informācija par profesionalā bakalaura studiju programmā “Telpas dizains” uzņemto 
studentu skaitu redzama 2.tabulā. 

2.tabula 
Profesionālā bakalaura studiju programmā “Telpas dizains” studējošo skaits uz akadēmiskā 

gada sākumu. 
 

Ieraksta saturs Pilna laika  Nepilna laika            Kopā 
Studējošo skaits 82 73                                   155 

   
90% imatrikulēto studentu  ir bez iepriekšējām mākslas izglītības priekšzināšanām. 
 
2.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 

 
Uzņemšana EKA studiju programmā "Telpas dizains" notiek atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.846 (10.10.2006.) un pamatojoties uz Ekonomikas un kultūras augstskolas Senātā 
apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem 2007./2008. akadēmiskajam gadam. 

Uzņemšana tika organizēta no 2007.g. 16.jūlija līdz 31.augustam. 
Ekonomikas un kultūras augstskolas uzņemšanas noteikumi nosaka, ka studiju programmā 

"Telpas dizains" pilna un nepilna laika studijās uzņem studentus, kuriem ir vidējo izglītību 
apliecinošs dokuments. Uzņemšanas kritērijs bija centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā, 
latviešu valodā un literatūrā. 

EKA uzņem presonas, kuras noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvušas vērtējumu, 
kas nav zemāks par E līmeni. 

Reflektantiem, kuri bija ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, tika ņemta vērā atestāta 
vidējā atzīme svešvalodā, kā arī latviešu valodā un literatūrā vai dzimtajā valodā. Savukārt 
reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004.gada, tika ņemti vērā centralizēto eksāmenu 
rezultāti svešvaloda un latviešu valodā un literatūrā. 

Studējošo skaita izmaiņas nosaka imatrikulācija un eksmatrikulācija. EKA studentu 
imatrikulācija notiek pamatojoties uz 2007.gada 30.decembra EKA Senāta sēdē apstiprinātā 
normatīvā dokumenta "Imatrikulācijas kārtība" pamata. Reflektanta imatrikulācija notiek pēc 
līguma noslēgšanas starp EKA un reflektantu. Savukārt studentu eksmatrikulāciju reglamentē EKA 
2007.gada 20.decembra Senāta sēdē apstiprinātā "Eksmatrikulācijas kārtība". 

 
2.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

 
Studentiem ir vairākas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Studentu 

pašpārvaldes pārstāvji līdzdarbojas kā Studiju programmas padomes, tā arī Senāta darbā, kur viņi 
var izteikt savus priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu studiju procesu, augstskolas vadība un „Telpas 
dizains” programmas direktors, regulāri veic pārrunas ar studentiem par studiju procesa 
organizācijas aktuāliem jautājumiem: eksāmenu sesijas organizāciju, nodarbību plānošanu, studiju 
kursu pasniegšanas pēctecību, studiju kursu tēmu dublēšanās novēršanu atsevišķu studiju kursu 
programmās, praktisko nodarbību satura un tematikas aktualizāciju profesionālās sagatavotības 
celšanā, informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējamu nodrošināšanā studiju procesā, par 
bibliotēku fonda nepārtrauktu papildināšanu, elektronisko datu bāzu pieejamību u.c. 

Studentu  pētnieciskais darbs ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa. 
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Studiju kursu ietvaros studenti raksta kontroldarbus, izstrādā, izstāda un prezentē mācību 
projektus. Ikviena studiju kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu vai 
sagatavo plašāku pētniecisku darbu, kam jāapliecina studiju kursā apgūtas teorētiskas zināšanas, 
spēja un prasme tās sistematizēt un izmantot pētnieciskos projektos. Katra semestra noslēgumā 
augstskolā notiek studentu studiju darbu izstāde. 

Studenti aktīvi piedalījās Dizaina Informācijas centra no no 1. līdz 21. oktobrim rīkotajā 
projektā "Dizains. Nākotne", kura ietvaros pirmo reizi Rīgā notika Starptautiskās Dizaina dienas, 
Projekta mērķis - dizaina vides veidošana Latvijā, sabiedrības informēšana par dizaina 
jautājumiem, kura ietvaros 05.10.2007.g. studenti apmeklēja Starptautisko konferenci “No 
Lielvārdes jostas līdz mūsdienām.”  

02.2008. LNMM izstāžu zālē Arsenāls studenti iepazinās ar laikmetīgās 
arhitektūras projektiem -  -Daugavas kreisā krasta areāla maketu un 3D attēliem. 

Lai gūtu informāciju par jaunākajiem dizaina produktiem, studenti apmeklē salonus un 
seminārus krāsu firmā „Caparol” un audumu un tapešu firmā „Ticians.” 
 
2.4. Studentu prakse  

 
Svarīga profesionalas studiju programmas ”Telpas dizains” sastāvdaļa ir studentu prakses 

organizacija. Studiju laikā studentiem būs jāiziet trīs prakses uznēmumos, iestādēs vai 
organizācijās (iepazīšanās prakse, pamatprakse un pirmsdiploma prakse) 26 nedēļu garumā. 
Studiju plāna prakse 1. kursa studentiem netika paredzēta, tapēc 2007./2008. studiju gada laikā tika 
strādāts pie prakses dokumentācijas pilnveidošanas, lai studenti varētu kvalitatīvi iziet praksi. 
Augstskola turpina meklēt prakses uzņēmumus, lai varētu noslēgt līgumus par praksi. 

 Šobrīd augstskolai ir noslēgti līgumi ar SIA”AB3D”, ,SIA „ALEJA D” SIA” SUDRABA 
ARHITEKTŪRA”, Saulkrastu Domi un Rīgas Aeronavigācijas institūtu. Nodomu līgumi par 
prakses veikšanu ir ar Rīgas Domi, Salaspils Domi, Carnikavas Domi, SIA’’UMBRA”, SIA 
„CREO”, SIA „FOBO PRINT”, SIA’’NAMS” u.c. par pilna laika klātienes un nepilna laika 
klātienes studentiem. 

Iepazīšanās prakse tiks organizēta saskaņā ar Iepazīšanās prakses programmu. Prakses 
mērķis ir teorētisko zināšanu nostiprināšana un attīstība, patstāvīga profesionālā darba prasmes.  
Iepazīšanās prakses laikā Aeronavigācijas institūtā ir paredzēts izstrādāt interjera skiču projektu 
jaunajam studiju korpusam, viesnīcas interjera un augstskolas vasaras dārza iekārtošanai. Objekta 
nodošana realizācijā ir paredzēta 2009. gada maijā. 
 
2.5.Studentu aptaujas rezultātu analīze 
 

Studentu iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā notiek veicot studentu aptaujas. 
2007./2008.ak.gadā tika veikta studentu aptauja. Studentu aptaujas anketa skatāma 

3.pielikumā. Aptaujas tiek veiktas rudens un pavasara semestrī (rezultātus skatīt 4.pielikumā un 5. 
pielikumā). Studentu aptaujas veica Studiju departamenta darbinieki. Studentu aptaujas salīdzinošā 
analīze redzama 3. tabulā. 

Rudens semestra aptaujā piedalījās 94 (61%) programmas „Telpas dizains” studenti, 
savukārt pavasara semestra aptaujā 89 (74%) studenti. Aptaujas lapā tika formulēti 9 jautājumi. 
Studenti vērtēja docētāju darbu, atsevišķus studiju kursus, studiju procesu un pārbaudes formas, kā 
arī programmu kopumā, un varēja izteikt ieteikumus un novēlējumus augstskolas vadībai, kultūras 
nodaļas vadītājai, programmas direktoram un lietvedei.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju programmu 
“Telpas dizains”. Studentu vērtējums, salīdzinot aptaujas datus par rudens un pavasara semestriem, 
ir ļoti līdzīgs. Programmā iesaistītie mācībspēki tiek vērtēti augstu - 34% rudens un 43% pavasara, 
bet vidēji - rudens semestrī 64% un pavasara semestrī 43%. Kopumā izvērtējot izvēlēto studiju 
programmu studenti to vērtē kā apmierinošu - rudens semestrī 63% un pavasara semestrī 66% 
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aptaujāto studentu, daļēji apmierina rudens semestrī tikai 36% un pavasara semestrī 33%. Arī 
nodarbību laiki un plānojums apmierina - rudens semestrī 65% un pavasara semestrī 54% studentu, 
bet daļēji apmierina rudens semestrī 33% un pavasara semestrī 42% aptaujāto respondentu. Zemāk 
studenti vērtē materiāli tehnisko bāzi - vairāk kā daļēji apmierinošu rudens semestrī to vērtē 60% 
un pavasara semestrī 61% studentu, kā apmierinošu - rudens semestrī 34% un pavasara semestrī 
29%. Līdzīgi arī bibliotēkā pieejamo literatūras klāstu - vairāk kā daļēji apmierinošu rudens 
semestrī to vērtēja 54% un pavasara semestrī 38% aptaujāto studentu, bet kā apmierinošu rudens 
semestrī 41% un pavasara semestrī 54%. Salīdzinoši augstu tiek vērtēts lietveža darbs - rudens 
semestrī 79% un pavasara semestrī 52%.   

3.tabula 
Studentu aptaujas salīdzinošā analīze 

 
Jautājums 2007./2008. ak. g. rudens 

semestris (aptaujāti 94  
studenti jeb 61 % 
studējošo) 

2007./2008. ak. g. 
pavasara semestris 
(aptaujāti 84 studenti 
jeb 74 % studējošo) 

1. Kā Jūs vērtējat programmā 
iesaistītos mācībspēkus kopumā: 

  

Zemu 2  
Vidēji 64 57 
Augstu 34 43 
2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 
programma ? 

  

Neapmierina  1 1 
Daļēji apmierina 36 33 
Apmierina  63 66 
3. Vai Jūs apmierina nodarbību laiki 
un plānojumi ? 

  

Neapmierina 2 4 
Daļēji apmierina 33 42 
Apmierina 65 54 
4. Vai Jūs apmierina augstskolas 
materiāli tehniskā bāze (telpu 
remonts, datorklašu aprīkojums utt.) 

  

Neapmierina 6 10 
Daļēji apmierina 60 61 
Apmierina 34 29 
5. Vai Jūs apmierina bibliotēkā 
pieejamais literatūras klāsts 

  

Neapmierina 5 1 
Daļēji apmierina 54 47 
Apmierina 54 52 
6. Kā Jūs vērtējat nodaļas lietvežu 
darbu ? 

  

Zemu  1 1 
Vidēji 20 47 
Augstu  79 52 
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3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 
personāls 
3.1.Akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvs 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmā nodarbināto docētāju sadalījums pēc 
ieņemamiem amatiem redzams 4.tabulā. Ekonomikas un kultūras augstskola pamatdarbā 
strādājošie, kuri ņem dalību profesionālās bakalaura studiju programmas nodrošināšanā redzami 6. 
pielikumā, bet informācija par docētājiem, kuriem augstskola nav pamata darba vieta redzama 
7.pielikumā. Augstskolas akadēmiskā personāla statistika redzama 8. pielikumā.  
 
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

4. tabula 
Kultūras nodaļas 

zinātniski pētnieciskā darba plāns 
2007./2008. ak. gadam 

 
Pasākuma nosaukums Izpildītājs Norises laiks un vieta 

Kultūras nodaļas zinātniski pētnieciskā darba virzieni  

Telpas dizaina attīstības jaunākās tendences 
Latvijā 

E.Jurķelis, S.Rubene 2007./2008. 

Masu kultūras izpausmes Latvijas sabiedrībā E.Jurķelis, J.Bierne, J.Prikulis 2007./2008. 

Uzņēmējdarbības aktuālās problēmas Latvijā N.Līce, S.Keišs, V.Zeps 2007./2008. 

Publikāciju sagatavošana 
L. Zolneroviča, S. Keišs, E.Dombrava, 
J.Bierne, E.Jurķelis, R. Alijevs 

2007./2008. 

Latvijas zinātnes padomes projekta tēmas vadība un izpilde  

Projekts Nr. 05.1441 “Reģionalizācija un tās 
loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā 
attīstībā Latvijā”. 

S.Keišs, (E.Tilta, V.Zariņa, A.Medne, 
A.Kazinovskis) 

4 gadi (01.01.2005-
31.12.2008) 

Darbs Valsts pārbaudījumu komisijās 
E. Zelgalvis, N.Līce, S.Keišs,  V. Dubra, L. 
Zolneroviča, J. Prikulis, E.Jurķelis, 
E.Dombrava, J. Bierne, L.Āzena 

2007./2008. 

Studijas doktorantūrā  

Latvijas Universitāte  J.Bierne, L.Āzena  2003.-2007. 

Latvijas Kultūras Akadēmija  L. Zolneroviča 2003. -2007. 

Teksasas San Antonio Universitātē (ASV) G.Dilāns 2006.-2010. 

Darbs zinātnisko rakstu redkoleģijās S.Keišs 2007./2008. 

Līdzdalība zinātnisko konferenču 
orgkomitejas darbā 

N.Līce, S.Keišs 2007./2008. 

Diplomdarbu, bakalaura darbu un promocijas darbu vadība  

Diplomdarbu un bakalaura darbu vadība  
 M. Mozers, J Prikulis, L. Zolneroviča, E. 
Dombrava, J. Bierne, M. Deķe 

2007./2008. 

Promocijas darbu vadīšana un recenzēšana  S. Keišs  2007./2008. 

Līdzdalība konferencēs ar ziņojumiem 
E. Jurķelis, S.Keišs, L. Zolneroviča,  
J. Bierne, R. Alijevs, J. Prikulis 

2007./2008. 

Mācību metodisko materiālu sagatavošana 
E. Jurķelis, S.Keišs, J.Bierne, J. Prikulis, R. 
Alijevs  

2007./2008. 

Līdzdalība projektu un maketu izstrādē E.Jurķelis, S.Rubene 2007./2008. 

Augstskolas akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības statistika redzama 9. pielikumā. 
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4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 
 
4.1. Studiju maksa 

 
Ekonomikas un kultūras augstskola ir privāta augstskola, kurā studiju procesa 

nodrošināšanu veic sniedzot studentiem izglītības pakalpojumus par maksu uz studenta vai 
atbalstošā uzņēmuma rēķina. 2007./2008. ak. gada studiju maksa norādīta 5. tabulā. Valsts 
akreditēto studiju programmu studentiem ir iespēja saņemt valsts piešķirto studiju un studējošā 
kredītu.  

5.tabula  
Studiju maksa 2007./2008. akadēmiskajā gadā 

 
Studiju programma Studiju maksa pilna laika 

studijās 
Studiju maksa nepilna 

laika studijās 
Telpas dizains Ls 400 semestrī Ls 380 semestrī 
 
4.2. Bibliotēka 
 

Programmu metodiskajam nodrošinājumam tiek izmantota bibliotēka. Tajā darbojas 
lasītava un abonements. Bibliotēkas fonds atspoguļots elektroniskajā katalogā augstskolas mājas 
lapā. Bibliotēkas fondu sastāda iespiedvienības, periodiskie izdevumi, CD, video un audiokasetes. 
Lasītājiem ir pieejami mācību materiāli latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un citās valodās. 2008. 
gada 1. janvārī EKA bibliotēkas fondu sastādīja 5 722 iespiedvienības, periodiskie izdevumi, CD, 
video un audio kasetes. Studiju procesa īstenošanai 2007./2008. akadēmiskajā gadā iegādātas 
grāmatas par summu Ls 1 875. 

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku informācijas 
sistēma Aleph500.  

Bibliotēkā, papildus iespiedmateriāliem, ir pieejamas arī vairākas datu bāzes, Letonika, 
Rubikon, Cambridge Journals Online un EBSCO datu bāze, kas studiju procesā ir izmantojama gan 
studentiem, gan pasniedzējiem. Studentiem reģistrējoties, ir pieejams EKA bibliotēkas 
elektroniskais katalogs, kā arī astoņu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskie katalogi. 

EKA darbojās Internet mājas lapa: www.eka.edu.lv, kurā studentiem rodama informācija 
par studiju iespējām, studiju programmām, studiju maksu, nodarbību sarakstiem un citām 
aktualitātēm augstskolā.  
 
4.3. Tehniskais nodrošinājums 
 

Ekonomikas un kultūras augstskolas telpu kopējā platība ir 3392 m2. Studiju process notiek 
ēkā Lomonosova ielā 1/1. Korpusā ir telpas studiju procesa nodrošināšanai – auditorijas, 
datorklases, sinhronās un konsekutīvās tulkošanas zāle. Studentiem ir pieejama bibliotēka, vizuālās 
prezentācijas tehnika, kopēšanas iekārtas. Studiju procesam nepieciešamā datortehnika ir izvietota 
datorklasēs. Datorklašu tehnisko nodrošinājumu veido Pentium III, Pentium IV, Celeron un Intel 
Dual Core procesoru datori (kopā 100 kompl.) un atbilstoša licencētā programmatūra- Windows 
XP Home Edition, Windows XP Profesisional, MS Office 2000 (MS Excel 2000, MS Access 2000, 
MS Power Point 2000), Coreldraw 2000. Visi datori ir saslēgti lokālajā tīklā, lai nodrošinātu 
vienotu informācijas apriti. Datoriem ir patstāvīgs pieslēgums tīklam Internet, ko nodrošina 
LATNET.  

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir viens no svarīgākajiem 
ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. 2007./2008. ak. g. laikā kapitālais remonts 
veikts 3 lielajās auditorijās, tās aprīkotas ar projektoriem un televizoriem. Arī citās augstskolas 
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telpās ir veikts kapitālais un kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles auditoriju un darba 
vietu aprīkošanai. 

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir viens no svarīgākajiem 
ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. 2007./2008. ak. g. laikā kapitālais remonts 
veikts 3 lielajās auditorijās, tās aprīkotas ar projektoriem un televizoriem. Arī citās augstskolas 
telpās ir veiksts kapitālais un kosmētiskais remonts, iegadātas jaunas mēbeles auditoriju un darba 
vietu aprīkošanai. 

Pēdējo gadu laikā augstskola studiju procesa nodrošināšanai ir iegādājusies jaunus 
sekojošus materiali tehniskos līdzēkļus: 8 datorus C2D E7200/2GB/250GB/DVDRW/LAN, 2 
datorus AMD SEMPRON 3200+ AM2 64-BIT, 1 datoru INTEL 630 P4 FSB800 2MB 3.0GHZ 
BOX S775, 1 datoru C2D E7200/2GB/250GB/DVDRW/VGA, 512MB/LAN, 1 dators C2D 
E7200/GB/250GB/DVDRW/LAN, 1 dators Dual-Core E5200/2Gbx160Gb ar piederumiem, 6 
datorus INTEL DUAL CORE E2140 1.6GHZ, 5 datorus Dators INTEL DUAL CORE E2140 
1.6GHZ 800/1M, 2 datori Intel E2140 1.6GHZ/1GB/40Gb/Vid/DVD,1 kopētāju Toshiba e- studio 
163, 1 monitoru LG L1952H- BF, 2 monitorus LG L1752H- SF, 1 multifunkcionālu iekārtu 
MF5750 Canon Lazer, 2 printerus HP Laser Jet 1018, 2 printeri Printers Laser Jet 1020(Baltic) 
72.15, 1 printers Laser Jet 1160(Baltic), 1 printers LASERJET M1120MFP, 1 statīva ekranu 
160x160 Matte White, 2 video projektoru  Beng MP610 DLP 2000, 1 projektors BENG MP 
620C/XGA/2000/700 2.7KG, 2 projektors EPSON EMP-TW680, 2 projektors EPSON EMP-
TW680 10000:1/WXGA,1 projektors PD527W DLP XGA 3000Ansi Wlan, 1 projektors PW730 
DLP WXGA 3700Ansi DVI, 1 zaļā krīta sienas tafeli 120x240 (60024) un 1 zaļā krīta tāfeli 
100x200 (60022).  

Bez datoriem EKA studiju procesā aktīvi tiek izmantoti 9 projektori, 1 video projektors, 5 
magnetofoni, 1 video magnetofons, 6 televizori, 1 epidiaskops, 7 kodoskopi, WEB- kamera (video 
konferenču iekārta- 1). 

EKA darbojās kafejnīca ar savu virtuvi. 
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5. Ārējie sakari 
 

  Ar ERASMUS programmas starpniecību augstskola ir uzsākusi darbu pie EKA docētāju 
un studentu apmaiņas realizācijas, kas ļaus ilgtermiņā nodrošināt abpusēji izdevīgu un regulāru 
apmaiņu ar ārzemju vieslektoriem un studējošajiem. EKA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 
vairākām ārvalstu augstskolām: Minsteres dizaina mākslas augstskolu( Vācija) Igaunijas mākslas 
akadēmiju, Lietuvas mākslas akadēmiju, Somijas mākslas akadēmiju, Milānas mākslas augstskolu, 
Velikotirnovas Universitāti (Bulgārija), Viļņas Universitāti Kauņas humanitāro fakultāti (Kauņa, 
Lietuva), Viļņas augstāko izglītības koledžu (Lietuva), Vroclavas O. Langego ekonomikas 
augstskolu (Polija), Vroclavas banku augstskolu (Polija), Vroclovas Menedžmenta un Finanšu 
augstskolu (Polija), Europaisches Institut fur Aussenhandel Basel (Bāzele, Šveice), Akademisches 
Institut der Holhschule fur Wirtschafts (Zalcburga, Austrija), Die Grobe Neue Universitat 
(Austrija), Sprach- und Seminarzentrum Sprachschule KEG (Vīne, Austrija), Phonix Medical 
Academy (Bonna, Vācija), Oldenburgas Univesitāte (Vācija), Viļņas Universitātes Starptautisko 
Biznesa augstskolu (Lietuva). 

Sadarbība notiek arī ar Latvijas augstskolām un koledžām (Latvijas Mākslas akadēmiju, 
Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, 
Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Ventspils Augstskolu, Biznesa augstskolu Turība), 
privātā un publiskā sektora uzņēmumiem (ministrijām, Rīgas Fondu biržu, Swedbanku, SEBbanku 
u.c.). 

EKA ir Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) dalībniece. 
Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk kā 160 universitātes 14 Baltijas jūras reģiona 
valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai un 
demokrātijai. 

2005. gadā Eiropas Komisija ir piešķīrusi EKA ERASMUS Universitates hartu. Dalība ES 
izglītības programmā ERASMUS dod augstskolai iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, 
t.sk., arī nodrošina studentu un docētāju apmaiņu starp Eiropas valstīm.  

2007./2008. ak. gadā 6 EKA studenti devās studēt uz Lietuvas un Itālijas augstskolām, kā 
arī 2 EKA docētāji devās lasīt lekcijas uz Lietuvas augstskolu un 2 EKA docētāji piedalījās 
personāla apmācībā Itālijā un Lietuvā (skat.10 pielikumu). 
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6. Studiju programmas attīstības plāns 
 

Latvijai ir bagāts kultūras potenciāls un pašlaik ir nepieciešami speciālisti, kuri varētu 
profesionāli pārvaldīt dizaina plānošanas resursus, izmantot tos gan Latvijas sabiedrības attīstībai, 
gan arī Latvijas kultūras un Latvijas tēla veidošanai ES un pasaulē. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 
2006. - 2015. gadam ir uzsvērta kultūras potenciāla nozīme sabiedrības izglītošanai visa mūža 
garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos. Valsts 
prioritāte tiek akcentēta uz dizaina attīstību Latvijā. Ekonomikas un kultūras augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā „Telpas dizains” sagatavotie speciālisti papildinās to 
cilvēku skaitu, kuri risinās dizaina uzdevumus Latvijas valsts interesēs. 

EKA no 2007.gada rudens semestra sadarbojas ar Valsts kultūrizglītības centru, dizaina 
informācijas centru un Kultūras ministriju. Studiju programmas “Telpas dizains” ietvaros notiek 
informācijas apmaiņa. Dizaina dienu ietvaros notiek semināri un konferences par dizaina attīstību 
Latvijā un pasaulē. 

2005.gadā Eiropas Komisija Ekonomikas un kultūras augstskolai ir piešķīrusi ERASMUS 
Universitātes hartu. Dalība Eiropas Savienības izglītības programmā ERASMUS dod augstskolai 
iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, t.sk. arī nodrošina studentu apmaiņu starp Eiropas 
valstīm un iespēju mācībspēkiem dalīties pieredzē. EKA tika piešķirts finansējums studentu un 
docētāju mobilitātei arī 2007./2008. ak. gadam.  

EKA organizē studentu darbu izstādes, rosina aktīvi piedalīties zinātniski pētnieciskā darbā,  
dizaina dienu pasākumos un konferencēs. 2007./2008. ak. g. septiņi EKA studenti „Telpas dizains” 
piedalījās starptautiskajā dizaina konferencē „Dizains Nākotne” un saņēma sertifikātus par dalību 
konferencē. 

Studiju programmas attīstības veicināšanai nākamajā gadā tiek plānots: 
• Regulāri veikt studiju programmas pašnovērtējumu; 
• Piesaistīt labākos mūsu valsts lektorus; 
• Veikt sadarbību ar profesionālam asociācijām un darba devējiem; 
• Regulāri veikt darba devēju aptaujas; 
• Regulāri veikt studentu aptaujas; 
• Papildināt bibliotēku ar aktuālu speciālo literatūru, žurnāliem, grāmatām u.c.; 
• Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi; 
• Veikt nepieciešamās korekcijas studiju plānā; 
• Iepazīstināt plašāk sabiedrību ar jauno studiju programmu; 
• Aktīvi sadarboties ar valsts kultūrizglītības centru un LR Kultūras ministriju dizaina 

un  plānošanas jomā; 
• Turpināt sadarbību ar LR Vides ministriju. 
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7. Studiju programmas SVID analīze 
 

6. tabula 
 

Stipruma pazīmes Vājuma pazīmes 
� Programmas saturs atbilst profesionālā 

bakalaura profesijas standartam un ir 
saskaņots ar profesionālās izglītības valsts 
standartu. 

� Latvijas tautsaimniecībai vajadzīga un 
pieprasīta studiju programma. 

� Liels pieprasījums un atbilstoša darba 
apmaksa darbaspēka tirgū. 

� Labs kontakts ar potenciālajiem darba 
devējiem. 

� Programmā, līdzās augsti kvalificētiem 
docētājiem, tiek iesaistīti jauni 
mācībspēki, kuri studē doktorantūrā. 

� Abiturientiem ir iespējams izvēlēties 
studiju formu: pilna laika klātienes vai 
nepilna laika klātienes studijas. 

� LR Vides ministrija rekomendē, ka 
mācību programma sniedz ieguldījumu 
arhitektūras, mākslas studiju un vides 
zinātnes mijiedarbībā radot jaunu kvalitāti 
vides uztverē. 

� Dizains ir valsts prioritāte – intelektuālā 
prece. 

� Kvalificētu docētāju piesaistīšana studiju 
darbam.  

� Ierobežotas iespējas iesaistīt ārzemju 
mācībspēkus un studentus (valodas 
barjera, dzīves apstākļi). 

Attīstības iespējas Draudi 
� Izvirzīt augstākas prasības docētājiem. 
� Konkursa kārtībā uzņemt studiju 

programmā tikai potenciāli spējīgākos 
studentus. 

� Regulāri papildināt docētājiem zināšanas: 
semināri, konferences, ārzemju gadatirgi – 
meses. 

� Pilnveidot pieredzi kontaktējoties ar 
līdzīgu studiju programmu speciālistiem 
un augstskolu pārstāvjiem. 

� Studentus iepazīstināt ar dizaina attīstības 
jautājumiem Latvijā. 

� Attīstīt sadarbību ar Rīgas domi un citām 
pašvaldībām par speciālistu sagatavošanu 
un iespējām veikt studiju praksi. 

� Sadarboties ar valsts kultūrizglītības 
centru un dizaina informācijas centru un 
LR Kultūras ministriju, par dizaina 
attīstības iespējām Latvijā. 

� Rīkot studentu darbu izstādes, veidot savu 
augstskolas tēlu. 

� Vairāk resursu novirzīt augstskolas 

� Studentu maksātspēja un finanšu parādi 
nereti kalpo par pamatu eksmatrikulācijai. 

� Konkurences saasināšanās profesionālo 
studiju programmu spektrā saistībā ar 
nevēlajiem demogrāfiskiem procesiem un 
nepamatotu atsevišķu studiju virzienu 
atbalstīšanu valstī. 

� Augstais inflācijas līmenis valstī. 
� Studentu maksātspējas nepietiekamība un 

studiju kreditēšanas ierobežotība, 
pieaugot inflācijas līmenim un studiju 
maksai valstī. 
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bibliotēkas fonda papildināšanai ar 
jaunāko literatūru un aktivizēt studentus 
augstskolas datortehnikas intensīvākā 
izmantošanā. 

� Studenti saprot un pozitīvi vērtē 
augstskolas darbu studiju programmas 
aktualizācijā, studiju kvalitātes celšanā, 
jaunu docētāju piesaistē. 

� Iesaistīšanās Eiropas Padomes 
ERASMUS programmā ļauj pastiprināt 
studentu un docētāju apmaiņu ar ārvalstu 
studentiem un vieslektoriem. 

� Aktīvāk iesaistīt studentus pētnieciskajā 
darbā, veicinot interesi par reālu projektu 
izstrādi un finanšu piesaisti ar mērķi, lai 
turpmāk paši to varētu uzsākt un realizēt. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Pielikumi 
 
 



 

 

 

1. pielikums 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains” 
Studiju plāns 

Pilna laika klātienes studijām 

Kursa nosaukums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Pārb. 
forma 

Vispārizglītojošie studiju kursi    20 kr.p.   

Lietišķā svešvaloda 4               Eks. 
Tiesību pamati 2               Eks. 
Ekonomikas pamati 2               Eks. 
Lietišķā komunikācija 2               Eks. 
Ētika un estētika 2               Eks. 
Sociālā psiholoģija   2             Eks. 
Saimnieciskās tiesības    2            Eks. 
Darba drošība un aizsardzība        2        Eks. 
Filosofija            2    Eks. 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi   36 kr.p. 

Pasaules mākslas vēsture 4               Eks. 
Arhitektūras un dizaina vēsture   4             Eks. 
Tēlotāja ģeometrija   2 2           Eks. 
Arhitektūras pamati   4             Eks. 
Informātika     2             Eks. 
Vadības teorija     2           Eks. 
Vides zinātne     3           Eks. 
Datorgrafika      3           Eks. 
Teritorijas plānošanas metodes       2         Eks. 
Materiālmācība         4       Eks. 
Projektu vadība            4     Eks. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi   60 kr.p. 

Krāsu mācība 2              Eks. 
Kompozīcijas pamati 2               Eks. 
Zīmēšana   2 2 2         Eks. 
Ergonomika   2             Eks. 
Kompozīcija   2 2           Eks. 
Gleznošana     2 2 2       Eks. 
Telpas projektēšana        2 2       Eks. 
Interjera projektēšanas teorija       2 2       Eks. 
Telpiskā maketēšana         2       Eks. 
Ainavu dizains un projektēšana         4       Eks. 
Interjera detaļu un elementu projektēšana           4     Eks. 
Mēbeles interjerā           2     Eks. 
Ekoloģija             2   Eks. 
Fotografēšana       2  Eks. 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā       2  Eks. 
Gaismas dizains       4  Eks. 
Apdzīvoto vietu ilgtspējīga attīstība             4   Eks. 
Studiju darbs       2     2   Eks. 
Prakse       8   10   8 Aizst. 
Bakalaura darbs               12 Aizst. 
Vispārizglītojošie studiju kursi 12 2 2 0 2 0 2 0 20 
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 12 10 2 4 4 0 0 36 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 6 6 10 12 6 16 0 60 
Brīvās izvēles kursi     2   2   2   6 
Kopā 20 20 20 20 20 20 20 20 160 

 



 

 

 

2. pielikums 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains” 
Studiju plāns 

Nepilna laika klātienes studijām 

Kursa nosaukums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . 
Pārb. 
forma 

Vispārizglītojošie studiju kursi    20 kr.p.     

Lietišķā svešvaloda 4                 Eks. 
Tiesību pamati 2                 Eks. 
Ekonomikas pamati  2                Eks. 
Lietišķā komunikācija 2                 Eks. 
Ētika un estētika 2                 Eks. 
Sociālā psiholoģija   2               Eks. 
Saimnieciskās tiesības         2         Eks. 
Darba drošība un aizsardzība         2         Eks. 
Filosofija             2     Eks. 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi   36 kr.p.   

Pasaules mākslas vēsture 4                 Eks. 
Arhitektūras un dizaina vēsture   4               Eks. 
Tēlotāja ģeometrija   2 2             Eks. 
Arhitektūras pamati     4             Eks. 
Informātika     2               Eks. 
Vadības teorija     2             Eks. 
Vides zinātne       3           Eks. 
Datorgrafika      3             Eks. 
Teritorijas plānošanas metodes         2         Eks. 
Materiālmācība          4       Eks. 
Projektu vadība             4     Eks. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi   60 kr.p.   

Krāsu mācība 2                Eks. 
Kompozīcijas pamati  2                Eks. 
Zīmēšana   2 2 2           Eks. 
Ergonomika   2               Eks. 
Kompozīcija   2 2             Eks. 
Gleznošana     2 2 2         Eks. 
Telpas projektēšana        2 2         Eks. 
Interjera projektēšanas teorija       2 2        Eks. 
Telpiskā maketēšana         2         Eks. 
Ainavu dizains un projektēšana           4       Eks. 
Interjera detaļu un elementu projektēšana            4     Eks. 
Mēbeles interjerā               2   Eks. 
Ekoloģija             2     Eks. 
Fotografēšana               2   Eks. 
Inovācijas arhitektūrā un dizainā               2   Eks. 
Gaismas dizains               4   Eks. 
Apdzīvotu vietu ilgtspējīga attīstība               4   Eks. 
Studiju darbs         2   2     Eks. 
Prakse       8   10     8 Aizst. 
Bakalaura darbs                 12 Aizst. 
Vispārizglītojošie studiju kursi 10 4 0 0 4 0 2 0 0 20 
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 8 11 3 2 4 4 0 0 36 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 6 6 8 10 4 8 14 0 60 
Brīvās izvēles kursi     2   2   2     6 
Kopā 18 18 19 19 18 18 16 14 20 160 



 

 

 

3. pielikums  

STUDENTU APTAUJAS ANKETA  
 

Ar piedāvātās anketas starpniecību Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija 

vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par dažiem aspektiem, kas saistīti ar Jūsu uzturēšanos 

augstskolā. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti ar nolūku pilnveidot studiju procesa un EKA 

struktūrvienību darba kvalitāti. 

 

1. Novērtējiet sekojošus aspektus 5 ballu skalā: 

 

/5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – gandrīz labi, 2 – viduvēji, 1 - vāji/ 
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Docētājs spēj ieinteresēt ar 
savu kursu 

       
 

Docētājs pietiekami saista 
teoriju un praksi 

       
 

Docētājs materiālu izklāsta 
skaidri un saprotami 

       
 

Kurss ir nodrošināts ar 
nepieciešamiem izdales 
materiāliem un literatūru 

       
 

Docētājs veicina diskusijas, 
respektē studenta viedokli 

       
 

Docētājs saprotami un adekvāti 
atbild uz jautājumiem 

       
 

Docētājs ir labvēlīgs un taktisks        
 

Docētājs nodarbību laikā rada 
pozitīvu un radošu atmosfēru 

       
 

 

2. Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos mācībspēkus kopumā? /apvelciet ar apli/ 

� augstu 

� vidēji 

� zemu



 

 

 

3. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma? /apvelciet ar apli un paskaidrojiet/ 

� apmierina ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� daļēji apmierina________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� neapmierina___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________4. 

Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un nodarbību plānojums? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

5. Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli tehniskā bāze (telpu remonts, datorklašu 

aprīkojums utt.)? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

6. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

7. Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaļas lietvedes darbu? /apvelciet ar apli/ 

� augstu   

� vidēji  

� zemu  

8. Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes (augstskolas darba) uzlabošanā: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Pateicamies par atsaucību! 



 

 

 

Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un 

nodarbību plānojums? 

apmierina 

65%

daļēji 

apmierina 

33%

neapmierina

2%

       4. pielikums 

Studiju programma „Telpas dizains”  

Aptaujas periods: 2007g.rudens semestris 

Aptaujā piedalījās: 61% studējošo (94 cilvēki) 

Aptaujas rezultāti 

 

 

Komentāri pie studiju programmas novērtēšanas:
1 8

4

5

13

107

22

5

8
maz informāciju par programmu
kopumā
patīk priekšmeti

neapmierina docētāju līmenis

ir neinteresantie priekšmeti

programma atbilst specializācijai

ir nevajadzīgie kursi

labs docētāju sastāvs

studiju programma interesanta 

maza slodze

maz spacializācijas priekšmetu

 

 

Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos 

mācībspēkus kopumā? 

augstu

34%

vidēji

64%

zemu

2%

Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un 

nodarbību plānojums? 

apmierina 

65%

daļēji 

apmierina 

33%

neapmierina

2%

Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli 

tehniskā bāze (telpu remonts, datorklašu 

aprīkojums utt.)? 

apmierina 

34%

daļēji 

apmierina 

60%

neapmierina

6%



 

 

 

Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais 

literatūras klāsts?

apmierina 

41%

daļēji 

apmierina 

54%

neapmierina

5%

Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaļas lietvežu 

darbu? 

augstu 

79%

vidēji 

20%

zemu

1%

 

Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes (augstskolas 

darba) uzlabošanā:

2

8

11

124

3

2

5

1

2
1

3

3
4

paredzēt garāku pārtraukumu

veikt telpu modernizāciju 

vairāk praktisko priekšmetu

piesaistīt profesionālākus docētājus

nodrošināt ar izdales materiāliem

palielināt liteatūras klāstu

uzlabot studentu apliecības kvalitāti

ieviest labāku kafeinīcu

ievietot garderobi

paredzēt sporta nodarbības

atļaut iet auditorijā ar kafijas kruzēm

paredzēt kopējos pasākumus

nodrošināt brīvu pieeju kopēšanas darbiem

uzlabot mājas lapu

 

 



 

 

 

Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot?

4 2 3

15

8

20

6

14

2
3

5 1

docētāju attieksme

informācijas pieiejam ība

īss pārtraukums pusdienām

nav grūtību

studiju savienošana ar darbu

patstavīgie darbi

tikt uz lekcijām

laika trūkums

valodas zināšanas

kopēšanas darbi

studijas

slinkums

 

 



 

 

 

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma?

apmierina 

66%

daļēji 

apmierina 

33%

neapmierina

1%

Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli 

tehniskā bāze (telpu remonts, datorklašu 

aprīkojums utt.)? 

apmierina 

29%

daļēji 

apmierina 

61%

neapmierina

10%

5. pielikums 

Studiju programma „Telpas dizains”  

Aptaujas periods: 2008g.pavasara semestris 

Aptaujā piedalījās: 74% studējošo (89cilvēki) 

Aptaujas rezultāti 

Kā Jūs vērtējat programmā 

iesaistītos mācībspēkus 

kopumā? 

augstu

43%

vidēji

57%

 

Komentāri pie studiju programmas novērtēšanas:

6

5

2

4

25

6

10

5

5
3 ir praktiskie radošie darbi

maza slodze

daudz teorētisko kursu

atsevišķo priekšmetu
virspusēja pasniegšana
interesanta programma

interesanti priekšmeti

sarežģīti kursi

dod daudz jaunas zināšanas 

labi kvalificēti docētāji

maz spacializācijas priekšmetu

 

Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un 

nodarbību plānojums? 

apmierina 

54%

daļēji 

apmierina 

42%

neapmierina

4%

 

 



 

 

 

Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais 

literatūras klāsts?

apmierina 

54%

daļēji 

apmierina 

38%

neapmierina

8%

Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaļas lietvežu darbu? 

augstu 

52%

vidēji 

47%

zemu

1%

 

 

Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot?

21

7

73
4

5

1

14

8

tēlotāja ģeometrija

patstavīgie darbi

mazā slodze atsevišķiem
priekšmetiem
docētāju konsultāciju trūkums

koncentrēties uz lekcijām 

studiju laiki

literatūras trūkums

docētāju nepietiekama konpetence

laika trūkums

 



 

 

 

Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes (augstskolas 

darba) uzlabošanā:
3

4

2

1

8

1

85

13

5

3
pilnveidot lekciju sarakstu

nodrošināt docētāju konsultācijas

samazināt patstavīgu darbu skaitu

uzlabot ēdnīcas darbību

vienkaršot tēlotāja ģeometrijas kursu

uzlabot bibliotēkas darbību

sakārtot telpas (t.sk.zīmēšanai)

palielināt slodzi atsevišķiem
priekšmetiem
piesaistīt profesionālākus docētājus

palielināt izdales materiālu apjomu

vairāk specializācijas priekšmetu

 

 



 

 

 

6. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains” 

docētāju saraksts, kuriem augstskola bija pamata darba vieta 

Nr. Uzvārds, vārds Kursa nosaukums Zin. grāds Amats 
1.  Līce Natālija  Sociālā psiholoģija  Dr.paed  docente 
2.  Bierne Jekaterina   Lietišķā komunikācija  Mg. psych.  docente 
3.  Dombrova Elita   Estētika un ētika  Mg. paed.  lektore 
4.  Jurķelis Eduards  Krāsu mācība un   

 kompozīcijas pamati, 
ergonomika 

 Mg. art.  lektors 

5.  Alijevs Romans  Ētika un estētika  Dr.psyh.  docents 
6.  Ermolajeva Elena  Pasaules mākslas vēsture  Dr.paed.  docente 
7.  Keišs Staņislavs  Ekonomikas pamati  Dr.oec.  as.prof. 
8.  Lisničenko Larisa  Lietišķā svešvaloda  Dr.paed.  docente 
9.  Tokarenko Anatolijs  Informātika  Dr.math.  docents 
10.  Dilāns Gatis  Lietišķā svešvaloda  EMA  lektors 

 

 

7. pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Telpas dizains” 

docētāju saraksts, kuriem augstskola nebija pamata darba vieta 

Nr. Uzvārds, vārds Kursa nosaukums Zin. grāds Amats 
1.  Pūce Alla  Tiesību pamati  Mg. paed.  lektore 
2.  Deķe Maija   Pasaules mākslas vēsture  Mg. art  lektore 
3.  Joppe Aina  Ekonomikas pamati  Mg.paed.  lektore 
4.  Rubene Silvija  Arhitektūras un ainavu  

dizaina vēsture 
 Mg.ing.  lektore 

5.  Ņitavska Nataļja  Arhitektūras un ainavu  
dizaina vēsture 

 Mg.arh.  lektore 

6.  Jurāne Ieva  Tēlotāja ģeometrija  Mg.ing.  lektore 
7.  Treija-Čivle Ingemāra  Zīmēšana  Mg.art.  lektore 

     



 

 

 

8. pielikums 

Akadēmiskā personāla sastāva statistika  

(dati par EKA ievēlēto personālu uz atskaites gada 1.oktobri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 
 

 

9.pielikums 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības statistika 

 2007./2008.ak.g. 2008./2009.ak.g. 2009./2010.ak.g. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

5   

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits) 

12   

Pārskata gada laikā tapušo 
publikācijas skaits 

9   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

12   

 

Amats, grāds Uz 2007. g.  
Profesori - 

Asociētie profesori 1 
Docenti 6 
Lektori: 10 

t.sk. ar doktora grādu - 
ar maģistra grādu 10 

citi* - 
Asistenti: - 

t.sk. ar doktora grādu - 
ar maģistra grādu - 

citi* - 
Akadēmiskais personāls 

KOPĀ 
17 



 

 

 

10 pielikums 
Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņas statistika 

 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem  

Valsts 
2007./2008.ak.g. 2008./2009.ak.g. 2009./2010.ak.g. 

Mācībspēku 
apmaiņa 

    

Austrija    
Čehija    
Lietuva 2 (lekciju lasīšana)   
Itālija 1 (personāla 

apmācība) 
  

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Lietuva 1 (personāla 
apmācība) 

  

Čehija    
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

    
Studējošo 
apmaiņa 

    

Čehija    
Itālija 2   

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Lietuva 4   
Čehija    

    
No ārvalsts uz 
Latviju 

    
 

 



 

 

 

8. pielikums 
 
 



 

 

 

9. pielikums 
Spēkā no 24.01.2009  
Spēkā esošs   

Publicēts: Vēstnesis , 23.01.2009, nr. 13 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 
20.01.2009 Noteikumi nr. 51 
Rīgā  

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 
 

(prot. Nr. 6 4.§) 
 Izdoti saskaņā ar 

Darba likuma 
40.panta septīto daļu 

  
Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 
124.nr.) šādus grozījumus: 

……………… 

4.4.pielikumā "Profesiju standarti": 
4.1. papildināt pielikumu aiz 2.1.apakšnodaļas ar 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšnodaļu šādā redakcijā: 

 
2.6. Interjera dizainera profesijas standarts 

  
2.6.1. Vispārīgie jautājumi 

  
1. Profesijas nosaukums – interjera dizainers. 
2. Profesijas kods – 2452  36. 
  

2.6.2. Nodarbinātības apraksts 
  

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 
– interjera dizainers ir speciālists, kurš ieguvis zināšanas un izpratni par arhitektūras, interjera 

dizaina un tam radniecīgo nozaru vērtību kritērijiem kultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, 
sociālā, estētiskā un etniskā kontekstā; ir kompetents plānot un īstenot pamatoti funkcionālu un 
augstvērtīgi estētisku telpisko vidi; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu, ar sabiedriskās, 
dzīvojamās un multifunkcionālas vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi (datu izpēte, 
problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums), izveido interjera projekta konceptuālo modeli, 
izstrādā objekta funkcionālo shēmu un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila 
piedāvājumu, projektē telpiskus objektus, prezentē un vada projektu, administrē līgumus, organizē 
projekta izpildi un veic autoruzraudzību. Interjera dizainers var būt pašnodarbināta persona, veikt 
individuālo komercdarbību, strādāt celtniecības, arhitektūras un dizaina birojos, valsts un pašvaldības 
iestādēs, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas. 

  
2.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

  
1. Spēja specificēt ar projektēšanu un projekta īstenošanu saistītās prasības, konfigurēt darba 

pamatuzdevumus un projekta īstenošanai nepieciešamos resursus. 
2. Spēja novērtēt telpu pirms projektēšanas, izprast interjera dizaina un arhitektoniskās vides 

mijiedarbību. 
3. Spēja izprast telpas veidošanas iespējas, izvērtējot nesošo būvkonstrukciju un 

inženierkomunikāciju izvietojumu, novērtēt telpas pārveides iespējas interjera projekta izstrādē. 



 

 

 

4. Spēja izprast interjera, arhitektūras un dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, politiskā, 
ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un sociālā kontekstā. 

5. Spēja izprast kultūrvēsturiskā mantojuma un vides saglabāšanas nozīmi. 
6. Spēja prognozēt konkrētā laikposma arhitektūras un dizaina nozaru estētisko vērtību stabilitāti, 

noteikt projektējamā objekta kontekstuālās, kultūrvēsturiskās, sociālās un ekonomiskās prioritātes, ievērot 
tās projekta koncepcijas izstrādē. 

7. Spēja formulēt darba virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt projekta konceptuālo modeli, 
saskaņot to ar pasūtītāju, darba devēju, arhitektu un atbildīgajiem dienestiem, izvēlēties ieceres īstenošanai 
visatbilstošākos interjera projektēšanas paņēmienus. 

8. Spēja izprast un lietot stilistiski vienotu un (vai) eklektisku interjeru ansambļu veidošanas principus 
un paņēmienus. 

9. Spēja izstrādāt tektoniski un funkcionāli loģisku, ergonomikas, drošības un pieejamības prasībām 
atbilstošu objekta funkcionālo shēmu, telpu funkcionālo plānojumu. 

10. Spēja projektēt interjera elementus un detaļas (nenesošās konstrukcijas). 
11. Spēja izprast mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas un izmantot tās telpas funkcijai atbilstoša, 

augstvērtīgi estētiska mākslīgā apgaismojuma risinājumā. 
12. Spēja izstrādāt apgaismojuma, elektropieslēgumu un komunikāciju izvietojuma plānus. 
13. Spēja sadarboties ar citu profesionālo nozaru speciālistiem (piemēram, arhitektiem, inženieriem, 

tehnologiem, restauratoriem, dizaineriem, māksliniekiem), saskaņot projekta sastāvdaļas, koordinēt 
projektēšanas darbus. 

14. Spēja izstrādāt objekta funkcijām un stilistikai atbilstošus telpu apdares un koloristiskā risinājuma 
projektus. 

15. Spēja orientēties tradicionālo un mūsdienu celtniecības un apdares materiālu klāstā, būvniecības un 
apdares darbu tehnoloģijās. 

16. Spēja pārzināt mēbeļu un gaismas ķermeņu stilistiku, orientēties dizaina un tam radniecīgo nozaru 
jaunumos, izvēlēties un komplektēt dizaina koncepcijai atbilstošas mēbeles un gaismas ķermeņus. 

17. Spēja projektēt interjera objektus. 
18. Spēja izprast dažādu sarežģītības pakāpju sērijveida un vienreizēju dizaina objektu atšķirības 

projektēšanā, projektu dokumentācijas izstrādē, ražotāja īpatnībām pieskaņota grafiskā materiāla izveidē. 
19. Spēja izvēlēties projekta dokumentācijas standartu, izprast attēlojuma loģikas un precizitātes nozīmi 

idejas prezentēšanā. 
20. Spēja sagatavot projekta saskaņošanai un īstenošanai nepieciešamos interjera un tā sastāvdaļu un 

detaļu rasējumus, maketus, specifikācijas, tāmes un dokumentus. 
21. Spēja vizualizēt interjera projektu, izmantojot tradicionālos paņēmienus, datortehnoloģijas un citas 

mūsdienu tehnoloģijas. 
22. Spēja saskaņot projekta dokumentāciju. 
23. Spēja izvēlēties prezentācijas stratēģiju, prezentēt projektu. 
24. Spēja plānot projekta izpildi un veikt autoruzraudzību, kontrolēt projekta īstenošanas atbilstību 

projekta koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm, drošības prasībām. 
25. Spēja uzraudzīt interjera elementu vai detaļu (piemēram, mēbeles, gaismas ķermeņi) izgatavošanas 

darbu kvalitāti un atbilstību projekta koncepcijai. 
26. Spēja sekot līdzi materiālu, mēbeļu, gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes procesam un to 

uzstādīšanas darbu kvalitātei. 
27. Spēja rast visatbilstošāko risinājumu problēmām, kas radušās projekta īstenošanas gaitā. 
  

2.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
  

1. Ievērot ar nozari saistītos normatīvos aktus. 
2. Lietot dizaina nozares tehniskos un estētiskos standartus. 
3. Ievērot profesionālās un vispārīgās ētikas principus. 
4. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās. 
5. Sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
6. Vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta īstenošanas autoruzraudzību. 
7. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju. 
8. Patstāvīgi un analītiski domāt, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei un uzņemties atbildību, 

risināt konfliktsituācijas. 
9. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. 
 



 

 

 

10. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. 
11. Sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem. 
12. Veikt darbu individuāli. 
13. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā. 
14. Lietot praksē vadības un psiholoģijas atziņas. 
15. Veikt jaunrades un pētniecības darbu. 
16. Analizēt, vērtēt un izmantot nozares zinātniskos un lietišķos pētījumus. 
17. Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus. 
18. Izprast un izmantot zinātniski pētnieciskā darba metodikas pamatus. 
19. Izprast dizaina un tam radniecīgo nozaru problēmu formulēšanu un risināšanu. 
20. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju. 
21. Izprast dizaina lomu Latvijas un Eiropas ekonomikas kontekstā. 
  

2.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 
  

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 
1.1. socioloģija; 
1.2. filozofija; 
1.3. komercdarbības pamati. 
  
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. intelektuālā īpašuma tiesības; 
2.2. saskarsmes psiholoģija; 
2.3. fotografēšana; 
2.4. telpas uztveres psiholoģija; 
2.5. krāsu psiholoģija; 
2.6. būvniecības normatīvi; 
2.7. telpu norobežojošo būvkonstrukciju veidi; 
2.8. inženierkomunikācijas; 
2.9. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās. 
  
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 
3.1. mākslas vēsture; 
3.2. arhitektūras un interjera vēsture; 
3.3. dizaina vēsture; 
3.4. zīmēšana (konstruktīvā/tonālā; analītiskā); 
3.5. gleznošana; 
3.6. plaknes un telpiskā kompozīcija; 
3.7. krāsu teorija, koloristika; 
3.8. ergonomika; 
3.9. tēlotāja ģeometrija (rasēšana, perspektīva); 
3.10. materiālmācība, būvniecības un apdares darbu tehnoloģijas; 
3.11. formu modelēšana: tektonika, maketēšana, veidošana; 
3.12. interjera projektēšanas teorija (telpas novērtējuma kritēriji, interjera veidošanas principi un 

paņēmieni); 
3.13. vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to specifika; 
3.14. individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu kompleksu interjeru 

projektēšana; 
3.15. interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas); 
3.16. mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā; 
3.17. apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains; 
3.18. telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi); 
3.19. arhitektūras un dizaina nozaru jaunumi; 
3.20. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas); 
3.21. lietišķā informātika; 
3.22. valsts valoda; 
3.23. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī; 
 



 

 

 

3.24. estētika; 
3.25. projektēšanas prakse; 
3.26. projekta dokumentācijas noformēšana; 
3.27. darba tiesiskās attiecības; 
3.28. darba aizsardzība; 
3.29. vides aizsardzība."; 
 
 
Ministru prezidenta vietā – 
satiksmes ministrs                                                     A.Šlesers 
  
Labklājības ministre                                                   I.Purne 
 

 



 

 

 

10. pielikums 

 
APSTIPRINĀTS 

EKA Senāta sēdē 31.10.2008. 
protokols Nr. 58 

 
2009./2010. akadēmiskā gada 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

 Šie noteikumi reglamentē uzņemšanu Ekonomikas un kultūras augstskolā (turpmāk EKA) 
bakalaura, profesionālās un profesionālā bakalaura studiju programmās. 

 Noteikumi izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta otro daļu, Ministru kabineta 
10.10.2006. noteikumiem Nr.846, Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumiem Nr.932 un EKA 
Satversmi. 

 Tiesības studēt augstskolā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir 
izdota Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs 
dokuments. 

 Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu EKA nodrošina ar rektora rīkojumu apstiprināta 
Uzņemšanas komisija. 

 Pretenzijas par uzņemšanas procesu EKA rektors izskata trīs darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas brīža. 

 Reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas termiņu studiju programmās nosaka Izglītības un 
zinātnes ministrs. 
 

2. Uzņemšana pilna un nepilna laika studiju programmā 
 

2.1.Reflektantu uzņemšana pilna un nepilna laika studiju formās jebkurā no EKA piedāvātajām 
studiju programmām notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu 
rezultātiem svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā, izņemot personas, kuras ieguvušas 
vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs 
vai personas ar īpašām vajadzībām vai oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem. 

2.2.Reflektantu, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī ieguvuši vidējo izglītību 
ārvalstīs vai personu ar īpašām vajadzībām vai oficiāli atbrīvotu no centralizētajiem 
eksāmeniem, uzņemšana pilna un nepilna laika studiju formās jebkurā no EKA 
piedāvātajām studiju programmām notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā atestāta atzīmi 
latviešu valodā un literatūrā (vai dzimtā valodā), svešvalodā. 

2.3.Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada un pretendē uz studijām pilna un 
nepilna laika studiju programmās, bet nav nokārtojušas EKA noteiktos centralizētos 
eksāmenus, līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz EKA pieteikumu centralizēto eksāmenu 
kārtošanai. Rezultātu vērtēšanu veic Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 



 

 

 

2.4.Piesakoties studijām pilna un nepilna laika studiju programmās, reflektantiem jāizpilda 
sekojoši nosacījumi: 

� jāsamaksā augstskolas EKA Senāta noteiktā summa par dokumentu noformēšanu 

� jāaizpilda noteikta parauga iesniegums un pieteikuma anketa, 3 fotogrāfijas (3 x 4 cm); 

� jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālus (pastāvīgās 
uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā), kā arī dokumenta kopija, kas apstiprina 
uzvārda (vārda) izmaiņas (jā tādas ir bijušas); 

� jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālus; 

� jāiesniedz centralizēto eksāmenu kārtošanas pieteikuma kopija vai centralizēto 
eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus; 

� pēc reflektanta vēlēšanās iesniedzami dokumenti, kas var sniegt papildu tiesības 
(piemēram, akadēmiskā izziņa no citas augstskolas mācību priekšmetu pārskaitīšanai). 

Iesniedzamajām kopijām jābūt notariāli apstiprinātām, ja reflektants nevar uzrādīt 
dokumentu oriģinālus. 

Reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs vai arī ir kāds cits nopietns 
iemesls pārbaudīt iesniedzamo izglītības dokumentu kvalitāti, EKA ir tiesības pieprasīt izziņu 
no Akadēmiskās Informācijas centra par šo dokumentu.  

2.5.Reflektanti, kuri noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvuši vērtējumu, kas nav 
zemāks par E līmeni vai ņemot vērā atestāta vidējo atzīmi, kā nav zemāka par 4 (10-baļļu 
sistēmā) vai 3 (5-baļļu sistēmā) konkursa kartībā tiek reģistrēti studijām.  

2.6.Konkursa noslēguma termiņi tiek noteikti ar EKA rektora rīkojumu. 

2.7.Par konkursa rezultātiem reflektanti tiek informēti personiski ( e-pasts, mob. tālrunis) ne 
vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 

2.8.Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem divu 
darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Apelāciju EKA rektors izskata trīs darba dienu 
laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. 

2.9.Reģistrējoties studijām reflektantam: 

� jānoslēdz studiju līgums; 

� jāsamaksā semestra vai vismaz 3 mēnešu studiju maksa līdz noteiktam datumam. 
 

3. Uzņemšana vēlākos studiju posmos 
 

3.1.Tiesības būt ieskaitītam vēlākos studiju posmos ir: 

� personām, kurām ir augstākā izglītība (pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība, akadēmiskā izglītība) ; 

� personām, kuras agrāk studējušas citās akreditētās augstākās (pirmā vai otrā līmeņa, vai 
bakalaura) izglītības studiju programmās; 

� personām, kuras agrāk studējušas EKA un kuras no EKA tika eksmatrikulētas dažādu 
iemeslu dēļ. 

3.2.Personām, kas stājas vēlākos studiju posmos, papildus šo Noteikumu 2.4. punktā 
minētajiem dokumentiem jāiesniedz akadēmiskā izziņa , uz kuras pamata notiek kursu 
atzīšana. Kursu atzīšana notiek saskaņā ar „Noteikumiem par studiju uzsākšanas kārtību 
vēlākos studiju posmos un kursu atzīšanai EKA” 



 

 

 

3.3.Lēmumu par ieskaitīšanu konkrētā studiju posmā un studiju kursa apjoma, satura un 
vērtējuma atzīšanu pieņem studiju programmas direktors vai nodaļas vadītājs.  

 

4. Imatrikulācija 
 

4.1.EKA tiek imatrikulēti reflektanti, kas izpildījuši šajos Noteikumos minētos nosacījumus. 

4.2.Reflektanti tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu. 

4.3.Katram studējošajam EKA iekārto studējošā personas lietu. 

 



 

 

 

12. pielikums 

 

APSTIPRINĀTS 
EKA Santa sēdē 30.12.2007. 

protokols Nr.54 
 

Grozījumi APSTIPRINĀTI 
EKA Senāta sēdē 31.10.2008. 

protokols Nr. 58 
 

IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA  
 

I. PIETEIKŠNĀS STUDIJĀM 
 

1. Pieteikšanās laikā reflektants: 

1.1. iepazīstas ar uzņemšanas noteikumiem; 

1.2. aizpilda, paraksta un iesniedz reģistratoram noteikta parauga pieteikuma veidlapu; 

1.3. uzrāda reģistratoram personu apliecinošus dokumentus (pase vai LR izdota 

autovadītāja apliecība), dokumentus par iepriekš iegūto izglītību, kā arī dokumentus, kuri 

pamato reflektanta tiesības uz atvieglojumiem; 

1.4. saņemot no reģistratora pieteikuma izdruku, pārliecinās par reģistrēto datu pareizību, 

iepazīstas ar reģistrācijas maksas summu; 

1.5. samaksā izdrukā norādīto reģistrācijas maksu un saņem maksājuma uzdevuma 

apliecinājumu. 

2. Pieteikšanās laikā EKA personāls:  

2.1. konsultanti – informē reflektantus par viņu studiju iespējām un uzņemšanas norisi, 

palīdz pareizi aizpildīt pieteikuma veidlapu, skaidro uzņemšanas noteikumus; 

2.2. reģistratori – 

2.2.1. pārliecinās, ka reflektants ir pareizi aizpildījis pieteikuma veidlapu  

(saskaņā ar savām vēlmēm un EKA piedāvājumu),  

2.2.2. pārliecinās, ka reflektanta uzrādītie dokumenti nodrošina tiesības 

pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz studiju vietām reflektanta 

izvēlētajās studiju programmās,  

2.2.3. reģistrē pieteikumu, izsniedz izdruku un ar savu parakstu apliecina veikto 

darbību tiesiskumu; 



 

 

 

2.3. uzņemšanai studijās visas vai vairākas iepriekšminētās funkcijas var apvienot, un tās 

var izpildīt viena EKA norīkota persona. 

3. Pieteikšanās profesionālās augstākās izglītības bakalaura, augstākās izglītības bakalaura un 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām:  

 Notiek Rīgā termiņos, apstiprinātos ar EKA rektora rīkojumu 

3.2. Reflektantam: 

3.2.1. jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas, norādot tajā ne 

vairāk kā divas studiju programmas prioritārā secībā. Katrs reflektants drīkst iesniegt 

tikai vienu pieteikuma veidlapu. Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz trīs 

fotogrāfijas 3x4 cm; 

3.2.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

3.2.3. jāuzrāda dokumenti, kas apliecina iegūto vidējo izglītību, un to pielikumi (ja 

tādi ir) vai arī šo dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas; 

3.2.4. jāuzrāda studiju programmas iestājpārbaudījumos noteikto centralizēto 

eksāmenu sertifikāti; 

3.2.5. jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz atvieglojumiem 

(mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība u. tml.); 

3.2.6. jāsamaksā reģistrācijas maksa.  

4. Reģistrācijas maksa ir noteikta ar EKA rektora rīkojumu. Reģistrācijas maksa 

reflektantam netiek atgriezta. 

 

III. REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM 

 

5. Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības reģistrēties studijām (pēc konkursa rezultātiem), 

jāreģistrējas studijām izvēlētajā studiju programmā līdz 31. augustam. 

6. Reģistrējoties studijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda 

reģistrācijas veidlapas anketa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz: 

6.2. pases kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;  

6.3. iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) 

kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to 

kopijām jābūt notariāli apliecinātām;  

6.4. dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas šo 

Noteikumu kontekstā dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību 

priekšmetu olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība utt.); 



 

 

 

6.5. centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, vienlaicīgi uzrādot oriģinālu, ja 

uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

 

IV. IMATRIKULĀCIJA 

 

7. Pretendentiem, kuri reģistrējušies studijām, imatrikulācija notiek pēc studiju līgumā 

noteiktās studiju maksas samaksāšanas: studiju maksa par pirmo studiju semestri vai par trim 

studiju mēnešiem ir jāsamaksā līdz 31.augustam. 

 

V. ATJAUNOŠANĀS STUDIJĀM 

 

8. Pieteikšanās studiju atjaunošanai vai studiju uzsākšanai vēlākos studiju periodos studiju 

programmās notiek rudens semestrī un pavasara semestrī. Par studiju atjaunošanu vai studiju 

uzsākšanu vēlākos studiju periodos lemj nodaļas vadītājs vai programmas direktors, par 

pamatu ņemot pretendenta apgūto studiju kursu atbilstību izvēlētās studiju programmas 

plānam. Pretendents, kurš uzsāk studijas vēlākos studiju periodos iesniedz Akadēmisko izziņu, 

kura apliecina citās augstskolās apgūtos kursus un to apjomu kredītpunktos. Kursu atzīšana 

notiek saskaņā ar „Noteikumiem par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un 

kursu atzīšanu EKA”. 

9. Atjaunoties studijām gala pārbaudījumu kārtošanai ir iespējams tikai tad, ja students ir 

bijis eksmatrikulēts no EKA, kā gala pārbaudījumus nenokārtojis. Atjaunojoties studijām gala 

pārbaudījumu kārtošanai ar nodaļas vadītāju vai programmas direktoru ir jāsaskaņo 

aizstāvēšanās laiks un noslēguma darba tēma. 

10. Atjaunoties studijām noslēguma darba izstrādei un gala pārbaudījumu kārtošanai var ne 

vēlāk, kā 60 dienas pirms aizstāvēšanās. 

11. Atjaunoties gala pārbaudījumu kārtošanai (iepriekšējos studiju periodos izstrādāta 

noslēguma darba aizstāvēšanai), ne vēlāk, kā 20 dienas pirms aizstāvēšanās.  

 



 

 

 

12. pielikums 
 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 20.12.2007. 
Protokols Nr. 54 

 

 

 
Eksmatrikulācijas kārtība  

 
 

1. Lietotie termini 

1.1. Eksmatrikulācija – izslēgšana no studējošo saraksta. 

1.2. Plaģiātisms – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu 
tālāka paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem.  

1.3. Erasmus – Eiropas augstskolu sadarbības programma (Starptautiskā apmaiņas 
programma). 

 

2. Vispārīgie nosacījumi 

2.1. Eksmatrikulācijas kārtība reglamentē kā Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk – 
EKA)  eksmatrikulē studējošo, sagatavo rīkojumu, noformē studējošā personas lietu un 
informē eksmatrikulēto. 

2.2.  EKA „Eksmatrikulācijas kārtība” izstrādāta saskaņā ar Augstskolu likumu, EKA 
Satversmes, augstāko izglītību un citiem EKA darbību reglamentējošo dokumentu 
prasībām. 

2.3. Eksmatrikulācijas veidi izpildot studiju programmu pilnībā: 
2.3.1. kā profesionālo kvalifikāciju ieguvušu, 
2.3.2. kā bakalaura grādu ieguvušu, 
2.3.3. kā profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu ieguvušu. 

2.4. Eksmatrikulācijas veidi neizpildot studiju programmu pilnībā: 
2.4.1. pēc paša vēlēšanās, 
2.4.2. apmaiņas programmu Erasmus izpildījis, 
2.4.3. par izglītību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu, 
2.4.4. kā teorētisko kursu beigušu, 
2.4.5. kā neatgriezušos no studiju pārtraukuma, 
2.4.6. par studiju līguma saistību nepildīšanu, 
2.4.7. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas kā studiju programmu 

neizpildījušu, 
2.4.8. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas finansiālo saistību savlaicīgā 

nepildīšanā, 
2.4.9. par būtisku iekšējo normatīvo aktu pārkāpumu, kas reglamentē EKA darbību, 
2.4.10. piemērojot disciplinārsodu, 
2.4.11. gala pārbaudījumus nenokārtojis, 



 

 

 

2.4.12. veselības stāvokļa dēļ, 
2.4.13. kā mirušu. 

2.5. Eksmatrikulācijas iniciators: 
2.5.1. studējošais, 
2.5.2. rektors, 
2.5.3. EKA administrācija, 
2.5.4. studiju departaments, 
2.5.5. nodaļas vadītājs, 
2.5.6. finanšu departamenta vadītājs.  

2.6. Eksmatrikulācijas pamatojumi: 
2.6.1. augstāko izglītību reglamentējošie dokumenti, 
2.6.2. augstskolu likums, 
2.6.3. rektora lēmums, 
2.6.4. Valsts pārbaudījumu komisijas lēmums, 
2.6.5. Senāta lēmums, 
2.6.6. administrācijas priekšlikums, 
2.6.7. nodaļas priekšlikums, 
2.6.8. finanšu departamenta priekšlikums, 
2.6.9. iekšējās kārtības noteikumi studējošiem, 
2.6.10. studējošā iesniegums, 
2.6.11. studiju līgums, 
2.6.12. studējošā paskaidrojums, 
2.6.13. studējošā disciplinārlietas materiāli, 
2.6.14. miršanas apliecība, 
2.6.15. ārsta izziņa.    

 
 

3. Eksmatrikulācijas dokumentu sagatavošanas kārtība 

 

3.1. Rīkojumus par eksmatrikulāciju sagatavo Latvijas Augstskolu Informatīvajā sistēmā 
(turpmāk – LAIS). 

3.2. Studējošo eksmatrikulē pēc paša vēlēšanās, ja: 
3.2.1. iesniedz rakstveida iesniegumu (sk. 1. pielikumu), 
3.2.2. nokārtojis finanšu saistības ar EKA (studiju maksa apmaksāta pilnā apjomā par 

iepriekšējiem un pašreizējo studiju mēnesi no kura aiziet) un atbildīgā persona 
noformējusi ar pozitīvu rezolūciju. Ja studējošais nav nokārtojis finanšu saistības, 
tas jāizdara divu darba dienu laikā no rezolūcijas saņemšanas brīža, 

3.2.3. nodevis bibliotēkā grāmatas un atbildīgā persona noformējusi ar pozitīvu 
rezolūciju. Ja studējošais nav nodevis grāmatas, atbildīgā persona uzraksta 
negatīvu rezolūciju uz iesnieguma. Ja studējošais nav nodevis grāmatas, tas 
jāizdara divu darba dienu laikā no rezolūcijas saņemšanas brīža, 

3.2.4. saņēmis no studiju programmas direktora pozitīvu rezolūciju.  

3.3. Ja studējošais nav savlaicīgi nokārtojis formalitātes (uz iesnieguma nav dabūjis kādu no 
augstākminētajām pozitīvajām rezolūcijām), tad iesniegums zaudē savu spēku. 

3.4. Studējošam, pēc 3.2. punktā minēto pozitīvo rezolūciju saņemšanas, nodaļas lietvedis vai 
izglītības metodiķis (turpmāk – SIC darbinieki) sagatavo rīkojumu par eksmatrikulāciju. 

 

3.5. Rīkojumu par eksmatrikulāciju pēc paša vēlēšanās piešķir ar datumu, kurā uzlikta pēdējā 
pozitīvā rezolūcija. 



 

 

 

3.6. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.3. minētajiem 
punktiem sagatavo Studiju departamenta izglītības metodiķis ierakstot rīkojuma projektā 
diplomu numurus (skatīt paraugus pielikumā).   

3.7. Rīkojuma projektus par eksmatrikulāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.4. minētajiem 
punktiem sagatavo SIC darbinieki izmantojot atbilstošus pamatojumus (skatīt paraugus 
pielikumā). 

3.8. Rīkojumu par studējošā eksmatrikulāciju, pēc saskaņošanas ar administratīvo direktori un 
juristu, paraksta rektors. 

3.9. Pēc rīkojuma parakstīšanas Studiju departamenta izglītības metodiķis to reģistrē, nosakot 
rīkojuma reģistrācijas numuru un datumu. LAIS rīkojuma reģistrācijas numuru un 
datumu ievada to izstrādātājs. 

 
 
 

4. Studējošā personas lietas noformēšanas un glabāšanas kārtība pēc 
eksmatrikulācijas 

4.1. Divu mēnešu laikā pēc eksmatrikulācijas SIC darbinieki noformē studējošā personas lietu 
saskaņā ar EKA “Noteikumi par studējošā personas lietas noformēšanas un 
aktualizēšanas kārtību”. 

4.2. Studējošo eksmatrikulējot, pēc studējošā personas lietas sakārtošanas, SIC darbinieki 
lietu nodod EKA arhīvam, kas studējošā personas lietu uzglabā 75 gadus.   

 
 

5. Informēšanas kārtība par eksmatrikulāciju 

5.1. SIC darbinieki 3 (triju) darbadienu laikā no rīkojuma akceptēšanas LAIS sagatavo un 
izsūta vēstuli par eksmatrikulāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.4.3., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 
2.4.8., 2.4.9.,  2.4.10. un 2.4.11. minētajiem veidiem, minot pamatojumu un 
eksmatrikulācijas apstrīdēšanas kārtību. 

 
 

6. Eksmatrikulācijas apstrīdēšanas kārtība. 

6.1. Saskaņā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daļu un Administratīvā procesa 76. panta 2. 
daļu un 79. panta 1. daļu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. pielikums 

 
Ekonomikas nodaļa 

_____ kurss ____ grupa 
_______________________ students (-e) 

/studiju forma/ 
 

______________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

 

__________________________________ 
/personas kods/ 

 
______________________________________________ 

/apliecības numurs, tālruņa numurs/  

 
 
 

IESNIEGUMS 
 Rīgā 

200___. gada ________________ 

 

  Ekonomikas un kultūras augstskola 
                                            rektoram V. Dubram 

 
 

 

 Lūdzu atskaitīt ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ .                                                     

                                                                               

 
                                                                                                       ______________________ 

               (paraksts) 

 

VĪZAS: 

_________________________   ________________________  _______________________ 

_________________________   ________________________  _______________________ 
                       (SIC vadītājs)                                                             (bibliotekāre)                                            (studiju nodaļas vadītājs) 

 
_________________________   ________________________  _______________________ 
                         (paraksts)                                                                     (paraksts)                                                           (paraksts) 

 

_________________________   ________________________  _______________________ 
                 (datums)                                                                       (datums)                                                             (datums) 



 

 

 

 
2. pielikums 

 
 
 

Par eksmatrikulāciju 
 
 
 

 
1. Zemāk minētos otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentus eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā ekonomista kvalifikāciju ieguvušus: 

 
Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                 Grupa 
 
      1.             Absolvents  Jānis                    e05xxx                       057 
      2.                Piemērs  Pēteris                   e05xxx                       057 
 
 
 
2. Minētajiem  studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu.   

 
Pamatojums:   1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 1. 
                        2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 1. 
 
 
 
 
Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
3. pielikums 

 
 
 

Par eksmatrikulāciju 
 
 
 

 
1. Zemāk minētos profesionālās bakalaura studiju programmas „Kultūras vadība” 

(klasifikatora kods 4234513) studentus eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā kultūras iestādes 
vadītāja kvalifikāciju un profesionālais bakalaura grādu uzņēmējdarbībā ieguvušus: 

 
Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             k10 
2.                  Piemērs  Pēteris                      e03xxx                            k10 
 
 
 
2. Minētajiem  studentiem izsniegt profesionālās augstākās izglītības diplomu.   

 
Pamatojums:   1. Valsts pārbaudījumu komisijas 10.06.2007. lēmums Nr. 2. 
                        2. Ekonomikas un kultūras augstskolas Senāta 15.06.2007. lēmums Nr. 2. 
 
 
 
 
Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
4. pielikums 

 
 
 
 
Par eksmatrikulāciju 

 
 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 05.07.2007. pēc paša vēlēšanās: 

 
 

 
Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:   1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daļas 1 punkts. 
                        2. Studenta iesniegums. 
 
 
  
 
Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
5. pielikums 

 
 
 
 
Par eksmatrikulāciju 

 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 08.12.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas 
studiju programmas prasību savlaicīgā neizpildīšanā: 

 
 

 
Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:   1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daļas 3 punkts. 
                        2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8. un 7.3.7.1. punkti. 
                        3. Nodaļas priekšlikums. 
 
 
 Saskaņā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daļu un Administratīvā procesa 76. panta 2. 
daļu un 79. panta 1. daļu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

 
 
 

Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
6. pielikums 

 
 
 
 
 
Par eksmatrikulāciju 

 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas gala 
pārbaudījumu nenokārtošanā: 

 
 

Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:   1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daļas 3 punkts. 
                        2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 4.2., 4.8., 7.3.7.1. un 7.3.7.4.    
                            punkti. 

3. Nodaļas priekšlikums. 
 
 
 Saskaņā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daļu un Administratīvā procesa 76. panta 2. 
daļu un 79. panta 1. daļu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie  viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

 
 

Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
7. pielikums 

 
 
 
Par eksmatrikulāciju 

 
 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par studiju līguma saistību nepildīšanu, kas izpaužas 
finansiālo saistību savlaicīgā nepildīšanā: 

 
 

Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:   1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daļas 4 punkts. 
                        2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem  4.2., 4.8. un 7.3.7.3  punkti. 
                        3. Studiju nodaļas priekšlikums. 
 
 
 Saskaņā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daļu un Administratīvā procesa 76. panta 2. 
daļu un 79. panta 1. daļu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie  viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 

 
 
 

Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
8. pielikums 

 
 
 

Par eksmatrikulāciju 
 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 08.11.2007. par būtisku EKA iekšējās kārtības noteikumu 
studējošajiem pārkāpumiem. 

 
 

Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:   1. Augstskolu likuma 49. panta 1 daļas 4 punkts. 
                        2. EKA iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem 8.2. un 7.3.9 punkti. 
                        3. Nodaļas vadītāja iesniegums. 
                        4. Studenta paskaidrojumi. 
                        5. Studenta disciplinārlietas materiāli. 
 
 
 Saskaņā ar Augstskolu likuma 49. panta 2. daļu un Administratīvā procesa 76. panta 2. 
daļu un 79. panta 1. daļu šo lēmumu eksmatrikulētie studējošie  viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt iesniedzot iesniegumu EKA Senātā. 
 
 
Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Buša  26811600 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 
 



 

 

 

 
9. pielikums 

 
 
 
 
Par eksmatrikulāciju 

 
 
 

Zemāk minēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs” (klasifikatora kods 4234510) 
studentu eksmatrikulēt ar 05.07.2007. kā mirušu: 

 
 

 
Nr. P.k.          Uzvārds, vārds                   Stud. apl. nr.                    Grupa 
 
1.                  Absolvents  Jānis                   e03xxx                             057 

 
 

Pamatojums:    Miršanas apliecība. 
                         
 
 
 

 
Rektors                                                                                                              V. Dubra 
 
 
Bistrenkova 28442200 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

13. pielikums 
STUDENTU APTAUJAS ANKETA  

 

Ar piedāvātās anketas starpniecību Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija 

vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par dažiem aspektiem, kas saistīti ar Jūsu uzturēšanos 

augstskolā. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti ar nolūku pilnveidot studiju procesa un EKA 

struktūrvienību darba kvalitāti. 

 

1. Novērtējiet sekojošus aspektus 5 ballu skalā: 

 

/5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – gandrīz labi, 2 – viduvēji, 1 - vāji/ 

 

 

 

Aspekts 
 
 

 
 
 

Kurss, docētājs 
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Docētājs spēj ieinteresēt ar 
savu kursu 

       
 

Docētājs pietiekami saista 
teoriju un praksi 

       
 

Docētājs materiālu izklāsta 
skaidri un saprotami 

       
 

Kurss ir nodrošināts ar 
nepieciešamiem izdales 
materiāliem un literatūru 

       
 

Docētājs veicina diskusijas, 
respektē studenta viedokli 

       
 

Docētājs saprotami un adekvāti 
atbild uz jautājumiem 

       
 

Docētājs ir labvēlīgs un taktisks        
 

Docētājs nodarbību laikā rada 
pozitīvu un radošu atmosfēru 

       
 

 

2. Kā Jūs vērtējat programmā iesaistītos mācībspēkus kopumā? /apvelciet ar apli/ 

� augstu 

� vidēji 

� zemu



 

 

 

3. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma? /apvelciet ar apli un paskaidrojiet/ 

� apmierina ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

� daļēji apmierina__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

� neapmierina_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

4. Vai Jūs apmierina nodarbību laiki un nodarbību plānojums? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

5. Vai Jūs apmierina augstskolas materiāli tehniskā bāze (telpu remonts, datorklašu 

aprīkojums utt.)? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

6. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamais literatūras klāsts? /apvelciet ar apli/ 

� apmierina   

� daļēji apmierina  

� neapmierina  

7. Kā Jūs vērtējat Jūsu nodaļas lietvedes darbu? /apvelciet ar apli/ 

� augstu   

� vidēji  

� zemu  

8. Kas Jums sagādā vislielākās grūtības studējot? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

9. Priekšlikumi studiju programmas kvalitātes (augstskolas darba) uzlabošanā: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Pateicamies par atsaucību! 



 

 

 

 
EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA 

Personāla individuālā darba semestra atskaite 
 

Vārds, uzvārds  
P.k.:  
Zinātniskais grāds un amats 

   
 

Pamatdarbs vai blakusdarbs: 
 

Studiju programmas nosaukums 
 
 

 

Par laika periodu 
No                                                                līdz 

 

PEDAGOĢISKAIS DARBS: 
 

1. Vadītie studiju kursi: 

 

 

2. Vadītie noslēguma darbi(kursa, bakalaura, diplomdarbi): 

 

 

 

3. Docēšana citas Latvijas vai ārvalstu augstskolās:   

 

METODISKAIS DARBS: 
 

1. Jauna lekciju kursa, semināru, praktisko darbu, laboratorijas darbu izstrāde. Studiju 

programmu, studiju kursu (priekšmetu) aprakstu izstrāde. Norādīt programmas, 

kursa nosaukumu, līmeni un apjomu kredītpunktos. 

 

 

2. Lekciju konspektu, mācību grāmatu, mācību līdzekļu izstrāde un sagatavošana 

izdošanai.  Norādīt visus sagatavotos materiālus, kam sagatavots, kad plānots izdot 

vai kas ir izdevis. Norādīt kursu nosaukumus, kuros ir lekciju konspekti. 
 
 

3. Konsultācijas. Norādīt dienu un laiku. 
 
 

4. Studiju programmas sagatavošana licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai 

akreditācijai.    Norādīt programmu un savu ieguldījumu.  

 



 

 

 

ZINĀTNISKAIS DARBS: 
 

1. Promocijas darbs. Norādīt nosaukumu, zinātņu nozari un apakšnozari un veikto darbu.  
 
 

 

 

2. Zinātniskās publikācijas(monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, zinātnisko konferenču 

referāti, patenti utt.) Norādīt nosaukumu, kad, kur, kādā izdevumā iesniegts, pieņemts 

publicēšanai vai publicēts, norādīt līdzautoru un apjomu. 

 
 
 

 

3. Projekti un granti. Norādīt projekta jomu, līguma numuru (LZP grantiem), kā arī 
finansējuma apjomu.  

 

 

 

    4. Studentu piesaiste zinātniskiem projektiem un grantiem. Norādīt projektu vai grantu, 

studenta vārdu, uzvārdu, sniegt īsu atsauksmi par studentiem, kam rakstītas un kādiem 

mērķiem paredzētas rekomendācijas. Norādīt vadītos vai recenzētos darbus, kuri izvirzīti 
konkursiem. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             
________________________________ 
                                                                                           (  datums, paraksts) 
 
 

 

 
 



 

 

 

14. pielikums 
 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 18. 06.2007. 

Protokols Nr. 51 
 

 
 
 

Prakses nolikums 
 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Prakse ir profesionālo studiju programmas neatņemama sastāvdaļa un tiek organizēta 

saskaņā ar studiju plānu. 
 
1.2. Studiju prakses organizāciju nodrošina katras studiju programmas direktors ņemot vērā 

programmas specifiku. 
 
1.3. Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas, 

iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskā darba iemaņas, kas 
nepieciešamas 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā studiju 
programmā. 

 
1.4. Prakses laiks un ilgums ir noteikts studiju programmā un studiju plānā 26 kredītpunktu 

apjomā (kopā 26 nedēļas). 
 
1.5. Prakses uzdevumi : 
1.5.1. teorētisko zināšanu nostiprināšana, sistematizācija un paplašināšana; 
1.5.2. praktisko iemaņu iegūšana izpildot konkrētus prakses uzdevumus; 
1.5.3. informācijas vākšana, apstrāde, sistematizācija un analīze; 
1.5.4. kontaktu nodibināšana ar iestādēm, uzņēmumiem un citām organizācijām, kurās 

studenti pēc augstskolas beigšanas varētu strādāt saskaņā ar iegūto kvalifikāciju. 
 
1.6. Prakses laikā students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 

sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām uzņēmumā, iestādē vai organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. 

 
 

2. Prakses organizācija 
 
2.1.Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaņā ar Līgumu par studiju 

praksi. Tas tiek slēgts starp „Ekonomikas un kultūras augstskolu” (turpmāk – 
Augstskola), prakses vietu un studentu (turpmāk - Praktikantu). Par prakses vietu 
students var izvēlēties arī savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas nosaukums studentam 



 

 

 

jāpaziņo ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms prakses uzsākšanas, izdarot ierakstu prakses vietas 
reģistrācijas lapā.  

 
2.2.Prakses kopējā apjoma sadalījums ir dots katras studiju programmas studiju plānos pilna un 

nepilna laika studijām. Katras prakses mērķi, uzdevumi, ilgums un laiks, specifiskas 
prasības prakses pārskata apjomam un noformēšanai, kā arī termiņus pārskata 
iesniegšanai un aizstāvēšanai nosaka attiecīgās prakses programma. 

 
2.3.Prakses organizēšanā piedalās Augstskola, prakses vieta un  Praktikants. 
 
2.4.Prakses dokumentācijas sastāvā ietilpst Līgums par studiju praksi (3 eksemplāros), 

attiecīgas prakses programma un praktikanta raksturojums.  
 
2.5.Prakse vietas un augstskolas prakses vadītājus pēc studiju programmas direktora ieteikuma 

apstiprina rektors ar rīkojumu. 
 
 
3.   Pušu pienākumi un tiesības 
 
3.1.   Augstskola : 

3.1.1. nodrošina praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību un iepazīstina 
praktikantu ar viņa tiesībām un pienākumiem prakses laikā; 
3.1.2. izstrādā prakses programmu;  
3.1.3. izsniedz praktikantam prakses dokumentāciju; 
3.1.4. nozīmē prakses vadītāju – augstskolas docētāju, kura pienākumos ietilpst:  

3.1.4.1. koordinēt un kontrolēt prakses norisi; 
3.1.4.2. sniegt konsultācijas praktikantam un prakses vietai saskaņā ar izstrādāto 

un apstiprināto prakses programmu; 
3.1.4.3. izskatīt un novērtēt prakses pārskatu (rakstiskajā vai vizuālajā formā); 
3.1.4.4. lemt par pielaišanu prakses aizstāvēšanai; 
3.1.4.5. piedalīties prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

 

 
3.2.Prakses vieta: 

3.2.1. nodrošina Praktikantam prakses programmai atbilstošu darba vietu; 
3.2.2. iepazīstina un instruē Praktikantu jautājumos par iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošību; 
3.2.3. norīko prakses vadītāju, kura pienākumos ietilpst: 

3.2.3.1. sekmēt prakses vietas un Augstskolas sadarbību, informēt Augstskolu 
par studiju prakses norisi; 

3.2.3.2. vadīt Praktikanta darbu un konsultēt Praktikantu saskaņā ar prakses 
programmu. 

3.2.3.3. nodrošināt Praktikantu ar prakses nepieciešamajiem materiāliem, 
līdzekļiem;  

3.2.3.4. sniegt Praktikanta raksturojumu un novērtēt Praktikanta profesionālo 
sagatavotību. 

 
 
 
3.3.Praktikants : 

3.3.1. iepazīstas ar prakses dokumentāciju, prakses mērķi, uzdevumiem un prakses 
pārskata vērtēšanas kritērijiem; 



 

 

 

3.3.2. ievēro prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības un 
aizsardzības, ugunsdrošības prasības; 

3.3.3. izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju 
norādījumus; 

3.3.4. veic darbu kvalitatīvi un prakses vietas noteiktajos termiņos; 
3.3.5. sagatavo un noformē prakses pārskatu un kopā ar Līgumu par studiju praksi, 

Praktikanta raksturojumu no prakses vietas līdz prakses programmā noteiktajam 
laikam iesniedz Augstskolā. 

 
 
4. Prakses pārskata noformēšana, novērtēšana, glabāšana 
 
4.1.Prakses pārskata titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 1. pielikumu). 
 
4.2. Aiz titullapas ievietojams prakses pārskata satura rādītājs (sk. 2. pielikumu). Tajā uzrāda 

nodaļu un apakšnodaļu numurus, nosaukumus un lappuses. Nodaļas numurē ar vienu arābu 
ciparu, apakšnodaļas – ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaļas numurs. Apakšnodaļu 
tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Visiem nosaukumiem satura rādītājā 
obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, kādas ir norādītas 
satura rādītājā. 

 
4.3.Prakses dokumentācija (prakses programma, praktikanta raksturojums (sk. 3. pielikumu) un 

Līgums par studiju praksi – 1 eks.) ievietojama prakses pārskata beigās (sk. 2. pielikumu). 
 
4.4.Prakses pārskats jāraksta uz papīra lapas vienas puses. Lapas formāts ir A4. Lapām atstāj 

neaprakstītas malas: kreisajā pusē – 35 mm, labajā pusē – 15 mm, augšā un apakšā – 20 
mm. Teksta abām malām jābūt nolīdzinātām. Rindkopas pirmās rindas atkāpe ir 10 mm. 
Datorrakstā izpildītā darbā burtu lielumam jābūt – 12, šriftam – Times New Roman ar 
atstarpēm starp rindām 1,5. 

 
4.5.Prakses pārskata lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem 10 mm attālumā no 

teksta. Pārskata 1. lappuse ir tā titullapa, otrā – satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru 
neraksta, bet iekļauj kopējā lappušu skaitā. 

 
4.6.Nodaļas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaļas – tanī pašā 

lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums. 
 
4.7.Satura, ievada, secinājumu un priekšlikumu virsrakstus nenumurē. Virsraksta beigās 

punktu neliek. 
 
4.8.Prakses pārskatā iekļautie attēli (shēmas, diagrammas, grafiki, kartes u.c.), tabulas un 

izmantotās literatūras un avotu saraksts noformējami saskaņā ar Metodisko norādījumu 
kursa darba, diplomdarba un bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai 4.punkta 
prasībām.  

 
4.9.Prakses pārskats noformējams datortehnikā un saturiski tam ir jāatbilst prakses 

programmas prasībām. Prakses pārskatu paraksta tās autors. 
 
4.10. Augstskolas prakses vadītājs iepazīstas ar Praktikanta prakses pārskatu, Praktikanta 

raksturojumu un lemj par pielaišanu prakses aizstāvēšanai, izdarot attiecīgu ierakstu 
prakses pārskata titullapā. Prakses pārskata pielaišanā aizstāvēšanai tiek ņemta vērā 
prakses pārskata atbilstība Prakses nolikumam un attiecīgās prakses programmai, kā arī 
prakses pārskata saturs. 



 

 

 

 
4.11. Prakses aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas direktora 

norādījumu apstiprināta komisija. Prakses novērtējums tiek ierakstīts prakses pārskata 
titullapā. 

 
4.12. Prakses pārskata vērtēšanas kritēriji: 

4.12.1. prakses pārskata kvalitāte; 
4.12.2. prakses uzdevumu izpildes apjoms; 
4.12.3. studenta prasme koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar prakses rezultātiem; 
4.12.4. studenta prasme diskutēt un atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem. 

 
4.13. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta pārbaudījuma novērtējuma 

lapā. 
 
4.14. Prakses pārskatus pēc aizstāvēšanas uzglabā saskaņā ar „Ekonomikas un kultūras 

augstskolas” lietu nomenklatūrā uzrādīto glabāšanas laiku. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

IEPAZĪŠANĀS PRAKSES PROGRAMMA 
 

Studiju programma: Interjera dizains 
 
Grupa:. 
Akadēmiskais gads: 2008./2009. 
Tēma: telpas un interjera projektēšana 
 
Iepazīšanās prakses mērķis: nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas, 
patstāvīgi attīstīt un veidot profesionālajam darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. 
 
Iepazīšanās prakses uzdevumi: 
1. Prakses laikā iepazīties ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbības sfēru un telpas un 
dizaina projektēšanas iespējām tajā. 
2. Iepazīties ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas iepējām pielietot jaunākās tehnoloģijas 
risinot dizaina un interjera plānošanas jautājumus. 
3. Sagatavot prakses pārskatu, kurā tiktu atspoguļots arī studenta veiktais darbs prakses laikā. 
 
Prakses ilgums: 8 nedēļas 
 
Prakses pārskata apjoms: 12 – 15 lpp. 
 
Prakses pārskatam jāpievieno  
- Iepazīšanās prakses pārskata titullapa 
- Līgums par studiju praksi (viens eksemplārs) 
- Praktikanta raksturojums un prakses novērtējums 
- Iepazīšanās prakses programma 
 
Reģistrācija prakses vietu reģistrā un līgumu slēgšana: 
 
Prakses laiks:  
Prakses pārskats jānodod:  
Prakses aizstāvēšana: sesijas laikā 
Iepazīšanās prakses laiks: 
 



 

 

  

Praktikanta raksturojums 
 
 

Praktikants (students) ______________________________________________________ 
                                                                                              (vārds, uzvārds un personas kods) 
 

Profesionālā studiju programma _____________________________________________ 
 
Piešķiramā kvalifikācija ____________________________________________________ 
 
Prakses laiks no 200__ . gada „___.” ___________ līdz 200__. gada „___.” ___________ 
 
Ekonomikas un kultūras augstskolas prakses vadītājs: 
 
_______________________      ____________________________     _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                           (vārds, uzvārds)                                                   (tālruņa Nr.)  

 
Prakses vietas nosaukums, tālrunis ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Praktikanta profesionālā sagatavotība _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                (atbilstība prakses programmai) 

 
Praktikanta attieksme pret darbu, darba kolēģiem ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Prakses vadītājs prakses vietā 
 
_______________________      ____________________________      _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                        (vārds, uzvārds)                                                              (paraksts)  
 

Z.v.                                                                                                                                   Datums  __________________ 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
“Interjera dizains” 

 
 

IEPAZĪŠANĀS PRAKSES PĀRSKATS 
 

___________________________ 
studenta (-es) vārds, uzvārds 

 
____________________________________________ 

grupas numurs 
 

____________________________________________ 
(studenta paraksts) 

 
____________________________________________ 

(tālr. nr., e-pasta adrese) 
 
 

____________________________________________ 
(augstskolas prakses vadītāja amats, vārds, uzvārds) 

 
 
Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai      ______________________ 

(datums) 
 
Prakses vadītājs                              ______________________       /                            / 

(paraksts) 
 
 
Aizstāvēts:       _____________________ 

(datums) 

Novērtējums:   _____________________ 
 
Paraksts:          _____________________ 

 
 

Rīga 2009 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

PAMATPRAKSES PROGRAMMA 
 
Studiju programma: Interjera dizains 
 
Grupa:  
Akadēmiskais gads:  
Tēma: projekta izstrāde 
 
Pamatprakses mērķis: teorētisko zināšanu nostiprināšana un attīstība, patstāvīga profesionālā 
darba prasmju un iemaņu veidošana projekta izstrādē. 
 
Pamatprakses uzdevumi: 
1. Izpētīt projekta izstrādāšanas gaitu telpas dizaina plānošanā 
2. Izstrādāt projektu, kura saturs ir: 

2.1. Problēmas izpēte 
2.2. Alternatīvie risinājumi 
2.3. SWOT analīze 
2.4. Risku analīze 
2.5. Projekta komandas veidošana 
2.6. Projekta īstenošanas plāns 

 
Prakses ilgums: 10 nedēļas 
 
Prakses pārskata apjoms: 12 – 15 lpp. 
 
Prakses pārskatam jāpievieno  
- Pamatprakses prakses pārskata titullapa 
- Līgums par studiju praksi (viens eksemplārs) 
- Praktikanta raksturojums un prakses novērtējums 
- Pamatprakses programma 
 
Reģistrācija prakses vietu reģistrā un līgumu slēgšana: 
 
Prakses laiks:  
Prakses pārskats jānodod:  
Prakses aizstāvēšana: sesijas laikā 



 

 

 

Praktikanta raksturojums 
 
 

Praktikants (students) ______________________________________________________ 
                                                                                              (vārds, uzvārds un personas kods) 
 

Profesionālā studiju programma _____________________________________________ 
 
Piešķiramā kvalifikācija ____________________________________________________ 
 
Prakses laiks no 200__ . gada „___.” ___________ līdz 200__. gada „___.” ___________ 
 
Ekonomikas un kultūras augstskolas prakses vadītājs: 
 
_______________________      ____________________________     _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                           (vārds, uzvārds)                                                   (tālruņa Nr.)  

 
Prakses vietas nosaukums, tālrunis ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Praktikanta profesionālā sagatavotība _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                (atbilstība prakses programmai) 

 
Praktikanta attieksme pret darbu, darba kolēģiem ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Prakses vadītājs prakses vietā 
 
_______________________      ____________________________      _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                        (vārds, uzvārds)                                                              (paraksts)  
 

Z.v.                                                                                                                                   Datums  __________________ 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
“Interjera dizains” 

 
 

PAMATPRAKSES PĀRSKATS 
 

___________________________ 
studenta (-es) vārds, uzvārds 

 
____________________________________________ 

grupas numurs 
 

____________________________________________ 
(studenta paraksts) 

 
____________________________________________ 

(tālr. nr., e-pasta adrese) 
 
 

____________________________________________ 
(augstskolas prakses vadītāja amats, vārds, uzvārds) 

 
 
Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai      ______________________ 

(datums) 
 
Prakses vadītājs                              ______________________       /                            / 

(paraksts) 
 
 
Aizstāvēts:       _____________________ 

(datums) 

Novērtējums:   _____________________ 
 
Paraksts:          _____________________ 

 
 

Rīga 2009 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES PROGRAMMA 
 

Studiju programma : Interjera dizains 
 

Pirmsdiploma prakses vieta 
Uzņēmums, iestāde vai organizācija. 
 
Pirmsdiploma prakses mērķis 
Prakses uzņēmumā iegūt nepieciešamo profesionālo sagatavotību, nostiprinot studiju procesā 
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas. 
 
Pirmsdiploma prakses uzdevumi 
1.Studiju procesa noslēdzošajā praksē nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas interjera dizainā. 
2.Prakses laikā apstrādāt informāciju, mācēt plānot un projektēt telpu, strādāt ar 
datorprogrammām, izgatavot maketu un planšetes, izmantot informāciju par apdzīvoto vietu 
ilgspējīgu attīstību, studēt speciālo literatūru atbilstoši izvēlētajai bakalaura tēmai. 
3.Sagatavot prakses pārskatu par iestādes, uzņēmuma vai organizācijas interjera dizaina 
plānošanas darba organizāciju ņemot vērā visus blakus esošos apstākļus . 
4.Pirmsdiploma prakse ir sagatavošanās process uzsākot patstāvīgi strādāt par kāda  
uzņēmuma, iestādes vai organizācijas  interjera dizaineru. 
 
Pirmsdiploma prakses programma 
1.Iepazīšanās ar prakses uzņēmumu, iestādi vai organizāciju. 
2.Interjera dizaina plānošana uzņēmumā, iestādē vai organizācijā. 
3.Interjera dizainera pienākumi un atbildība. 
4.Darba organizācijas dokumenti, to sagatavošanas un aprites kārtība . 
5.Secinājumi par interjera dizaina plānošanas pielietošanu . 
 
Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana 
Students aizstāvot praksi prezentē bakalaura darbam savākto nepieciešamo informāciju, 
norādot bakalaura darba tēmu, pamatojot izvēlētās tēmas aktualitāti, formulējot bakalaura 
darba mērķi un darbā risināmos uzdevumus, aprakstot pētāmo periodu, maketu vai planšetes, 
iepazīstinot ar pētījuma praktiskās daļas izklāstu un dodot no projekta izrietošo ekonomisko 
pamatojumu un galvenos secinājumus un priekšlikumus. 
 
Pirmsdiploma prakses pārskata tehniskais noformējums jāveido saskaņā ar EKA Metodisko 
norādījumu kursa darba, diplomdarba un bakalaura darba aizstāvēšanai prasībām. 
 
Pirmsdiploma prakses pārskatam JĀPIEVIENO: 

• Pirmsdiploma prakses pārskata titullapa; 
• Līgums par studiju praksi ; 



 

 

 

• Pirmsdiploma prakses norīkojums (ar praktikanta raksturojumu un prakses 
novērtējumu); 

• Pirmsdiploma prakses programma; 
• Bakalaura darba prezentācijas demonstrējamais materiāls, teksta daļa , makets un 

planšetes, kuru pievieno prakses pārskatam pirmsdiploma prakses aizstāvēšanas laikā . 
 
Par pirmsdiploma prakses vadītāju tiek nozīmēts studenta bakalaura darba vadītājs. 
 



 

 

 

 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
“Interjera dizains” 

 
PIRMSDIPLOMA PRAKSES PĀRSKATS 

 

 
___________________________ 

studenta (-es) vārds, uzvārds 
 

____________________________________________ 
grupas numurs 

 
____________________________________________ 

(studenta paraksts) 
 

____________________________________________ 
(tālr. nr., e-pasta adrese) 

 
 

____________________________________________ 
(augstskolas prakses vadītāja amats, vārds, uzvārds) 

 
 
 
 
 
Pielaist/nepielaist aizstāvēšanai      ______________________ 

(datums) 
 
Prakses vadītājs                              ______________________    /                                    /  

(paraksts) 
 
Aizstāvēts:       _____________________ 

(datums) 

Novērtējums:   _____________________ 
 
Paraksts:          _____________________ 

 
 
 
 
 

Rīga 2009 



 

 

  

Praktikanta raksturojums 
 
 

Praktikants (students) ______________________________________________________ 
                                                                                              (vārds, uzvārds un personas kods) 
 

Profesionālā studiju programma _____________________________________________ 
 
Piešķiramā kvalifikācija ____________________________________________________ 
 
Prakses laiks no 200__ . gada „___.” ___________ līdz 200__. gada „___.” ___________ 
 
Ekonomikas un kultūras augstskolas prakses vadītājs: 
 
_______________________      ____________________________     _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                           (vārds, uzvārds)                                                   (tālruņa Nr.)  

 
Prakses vietas nosaukums, tālrunis ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Praktikanta profesionālā sagatavotība _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                (atbilstība prakses programmai) 

 
Praktikanta attieksme pret darbu, darba kolēģiem ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Prakses vadītājs prakses vietā 
 
_______________________      ____________________________      _______________ 
                 (ieņemamais amats)                                                        (vārds, uzvārds)                                                              (paraksts)  
 

Z.v.                                                                                                                                   Datums  __________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 

LĪGUMS 
PAR  STUDIJU  PRAKSI 

 
Rīgā                                                                                  200___. gada ____. ________________ 
 
SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola"(EKA), turpmāk tekstā “Augstskola”, tās rektora  
Vladimira Dubras personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 07.06.2007. rīkojumu 
Nr. 351 un EKA Satversmi, 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                    (prakses vieta)  

tās vadītāja ___________________________________________________________________personā, 
                                                        (vārds, uzvārds, turpmāk prakses vieta) 

 
un praktikants             ______________________________________________________  
(turpmāk – puses)  vienojas par sekojošo: 
 
I. Līguma priekšmets 
 
1.1.  Augstskolas studenta (Praktikanta) _____________________________________ 
                                                                                            
personas kods ______-______ studiju prakse (turpmāk – prakse)  

profesionālā studiju programmā    “Interjera dizains”    

notiek prakses vietā   __________________________________________________________________ 

prakses ilgums                                        __.__.____. – __.__.____.                                                                           

II. Pušu pienākumi un tiesības 
 
2.1. Augstskola: 
4.14.1. nodrošina Praktikanta iepriekšējo profesionālo sagatavotību un iepazīstina praktikantu ar viņa 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā; 
4.14.2. izstrādā prakses programmu;  
4.14.3. izsniedz Praktikantam prakses dokumentāciju; 
4.14.4. nozīmē prakses vadītāju – augstskolas docētāju, kura pienākumos ietilpst:  

4.14.4.1. koordinēt un kontrolēt prakses norisi; 
4.14.4.2. sniegt konsultācijas praktikantam un prakses vietai saskaņā ar izstrādāto un 

apstiprināto prakses programmu; 
4.14.4.3. izskatīt un novērtēt prakses pārskatu (rakstiskajā vai vizuālajā formā); 
4.14.4.4. lemt par pielaišanu prakses aizstāvēšanai; 
4.14.4.5. piedalīties prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

 
2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. nodrošina Praktikantam prakses programmai atbilstošu darba vietu; 
2.2.2. iepazīstina un instruē Praktikantu jautājumos par iekšējās kārtības noteikumiem, darba drošību 

un aizsardzību, ugunsdrošību; 
2.2.3. norīko prakses vadītāju, kura pienākumos ietilpst: 

2.2.3.1. sekmēt prakses vietas un Augstskolas sadarbību, informēt Augstskolu par studiju 
prakses norisi; 
2.2.3.2. vadīt Praktikanta darbu un konsultēt Praktikantu saskaņā ar prakses programmu; 
2.2.3.3. nodrošināt Praktikantu ar prakses nepieciešamajiem materiāliem, līdzekļiem; 
2.2.3.4. sniegt Praktikanta raksturojumu un novērtēt Praktikanta profesionālo sagatavotību. 

 
2.3. Praktikants apņemas: 
2.3.1. iepazīties ar prakses dokumentāciju, prakses mērķi, uzdevumiem un prakses pārskata 

vērtēšanas kritērijiem; 
  
 



 

 

 

2.3.2. ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības un aizsardzības, 
ugunsdrošības prasības; 

2.3.3. izpildīt prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievērot prakses vadītāju norādījumus; 
2.3.4. veikt darbu kvalitatīvi un prakses vietas noteiktajos termiņos; 
2.3.5. sagatavot un noformēt prakses pārskatu un kopā ar Līgumu par studiju praksi, Praktikanta 

raksturojumu no prakses vietas līdz prakses programmā noteiktajam laikam iesniegt 
Augstskolā. 

 
III. Pušu savstarpējie norēķini 

 
3.1. Puses savstarpēji vienojas par šī līguma ________ apakšpunktā  noteikto norēķinu kārtību: 
                                                                            (norādīt 3.1.1. vai 3.1.2.) 
3.1.1.  Praktikants pilda prakses uzdevumus, nesaņemot atlīdzību; 
3.1.2.  Praktikants pilda prakses uzdevumus un saņem par to atlīdzību saskaņā ar normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā noslēgtu darba līgumu par prakses vietu (darba devēju). 
3.2. Prakses vieta un augstskola noslēdz divpusēju līgumu par kārtību, kādā sadala ar prakses               

organizēšanu saistītās izmaksas. 
 
IV. Papildu  nosacījumi 

 
4.1.  Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, 

pārkāpumu fiksē rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski 
brīdina vismaz piecas darbadienas iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir 
pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz līguma pārtraukumam. Vainīgā puse, 
kuras pārkāpuma dēļ līgums tiek lauzts, sedz pārējām pusēm nodarītos tiešos 
zaudējumus pilnā apmērā. 

4.2.  Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 
vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3.  Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un 
apstiprināti ar visu pušu parakstiem. 

4.4.  Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā. 
4.5.  Līgums sastādīts trijos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas Augstskolā, otrs – prakses vietā, 

trešais – pie Praktikanta. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
Pušu rekvizīti 
 
Ekonomikas un kultūras augstskolas  
rektors                                                                                                                                       V. Dubra 
 
 
Lomonosova iela 1 korpuss 1, Rīga, LV-1019, vienotais reģistrācijas numurs 40003402986, A/S   
SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X001, konta Nr. LV07UNLA0001000261284, tālrunis 
67114111 
 
Z.v.            __________________________ 
                                        (datums) 

 
Prakses vietas vadītājs  _______________________________________________________________ 
                                                                    (paraksts un tā atšifrējums) 

___________________________________________________________________________________ 
                                     (prakses vietas adrese, reģistrācijas Nr. un norēķinu konta Nr. bankā)  

___________________________________________________________________________________ 
 
Z.v.            __________________________ 
                                                  (datums) 
Praktikants  ____________________________________________      _________________ 
                                           (paraksts un tā atšifrējums)                                                                  (datums) 
 



 

 

 

15. pielikums 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

16. pielikums 

 

APSTIPRINĀTS 
EKA Senāta sēdē 01.11.2005. 

protokols Nr. 041 
Grozījumi un papildinājumi  

APSTIPRINĀTI 
 EKA Senāta sēdē 31. 10. 2008. 

protokols Nr. 58 
 

NOTEIKUMI 

par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un  

kursu atzīšanu Ekonomikas un kultūras augstskolā 

 
I. Lietoto terminu skaidrojums 

1. Eiropas 

kredītpunktu 

pārneses sistēmas 

kredītpunkti 

(ECTS) 

- skaitliska vērtība, ko piešķir studiju kursam, lai norādītu studenta 

darba apjomu studiju kursa sekmīgai apgūšanai. 1 Latvijas 

kredītpunkts (KP) atbilst 1,5 ECTS  (European Creditpoint Transfer 

System – Eiropas Savienības vienotā studiju kredītpunktu uzskaites 

sistēma) kredītpunktiem. ECTS sistēmā 60 kredītpunkti veido 

akadēmiskā gada studiju darba apjomu.  

2. Sekmju izraksts - oficiāls studējošā apgūto studiju kursu, iegūto KP un novērtējumu 

uzskaitījums no augstskolas studiju dokumentācijas. 

3. Studiju kursu 

akadēmiskā 
atzīšana 

 

- Latvijas vai ārvalstu (ES) augstākajās mācību iestādēs sekmīgi apgūtu 

studiju kursu satura un apjoma atzīšana un pielīdzināšana studiju 

programmas prasībām, aizvietojot noteiktu studiju kursu vai studiju 

posmu ar noteiktām izpildītajām akadēmiskajām saistībām. Atzīšanas 

rezultātā studiju programmā paredzētais studiju kurss tiek uzskatīts 

par nokārtotu. Ar pielīdzināšanu saprot gadījumus, ja nesakrīt studiju 

kursu apjomi, tiem ir atšķirīgi nosaukumi, nokārtotā studiju kursa 

saturs neaptver visu studiju programmā paredzētā studiju kursa saturu. 

Studiju kursu pielīdzināšanas rezultātā tiek salīdzināts citā augstskolā 

vai studiju programmā apgūtais viens vai vairāki studiju kursi ar 

 



 

 

 

 Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) konkrētās studiju 

programmas vienu vai vairākiem studiju kursiem un tiek izdarīts 

slēdziens, kādas studiju kursa daļas atzīstamas par nokārtotām un kas 

vēl veicams, lai konkrētās studiju programmas studiju kurss varētu 

tikt atzīts par nokārtotu. Studiju kursu pielīdzināšana un atzīšana tiek 

veikta arī tiem studējošiem, kuri studējuši ārvalstu augstskolā 

Mūžizglītības programmā Augstākajā izglītībā (Erasmus), ar kuru 

EKA ir noslēgusi divpusējo līgumu par studentu un docētāju 

mobilitātes organizēšanu. 

 

II. Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību studiju uzsākšanai vēlākos studiju kursos un kārtību, kādā tiek 

veikta studiju kursu atzīšana Ekonomikas un kultūras augstskolā. 

2. Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos Ekonomikas un kultūras augstskolā 

izdota saskaņā ar 1995.gada 2.novembrī LR Saeimā pieņemtā “Augstskolu likuma” 47.pantu un 

LR Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumiem Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos 

studiju posmos”.  Kārtība nosaka, kā Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA) realizētajās 

studiju programmās uzsākamas studijas vēlākos studiju posmos, kā arī EKA veicama studiju 

kursu pielīdzināšana un atzīšana. 

3. EKA pieņem atzīšanai Latvijas akreditētu augstskolu licencētās un akreditētās studiju 

programmās apgūtus studiju kursus un  akreditētās studiju programmās iegūtus grādus un 

kvalifikācijas. Tāda pati atzīšanas kārtība attiecināma uz tām ārzemju augstskolām un studiju 

programmām, par kurām Latvijas Akadēmiskās Informācijas centrā ir ziņas, ka tās ir atzītas savā 

valstī un ir saņemta no Latvijas Republikas Akadēmiskā Izglītības centra rekomendācija par 

apgūto studiju kursu atzīšanas lietderību Latvijas augstskolās realizētās licencētās un akreditētās 

studiju programmās. 

4. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas, kuras ir apguvušas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības studiju 

programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 KP (60 ECTS) apjomā. Lai varētu šādus 

pretendentus imatrikulēt EKA studējošo sastāvā nepieciešams iepriekš apgūto studiju kursu 

pielīdzināšana un atzīšana. 

5. Studijas vēlākos posmos var uzsākt: 

5.1.pārejot uz citu EKA tā paša līmeņa studiju programmu; 

5.2.atsākot studijas EKA pēc eksmatrikulācijas; 



 

 

 

5.3.pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz EKA otrā līmeņa augstākās izglītības 

studiju programmu 5. līmeņa kvalifikācijas vai grāda (akadēmiskā vai profesionālā) 

ieguvei; 

5.4.turpinot studijas augstākās izglītības programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības iegūšanai pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības ieguves; 

5.5.turpinot studijas pēc kvalifikācijas/grāda ieguves tā paša otrā līmeņa augstākās 

izglītības studiju programmā citas kvalifikācijas/grāda iegūšanai. 

 

III. Pieteikšanās studiju uzsākšanai 

1. Pretendents pārejot uz citu EKA tā paša līmeņa studiju programmu iesniedz: 

 1.1. augstskolas rektoram adresētu iesniegumu par studiju turpināšanu vēlākos posmos (skat. 

1.pielikumu); 

 1.2. izdruku no EKA Latvijas Augstskolu Informatīvās Sistēmas (LAIS), kas apliecina, ka 

iepriekš apgūtā studiju programma vai tās daļa nav mazāka par 40 KP jeb diviem semestriem. 

2. Pretendents atsākot studijas EKA pēc eksmatrikulācijas iesniedz: 

 2.1. augstskolas rektoram adresētu iesniegumu par studiju turpināšanu (skat.1.pielikumu); 

 2.2. izdruku no EKA Latvijas Augstskolu Informatīvās Sistēmas (LAIS), kas apliecina apgūtās 

studiju programmas apjomu un studiju kursu sastāvu. 

3. pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz EKA otrā līmeņa augstākās izglītības studiju 

programmu 5. līmeņa kvalifikācijas vai grāda (akadēmiskā vai profesionālā) ieguvei iesniedz: 

3.1. augstskolas rektoram adresētu iesniegumu par studiju turpināšanu vēlākos posmos (skat. 

1.pielikumu) un Nodaļas vadītājam vai Studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu 

par studiju kursu atzīšanu (skat. 2.pielikumu); 

3.2. augstākās izglītības iestādes izsniegto akadēmisko izziņu, kas apliecina, ka iepriekš apgūtā 

studiju programma vai tās daļa nav mazāka par 40 KP jeb diviem semestriem; 

3.3. iepriekš iegūto izglītības apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot 

dokumenta oriģinālus; 

3.4. personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju, uzrādot oriģinālu; 

3.5. trīs fotogrāfijas (3x4 cm). 

4. Pretendents turpinot studijas augstākās izglītības programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības iegūšanai pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

ieguves iesniedz: 



 

 

 

 4.1. augstskolas rektoram adresētu iesniegumu par studiju turpināšanu vēlākos posmos (skat. 

1.pielikumu) un Nodaļas vadītājam vai Studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu 

par studiju kursu atzīšanu (skat. 2.pielikumu); 

 4.2. iepriekš iegūto izglītības apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot 

dokumenta oriģinālus; 

4.3. augstākās izglītības iestādes izsniegto akadēmisko izziņu; 

4.4. personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju, uzrādot oriģinālu; 

4.5. trīs fotogrāfijas (3x4 cm). 

5. Pretendents turpinot studijas pēc kvalifikācijas/grāda ieguves tā paša otrā līmeņa augstākās 

izglītības studiju programmā citas kvalifikācijas/grāda iegūšanai iesniedz: 

5.1. augstskolas rektoram adresētu iesniegumu par studiju turpināšanu vēlākos posmos (skat. 

1.pielikumu) un Nodaļas vadītājam vai Studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu 

par studiju kursu atzīšanu (skat. 2.pielikumu); 

5.2. iepriekš iegūto izglītības apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot 

dokumenta oriģinālus; 

5.3. augstākās izglītības iestādes izsniegto akadēmisko izziņu; 

5.4. personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju, uzrādot oriģinālu; 

5.5. trīs fotogrāfijas (3x4 cm). 

 

IV. Lēmuma pieņemšana 

1. Ja atbilstošajā studiju programmā ir izpildīts šī Noteikumu 4. punkta prasības Studiju 

informācijas centrs un Studiju departaments  pretendenta iesniegumu ar pievienotajiem 

dokumentiem nosūta Nodaļas vadītājam vai Studiju programmas direktoram. 

2. Nodaļas vadītājs vai Studiju programmas direktors saskaņā ar šo “NOTEIKUMU par studiju 

uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un kursu atzīšanu Ekonomikas un kultūras 

augstskolā” kārtību sastāda “Studiju programmu salīdzināšanas protokolu” (paraugu skat. 

3.pielikumā), kurā veic  iepriekš apgūto studiju kursu un to apjomu salīdzināšanu ar attiecīgās 

EKA studiju programmas studiju kursiem, un sagatavo atzinumu par studiju turpināšanas 

iespēju noteiktā semestrī, kursā un grupā ievērojot šādus nosacījumus: 

2.1. pēc imatrikulācijas papildus apgūstamo studiju kursu kopapjoms semestrī nedrīkst 

pārsniegt 20 KP (30 ECTS) saskaņā ar LR Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumu Nr.932 

“Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” 8.punktu; 

2.2. studiju gadā iegūstamo kredītpunktu skaits kopā ar papildus apgūstamajiem studiju 

kursiem nedrīkst pārsniegt 40 KP (60 ECTS) saskaņā ar LR Ministru kabineta 16.11.2004. 

noteikumu Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” 9.punktu; 



 

 

 

2.3. ja uzsākot studijas noteiktā semestrī pretendents nav apguvis EKA studiju programmā 

paredzētos studiju kursus, ir jānokārto papildus pārbaudījumi saskaņā ar “Individuālo studiju 

plānu” (skat. 4.pielikumu); 

2.4. ja pretendents citā augstskolā ir apguvis studiju kursus mazākā apjomā nekā to nosaka 

EKA studiju programma, tad ir jānokārto papildus pārbaudījumi (papildus prasības) KP 

izlīdzināšanai. Šajā gadījumā Nodaļas vadītājs vai Studiju programmas direktors sastāda 

“Klausītāja reģistrācijas veidlapu kursu apgūšanai” (skat.5.pielikumu), kurā tiek noteikta KP 

starpība. 

3. Pēc reģistrēšanās studijām Nodaļas vadītājs vai Studiju programmas direktors sagatavo 

pretendentam: 

3.1. “Klausītāja reģistrācijas veidlapu kursu apgūšanai”, kurā pretendents parakstās par 

apņemšanos to izpildīt. Ar pretendentu tiek slēgts Klausītāja līgums (skat. 6.pielikumu)  par tā 

uzņemšanu augstskolā klausītāja statusā; 

3.2. “Individuālo studiju plānu”, kurā norādīti termiņi un docētāji akadēmisko parādu 

kārtošanai un piekrišanas gadījumā pretendents parakstās par apņemšanos to izpildīt 

norādītajos termiņos. 

4. Pamatojoties uz Nodaļas vadītāja vai Studiju programmas direktora atzinumu, par 

“Klausītāja individuālā plāna “ izpildi ar pretendentu tiek slēgts līgums par studijām EKA.  

5. Pretendents tiek imatrikulēts EKA pēc studiju līguma noslēgšanas un finansiālo saistību 

nokārtošanas. 

6. “Individuālā studiju plāna” izpildi kontrolē Studiju informācijas centrs un Studiju 

departaments. 

7. Papildus pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums. 

 

V. Studijas Erasmus programmas Partneraugstskolā 

1. Studenta studijas Partneraugstskolā reglamentē Partneraugstskolas iekšējie tiesību akti, 

Partneraugstskolas mītnes valsts normatīvie akti, kā arī Erasmus universitāšu harta, ko 

parakstījušas abas partneraugstskolas. 

2. EKA pilnā apjomā atzīst starpaugstskolu līgumos un starptautiskās izglītības programmās 

noteiktu, kā arī ar Nodaļas vadītāju vai Studiju programmas direktoru saskaņotu un sekmīgi 

apgūtu studiju kursu saturu un apjomu. 

3. Pēc studiju pabeigšanas Partneraugstskolā, ko apliecina Partneraugstskolas izsniegts 

sertifikāts par studiju periodu Partneraugstskolā Erasmus programmas ietvaros un 

Partneraugstskolas izsniegts sekmju izraksts par apgūtajiem studiju kursiem Erasmus 



 

 

 

programmā, to apjomu un vērtējumu students iesniedz šos dokumentus (vai Partneraugstskola 

atsūta tos pa pastu) EKA Erasmus koordinatoram. 

4. Par apgūtajiem studiju kursiem “Erasmus” programmas ietvaros ārzemju Partneraugstskolā, 

Nodaļas vadītājs vai Studiju programmas direktors kopā ar EKA Erasmus koordinatoru veic  

studiju kursu pielīdzināšanu un atzīšanu pilnā apjomā. 

5. EKA studentiem no studiju programmas perioda, kuru students pavadīja Erasmus 

programmā, papildus jāapgūst tikai tik daudz studiju kursu, lai kopējais kredītpunktu  skaits 

semestrī sasniegtu 20 KP, bet studiju gadā – 40 KP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.pielikums 

______________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

__________________________________ 
/personas kods/ 

 
 

__________________________________________________________ 
/adrese, tālrunis/ 

 
 

 
 
 

IESNIEGUMS 
 

 Rīgā 

 

200___. gada ________________ 

 

  Ekonomikas un kultūras augstskolas 

                              rektoram V. Dubram 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                              ______________________ 

               /paraksts/ 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

2.pielikums 

 

______________________________________________ 
/vārds, uzvārds/ 

 

__________________________________ 
/personas kods,,  tālrunis/ 

 
______________________________________________ 

/ tālruņa numurs/  

 
 

 
IESNIEGUMS 

 Rīgā 

200___. gada ________________ 

 

  Ekonomikas un kultūras augstskolas 
                                                      studiju programmas ____________________  
                                                                            direktoram ___________________________ 

 
 

Lūdzu atzīt ________________________________________________________________ 
                                              (augstākās izglītības ieatāde, kurā apgūts (-i ) studiju kurss (-i)) 

 
__________________________________________________________________________                                                     
                                                            (studiju periods)  

 
studiju programmā  _________________________________________________________ .                                                    
                                                            (studiju programmas nosaukums)  

 
sekojošus apgūtos studiju kursus. 
 
 
 
 
Pielikumā: Akadēmiskā izziņa Nr. ________________ 
 
 
 
                                                                                                       ______________________ 

                        (studenta paraksts) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

    3.pielikums 
Studiju programmu salīdzināšanas protokols 

      

Pretendenta/studenta vārds, uzvārds: 
Personas kods vai Studenta apliecības 
Nr._____________ 

Ekonomikas un kultūras augstskola                                  
Ekonomikas un kultūras augstskolas                                        (augstākās mācību iestādes nosaukums) 

Profesionālā bakalaura studiju programma (akadēmiskā izziņa Nr.___ no ___.___. 200_.) 

"Kultūras vadība"    

Pilna laika klātiene    

      
1. semestris     
N. p. .k.  Studiju kurss  KP Studiju kurss KP Piezīmes 

1.  Svešvaloda  4       

2. Tiesību pamati 2       

3. Ētika un estētika  2       

4. Filozofija 2       

5. Pasaules mākslas vēsture 4       

6. Sociālā psiholoģija 2       

7. Vispārējā kultūras teorija  4       

      
2. semestris     
1.  Ekonomikas pamati 4       

2. Pētnieciskā darba organizācija 2       
3. Retorika  2       

4. Latvijas kultūras vēsture 4       

5. Vadības teorija 4       

6. Darba drošība un aizsardzība 2       

7. Mākslas komunikāciju vadība 2       

      
3. semestris    
1.  Lietišķā etiķete un lietišķā korespondence 2       

2. Informātika 2       
3. Reliģijas pamati 2       

4. Masu mediji 4       

5. Tūrisma vadības pamati 2       

6. Pasākumu režijas pamati 2       

7. Reklāmas plānošana un organizēšana 2       

8. Studiju darbs 2       

9. Brīvās izvēles kurss  2       

       
4.semestris    
1.  Latvijas kultūrpolitika 2       

2. Kultūras socioloģija 2       

3. Kultūrpārvaldība 2       



 

 

 

4. Žurnālistikas pamati 2       

5. Svētku un sarīkojumu vadība 4       
6. Prakse  8       

      
5.semestris     
1.  Starptautiskās kultūras sistēmas 2       

2. Pasaules teātra un kino vēsture 2       

3. Personāla vadība 3       

4. Kultūras pakalpojumu tirgzinības 4       

5. Kultūrtūrisms 2       

6. Uzņēmējdarbības pamati 3       

7. Studiju darbs 2       

8. Brīvās izvēles kurss 2       

      
6.semestris     
1.  Informātika kultūras uzņēmējdarbībā  2       

2. Projektu vadība 4       

3. Radošās industrijas 2       
4. Sabiedriskās attiecības 4       

5. Prakse 8       

      
7. semestris     
1.  Producēšana 4       

2. Izstāžu un galeriju organizēšana 2       

3. Kultūras ekonomika 2       

4. Starpkultūru komunikācija 4       

5. Aktiermeistarības pamati  2       

6. Grāmatvedības pamati  2       

      
8. semestris     
1.  Prakse 10       

2. Bakalaura darbs  12       

      

Pavisam kopā: 160 Pavisam kopā:     
      

Kultūras nodaļas vadītāja           /L.Āzena/   
      

____.____.200___.      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. pielikums 

APSTIPRINU: 
  ___________________nodaļas vadītājs 

___________________  ____________ 
 Rīgā, 200_. g. « ___.» _______________ 

 
 
 

Individuālais studiju plāns 
_____________________________ nodaļas  
studenta  ____________________________ 
st. apl. nr. ___________________________ 

 
200_./200_. m. g. RUDENS semestrs – ____.grupa 
Nr. 
p. 
k. 

Studiju kursa 
nosaukums 

KP 
skaits 

Semestris Termiņš, kurā 
studiju kurss 
jānokārto 

Docētājs, 
kurš 
pieņems 
eksāmenu 

Docētāja 
telefons 

Atzīme par 
studiju kursa 
nokārtošanu  

        
        
        
        
 Kopā:                
 
 
200_./200_. m. g. PAVASARA semestrs – _____.grupa 
Nr. 
p. 
k. 

Studiju kursa 
nosaukums 

KP 
skaits 

Semestris Termiņš, kurā 
studiju kurss 
jānokārto 

Docētājs, 
kurš 
pieņems 
eksāmenu 

Docētāja 
telefons 

Lietveža 
atzīme par 
studiju kursa 
nokārtošanu  

        
        
        
 Kopā:                
 
Apņemos izpildīt šo individuālo studiju plānu norādītajos termiņos. Esmu brīdināts par 
eksmatrikulāciju (atskaitīšanu) individuālā plāna neizpildīšanas gadījumā, pamatojoties uz 
Studiju līguma ........ panta pamata. 
Esmu informēta par sniegto pakalpojumu apmaksas kārtību, kas jāveic 
saskaņā ar EKA apstiprināto kārtību par maksas pakalpojumiem.  
 
 
Studenta paraksts ______________________ /_______________/ 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

5.pielikums  

Klausītāja reģistrācijas lapa kursu apgūšanai 
 

 



 

 

 

6. pielikums 

Klausītāja līgums 

Līgums 2008 KL Nr._______ 
Par studiju kursu apgūšanu Ekonomikas un kultūras augstskolā 

 
Rīgā, 200__.g. 
“_______”_______________ 
 

Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk tekstā – EKA), tās Studiju informācijas 
centra vadītājas Zanes Kārkliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar 2008. gada 31. oktobra EKA 
Senāta lēmumu, no vienas puses, un _____________________________________________, 
personas kods _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ (turpmāk tekstā – Klausītājs), no otras puses, turpmāk 
tekstā sauktas – Puses, noslēdza šādu Līgumu: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Studiju kursu apguve Ekonomikas un kultūras augstskolā 
__________________________ semestrī atbilstoši EKA studiju procesu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
2. EKA APŅEMAS 

2.1. EKA noteiktajā kārtībā reģistrēt uz studiju kursiem un noteikt studiju maksu pēc 
reģistrācijas veidlapā saskaņoto kursu apjoma (pielikums Nr.1). 

2.2. EKA noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kursu apguvei nepieciešanos EKA 
resursus, t. sk., bibliotēkas, datortīklu un citus. 

2.3. EKA informatīvajā sistēmā uzskaitīt un kontrolēt Klausītāja akadēmisko un 
finansiālo saistību izpildi. Izmantot šo informāciju tikai EKA studiju procesā, 
administratīvām vajadzībām un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

2.4. EKA noteiktajā kārtībā nodrošināt Klausītājam pieeju saviem datiem EKA 
informatīvajā sistēmā, izsniegt Klausītājam pēc pieprasījuma izziņas par 
studijām EKA un studiju kursu apguvi apliecinošus izrakstus. 

 
3. KLAUSĪTĀJS APŅEMAS 

3.1. Ievērot EKA noteikto kārtību, akadēmiskā darba ētikas normas, kā arī pildīt šo 
Līgumu. 

3.2. Ievērot un pildīt EKA iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības 
noteikumus. 

3.3. Apņemas maksāt studiju maksu saskaņā ar šī Līguma 2.1. un 5. punktu. 
 

4. PUSES VIENOJAS 
4.1. EKA var atmaksāt studiju maksu vai tās daļu tikai izņēmuma kārtā – ja 

Klausītājs ir rakstiski pamatojis un lūdzis anulēt reģistrāciju studijām 1 nedēļas 
laikā no kursa sākuma. 

4.2. EKA var vienpusēji lauzt šo līgumu un anulēt Klausītāja  reģistrāciju uz studiju 
kursiem, ja Klausītājs nav izpildījis savas saistības, kuras paredzētas šī līguma 
3.punktā. Šādā gadījumā studiju maksa netiek atmaksāta.   

4.3. Informāciju par studiju procesu reglamentāciju Klausītājs var saņemt Studiju 
informācijas centrā, kā arī EKA mājas lapā. 

4.4. Visi strīdi, kas var rasties šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā un 
atbilstoši likumdošanas aktu prasībām. 

4.5. Puses tiek atbrīvotas no savstarpējām saistībām, ja to pienācīga izpilde nav 
iespējama nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus nevarēja 
iepriekš paredzēt un novērst. 



 

 

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
5.1. Maksa par studiju apgūšanu tiek noteikta saskaņā ar EKA Senāta lēmumu “ 

Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi”.  
5.2. Maksājums par studiju kursu apgūšanu tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc līguma parakstīšanas, samaksājot to ar pārskaitījumu EKA bankas kontā. 
5.3. Klausītāju, kurš nav samaksājis studiju maksu šī Līguma 5.2. punktā noteiktajā 

termiņā, nepielaiž pie nodarbībām. 
  

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI 
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu semestri. 
6.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katra puse saņem vienu eksemplāru. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 
6.3.Pušu adreses ir: 
EKONOMIKAS UN KULTŪRAS 

AUGSTSKOLA 
KLAUSĪTĀJS 

Lomonosova 1 korp.1, Rīga, LV-1019  
Tālrunis: 67114111, fakss:  67114111  
Reģ. Nr. 40003402986  
A/S „SEB Unibanka”  
Kods UNLALV2X001  
Konta nr. LV07UNLA0001000261284  
  
A/S „Hansabanka”  
Kods HABALV22  
Konta nr. 
LV74HABA0551013361890 

 

 

 
 

Ekonomikas un kultūras augstskolas vārdā   Klausītājs 
Studiju informācijaas centra vadītāja 
 
 
_________________/_______________/  _________________/_______________/ 
          (paraksts)                                (atšifrējums)                                             (paraksts)                                (atšifrējums) 

















































































































18. pielikums 
 

Ar akreditējamo studiju programmu saistīto zinātnisko pētījumu un 

jaunrades sasniegumu saraksts 
 

Pētījumu virzieni: 
1. Interjera dizaina jaunākās tendences Latvijā 
2. Masu kultūras izpausmes Latvijas sabiedrībā 
3. Komercdarbības aktuālās problēmas Latvijā 
 

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos (2003.-2008.) 
 

2008. 
1. Elita Dombrova. Radošais mrketings. Mācību grāmata. Rīga, SIA “Biznesa augstskola 
Turība”, 2008.- 196 lpp. 
2. Ermolaeva E. Using the dialogical approach to the text interpretation in the course of the 
History of culture at the second school. (2008) Proceedings of 12-th International conference on 
psychology and pedagogy Maskavas valsts universitātes psiholoģijas fakultātē “Text 
Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”, p. 37-39. 
3. Jermolajeva J. Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā mūsdienu skolas aktuālais 
uzdevums (2008) RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences starpt. recenz. zinātnisko 
rakstu krājums „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rīga: RPIVA, 141.-146. lpp., 
ISBN 978-9984-9903-7-8 
4. Ermolaeva E. Decrease in the level of systematic thinking of pupils: Revealing of the 
tendency and the analysis of the influencing factors (2008) „Problems of Education in the 21st 
Century” Volume 4, 2008.,  Šiauliai: Scientific Methodological Center “Scientia Educologica” 
p. 89–95, ISSN 1822-7864 
5. Staņislavs Keišs, Elga Tilta, Anna Medne, Anna Jesemčika. Nodokļi mainīgos tirgus 
ekonomikas apstākļos. Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Issues of Latvia’s 
National Economiy Development Nr. 6., Rīga, Tautsaimniecības attīstības institūts, 2008.- 144.- 
153.lpp. ISBN 13: 978-9984-19-924-5; ISSN 1691-2918. 
6. Кейш С., Есемчика А., Zarina В. и др. Особнности бухгалтерского учета, аудита и 
анализа в Латвийской республике. 133 – 185 стр. //Бухгалтерский учет в странах мира. 
Учебное пособие. Вып. 2.  Под ред.проф. Ф.Ф.Бутынеца. Житомир.  Житомирскй 
государтвенный технологический универит (Украина), 2008. – 484 стр. ISBN 978-966-
683-165-4. 
7. Staņislavs Keišs, Elga Tilta. Tirgus ekonomikas vide tautsaimniecības izaugsmei. Economic 
Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Rural 
and Regional Development.  Nº15, 2008.,Jelgava. 36.-49.lpp. ISSN 1691-3078; ISBN 978-
9984-39-498-5. 
8. S.Keišs, E.Tilta, V.Zariņa, A.Medne, A.Kazinovskis, G.Balode, V.Smirnova, L.Galane. 
Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā.// LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā: Nr.13. – Rīga: LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2008. – 82.-87.lpp. ISBN 13: 978-9984-
19-923-8; ISSN 1691-290X. 
9. V.Paupa, R.Šneidere. Uzdevumu krājums finanšu analīzē (trešais izdevums). Baltimoras 
konsultāciju centrs. Rīga, 2008.- 46 lpp. 
10. A.Medne. E.Tilta. Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā.. IX Starptautiskā 
zinātniskā konference. Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. Rakstu krājums 
(diska formā) ISBN 978 – 9984 – 828 – 06 – 0. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2008. 
11. Grišins A., Voronovs V.,Kabaškins I.,Gončarovs G., . Račko E. Latvijas ražotāji 
mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības reģionalizācijas apstākļos: problēmas, 
risinājumi, perspektīvas. / LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2007. gadā. - Rīga: 2008, №.13, 167. – 173. lpp. 



  

12. Ingrīda Jakušonoka, Anna Jesemčika, Elīna Ozola. Assessment of Economic Viability for 
Agricultural Holdings Included into the FAND of Latvia// „Economic Science for Rural 
Development”. Proceedings of the International Scientific Conference. RURAL AND 
REGIONAL DEVELOPMENT. Nr.17., Jelgava, 2008.-77.-86.lpp. ISBN 978-9984-9997-1-5,  
ISSN 1691-3078. 
13. V., Zarina, A. Medne. Taxes and labour market problems in Latvia // Tallin University of 
Technology Department of Accounting: - Tallin, Estonia 2008. 210 – 215 str. ISBN 978-9949-
430-22-2 
14. A.Medne, . Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā // IX Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” rakstu krājums 
(diska formā). BA Turība, 2008.gada 30.maijs, ISBN 978 – 9984 – 828 – 06 – 0 
15. Zariņa V. Uzņēmējdarbība reģistrēta. Ko tālāk? // Bilance, Nr.7 (187) 2008.- 16.-19.lpp. 
16. Zariņa V. Vai reāls palīgs grāmatvežiem ikdienas darbā? // Bilance, Nr.20 (128).2005. – 12. 
– 14.lpp. 
17. Zariņa V. Analizēsim finanšu informāciju // Bilance, Nr.15 (195) 2008.- 16.-19.lpp. 
18. Zariņa V. Grāmatvedības politikas piemērs // Bilance, Nr.7 (187) 2008.- 16.-19.lpp. 
19. Zariņa V. Darba kapitāls  // Bilance, Nr.21 (201) 2008.- 16.-19.lpp. 
20. Zariņa V. Grāmatvedības vēsture // Bilance, Nr.22 (202) 2008.- 15.-18.lpp. 
21. Medne A. Uzņēmuma un darba līgums – nodokļu aspekts// Bilance, Nr.9, 2008.- 13.lpp. 
22. Medne A. Divkāršā ieraksta sistēma// Bilance, Nr.12, 2008.- 14. – 17.lpp. 
23. Medne A. Nauda, debitori, kreditori// Bilance, Nr.13, 2008.- 12. – 15.lpp. 
24. Medne A. Darba tirgus problēmas un nodokļi// Bilance, Nr.15, 2008.- 18. – 21.lpp. 
 
2007. 
1.Jermolajeva J. Refleksija par mācību materiāla organizēšanu vidusskolas kultūras vēstures 
kursā (2007) LU raksti, 715. sējums „Pedagoģija un skolotāju izglītība”. R.: Latvijas 
universitāte, 26-31. lpp. ISBN 978-9984-802-75-6. 
2.Špona A., Marnauza M., Garjāne B., Lūse N., Anspoka Z., Jermolajeva J., Madalāne S. u.c. 
Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās 
pētniecības jomā (2007)  Tālākizglītības kursu materiāli. Rīga: RPIVA. 104 lpp. 
3.S.Keišs, E.Tilta, A.Kazinovskis, V.Zariņa, A.Medne. Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā 
administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā.// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 
pētījumu virzieni 2006.gadā: Nr.12. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 
komisija, 2007. – 68.-75.lpp.ISSN 1691-290X 
4.S.Keišs, E.Tilta, A.Kazinovskis, V.Zariņa, A.Medne, G.Balode. Reģionalizācija ES un Latvijā 
sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā.// Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta 
GADAGRĀMATĀ: Rīga, 2007 – 115.- 129.lpp.ISBN 9984-774-07-4 
5.A.Medne, V.Zariņa. Лизинг его формы и обложение налогами в Латвии //Житомирский 
Державний технологічий університет, Украіна, 18 –19 жовтня 2007 р., VI Міжнародна 
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politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors Latvijā”. 



  

30. A.Medne. Maskavas Valsts Universitāte. 2007.gada 28.jūnijs. 35. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Tatura lasījumi”. Ziņojums “Изменение стоимости долгосрочных активов: 
причины, решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и 
их отражение на налоговое законодательство Латвии”. 
31. J. Jermolajeva. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 10. starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra. Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” 25.-26.04., referāts 
„Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība mūsdienu kultūras kontekstā”. 
32. J. Jermolajeva. LU 65 zinātniskās konferences mākslas pedagoģijas sekcija 31.01., referāts 
„Reālisma virziena apguve vidusskolas mācību kursā „Kultūras vēsture”. 
33. Staņislavs Keišs, Elga Tilta. 9. Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne 
Lauku attīstībai 2008. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte, Jelgava, 
2008.gada 24.-25. aprīlis. Referāts “Tirgus ekonomikas vide tautsaimniecības izaugsmei”. 
34. A.Medne, E.Tilta. Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā. IX Starptautiskā 
zinātniskā konference. Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. Rīga, Biznesa 
augstskola Turība, 2008.gada 30.maijs. 
35. J. Jermolajeva. 12-th International conference on psychology and pedagogy "Text 
Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”. Moscow, Moscow 
state university Psychology faculty, 4-5.12.2008., referāts „Mācīties dialogam: spējas radoši 
interpretēt tekstu attīstība vidusskolā”. 
36. J. Jermolajeva. 12-th International conference on psychology and pedagogy "Text 
Comprehension: Interdisciplinary approach to the study and instruction”. Moscow, Moscow 
state university Psychology faculty, 4-5.12.2008., the workshop: „Developing of the antinomic 
thinking”. 
37. J. Jermolajeva. RPIVA KZI XIII starptautiskā zinātniskā Kreativitātes konference  
“Kreatologija kā kreativitātes kompleksā izpēte” 7.11.2008., referāts „PUSAUDŽU RADOŠO 
SPĒJU ATTĪSTĪBA SKOLAS LITERATŪRAS UN MĀKSLAS KLUBA DARBĪBĀ”. 
38. J. Jermolajeva. RPIVA 4. starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” 13.-14.03.2008., referāts „Skolēnu sistemātiskās domāšanas attīstība kā 
mūsdienu skolas aktuālais uzdevums”. 
39. J. Jermolajeva. LU 66 zinātniskās konferences mākslas pedagoģijas sekcija 7.02.2008., 
referāts „Skolēnu sistemātiskās domāšanas veicināšana humanitāro kursu apguvē vidusskolā”. 
40. J. Jermolajeva. LU 67. zinātniskā konference, mākslas pedagoģijas sekcija 30.01.2009., 
referāts „ANALITSKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU VEICINĀŠANA KULTŪRAS VĒSTURES 
APGUVĒ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu vadība un  izpilde:  
1. LZP zinātniskā projekta Nr.09.1146 "Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā 
Latvijā” - zinātniskais vadītājs (2009.-2012.). 
2. LZP zinātniskā projekta Nr. 05.1441 “Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi 
teritoriālā attīstībā Latvijā” – zinātniskais vadītājs (2005.-2008.); 
3. LZP projekta Nr. 02.0915 “Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reģionu 
izveidei Latvijā ES kontekstā” – zinātniskais vadītājs (2002.-2004.); 
4. LZP Valsts nozīmes pētniecības programmas Nr.16 “Latgales ekonomiskās un sociālās 
attīstības optimizācija” apakšprogrammas “Finansu resursu piesaiste, vadīšana un 
kredītpolitikas izstrāde” vadītājs (1997.-2000); 
5. LZP granta tēmas Nr. 96.0144 ‘’Latvijas finansu tirgus infrastruktūras sistēma un tās 
attīstības virzieni un iespējas’’ - zinātniskais vadītājs 1996.-2001.); 



  

6. LZP granta tēmas Nr.90.239 ‘’Uzskaites un kontroles organizācija un metodoloģija 
zemnieku un nomas saimniecībās’’ -zinātniskais vadītājs (1990.-1992.). 
 
Līdzdalība LR Ekonomikas Ministrijas pētījuma izstrādē: 
S.Keišs. Līdzdalība Eiropas Sociālā fonda projekta “Ekonomikas ministrijas pētījums 
“Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas analīze”” 
(Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0001) 2.posms. Politikas rekomendācijas,  izstrādē. 
2006.gada jūlijs. 
 
Projekti un granti: 
1. J.Jermolajeva. Zinātniskā centra „Ekosertifika” (Maskava, Krievija) programma „Jauno 
mācīšanās metožu izstrāde mācību kursiem ekoloģijas menedžmentā” (kā eksperte, 22.10. – 
3.11.2008.). 
2. J.Jermolajeva. 2007. – 2008. Piedalīšanās Pedagoģijas doktora studiju programmas izstrādē 
(vad. prof. A. Špona). 
3. J.Jermolajeva. 2007.–2008. Projekta „Radošās jaunatnes vakari Latvijas krievu kultūras 
bibliotēkā” pamatojuma izstrāde, projekta sagatavošana un vadīšana (projektu atbalstīja Īpašu 
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, organizēti 4 vakari). 
4. J.Jermolajeva. 2008. Projekts “Studentu radošā brīvas izvēles darbība kā skolotāja 
profesionālās izaugsmes līdzeklis”. 
5. J.Jermolajeva. 2007. Piedalīšanās zinātniskās pētniecības projektā Nr. 23/2007 „Skolēnu un 
studentu – topošo skolotāju mācīšanās prasmju būtība, satura apjoms un pilnveidošanās 
pedagoģiskie nosacījumi” (vad. prof. A. Špona). 
 
Personālizstādes: 
1. Ingemāra Treija-Čivle. Personālizstāde “Uz jumta kores” 2008.gadā Tukuma mākslas 
muzejā.  
 
Jaunu studiju kursu izstrāde 
1.Ingemāra Treija-Čivle. Gleznošanas studiju lekciju kurss. 
 
Līdzdalība zinātnisko rakstu redakcijas kolēģijas darbā: 
1. Staņislavs Keišs, redakcijas kolēģijas loceklis. Rīga, 2005.gada 3. jūnijs. Biznesa 
augstskola Turība. 6. starptautiskā zinātniskā  konference “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, 
ieguvumi un riski”. 
2. Staņislavs Keišs, redakcijas kolēģijas loceklis. Biznesa augstskola Turība. 5. starptautiskā 
zinātniskā  konference “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas 
apstākļos”. Rīga, 2004.gada 23. aprīlis. 
 
 
3. Staņislavs Keišs, redakcijas kolēģijas loceklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas fakultāte. Starptautiskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”. 
Jelgava, 2003.gada 9./10.aprīlis. 
4. Staņislavs Keišs, redakcijas kolēģijas loceklis. Biznesa augstskola Turība. Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas”. Rīga, 
2003.gada 25.aprīlis. 
 
 
Darbs zinātnisko rakstu recenzēšanā: 
1. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economic Science for Rural Development” . Development: RURAL AND REGIONAL. 
Nr.12.,Jelgava, 2007. ISBN 978-9984-39-199-1. ISSN 1691-3078 
2. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economic Science for Rural Development” . PRIMARY AND SECONDARY 



  

PRODUCTION< CONSUMPTION. Nr.13.Jelgava, 2007. ISBN 978-9984-39-204-2. ISSN 
1691-3078 
3. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economic Science for Rural Development” . FINANCES, TAXES,INVESTMENT AND 
SUPPORT. Nr.14.,Jelgava, 2007. ISBN 978-9984-39-206-6. ISSN 1691-3078 
4. Staņislavs Keišs, rakstu krājuma recenzents.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. 
Nr. 4. Rīga, Tautsaimniecības attīstības institūts. 2005 
5. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economic Science for Rural Development” . Reģionālā attīstība. Nr.6.Jelgava, 2004. ISBN 
9984-576-221 
6. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Proceedings of the International Scientific Conference 
„Economic Science for Rural Development” . Konkurētspēju paaugstināšanas iespējas. Nr.7. 
Jelgava, 2004. ISBN 9984-576-221 
7. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika I, Nr.658. 
2003.gads.ISSN 1407-2157. ISBN 9984-698-83-1 
8. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika II, Nr.659. 
2003.gads. ISSN 1407-2157. ISBN 9984-698-90-4 
9. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas 
fakultāte. Starptautiskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”. Pirmā daļa. 
Jelgava, 2003.gada 9./10.aprīlis. 
10. Staņislavs Keišs, rakstu recenzents. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas 
fakultāte. Starptautiskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”. Otrā daļa. Jelgava, 
2003.gada 9./10.aprīlis. 
 
S.Keišs promocijas darba zinātniskais vadītājs: 
Vitas Zariņas (LU doktorante) promocijas darba “Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un 
novērtēšana” zinātniskais vadītājs (2003.-2007.). Promocijas darbs aizstāvēts Latvijas 
Universitātes Ekonomikas, demogrāfijas un vadībzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 
2007.gada 18.jūnijā. 
 
Promocijas darbu izstrāde: 
1. Ingemāra Treija-Čivle. Glezniecības programma. Glezniecības apmācības metodika Telpas 
dizaina un plānošana studiju programmā. 
2. Ligita Āzena. Jaunākās ekonomiskās tendences pašvaldības darbības plānošanā. 
3. Elita Dombrova. Studentu radošās iztēles attīstība mārketinga komunikāciju apguves 
procesā. 
4. Jekaterina Bierne. Eksistenciālā intelekta konstrukts un tā mērīšanas iespējas (vispārīgā 
psiholoģija; , analoģisko pētījumu un netradicionālo intelekta modeļu analīze). 

 
5. Līva Zolneroviča. Hipiju kustība Latvijā. 
6. Gatis Dilāns. Otrās valodas apguve, bilingvālums bivinglālā sabiedrībā. 
 
S.Keišs promocijas darbu oficiālais recenzents:  
1. Rutas Šneideres promocijas darbam „Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas 
prognozēšanai” (LU, 2007.). 
2. Viktorijas Raņķevicas promocijas darbam “Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā un to 
reģionālā ietekme” (LLU, 2006.). 
3. Artūra Prauliņa promocijas darbam “Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse” (LU, 
2006.). 
4. Andreja Ponomarjova promocijas darbam “Revīzijas regulējošo prasību attīstība Latvijā” 
(LU, 2005.). 
5. Ingas Būmanes promocijas darbam “Nemateriālo aktīvu grāmatvedības metodoloģiskās 
problēmas Latvijas Republikā” (LU, 2003.). 
 



  

S.Keišs recenzents mācību literatūrai: 
1. Ruta Šneidere. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. 
Monogrāfija. Rīga, SIA “Lietišķās informācijas dienests”,2009.- 228.lpp. ISBN 978-9984-826-
26-4 
2. Prauliņš Artūrs. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse: zinātniskā monogrāfija. 
Rīga, 2007.- 484.lpp. 
3. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Mācību grāmata “Grāmatvedības 
pamati”. Papildināts 2002.gada izdevums. Rīga, SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija”, 2006, - 100.lpp. 
4. Justīne Jaunzeme. Mācību līdzeklis. Finanšu pārskata audita praktisks piemērs. AUDITA 
KURSA MATERIĀli. Ventspils Augstskola, 2006. ISBN 9984-648-04-4 
5. Guntis Mālderis. Mācību līdzeklis “Inventarizācijas”. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 
2005.,- 80 lpp. 
6. Vita Zariņa. Grāmata “Grāmatvedības sistēma: vēsture, attīstība, standartu prasības”. Rīga, 
Biznesa augstskola Turība. 2004, - 264 lpp. 
7. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Mācību grāmata “Finanšu 
grāmatvedība”. Rīga, SIA “Izglītības soļi”, 2004, - 246.lpp. ISBN 9984-712-54-0 
8. Vita Zariņa. Grāmata “Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums”. Rīga, Biznesa 
augstskola Turība, SIA, 2004, - 160 lpp. 
9. Ganna Rešina. Grāmata “Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Rīga, 2003. –263 
lpp. 
10. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Mācību grāmata “Grāmatvedības 
pamati”. SIA “Izglītības soļi”, 2002, - 85.lpp. ISBN 9984-712-28-1 
 
S.Keišs. LZP 5. Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas eksperts “Fundamentālo un 
lietišķo pētījumu projektiem”. 
 
S.Keišs. ESF projekta eksperts  
Par T.Rozentāles un M.Grandānes (Jēkabpils Agrobiznesa koledža) sagatavoto mācību 
metodisko materiālu “Darba burtnīca  praktiskajos un patstāvīgajos darbos FINANŠU UN 
NODOKĻU GRĀMATVEDĪBĀ”. 2007. Jēkabpils agrobiznesa koledža. ESF Projekta līgums 
Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/ PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137. Projekta nosaukums: „ Izglītības 
programmas “Grāmatvedība” modernizācija  Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”. 
 
Ekonomikas un vadībzinātnes nozares profesoru padomes lēmums “Par asociētā 
profesora vēlēšanām”. 
 
 
Pamatojoties uz LLU Ekonomikas un vadībzinātnes nozares profesoru padomes 2007.gada 
23.novembra sēdes protokolu Nr.18 par vēlēšanām asociētā profesora amatā, Staņislavs Keišs 
ir ievēlēts uz 6 gadiem Ekonomikas un kultūras augstskolā asociētā profesora amatā 
Ekonomikas nozares Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē.   
 
Starptautiskā atzinība 

2004.gada 24.jūnijā Staņislavam Keišam  Maskavas valsts universitātes organizētajā 
32.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Tatura lasījumi, „Grāmatvedības uzskaites, 
audita un grāmatvedības izglītības reformēšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem” tiek 
pasniegta Starptautiskā Lukas Pačioli  jubilejas medaļa par dalību starptautiskās grāmatvedības 
teorijas un prakses izstrādāšanu un realizēšanu. Luka Pačioli bija divkāršās grāmatvedības 
pamatlicējs, kuram 2004.gadā apritēja 510.gadu kopš  izdots viņa  sarakstītais Traktāts par 
kontiem un ierakstiem (1494.gads.).  
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EKONOMIKAS UN KULTŪRAS 

AUGSTSKOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 

 
 
 

DIPLOMS 
 
 
 

Sērija PD E 
Nr. XXXX 

23. pielikums 

 
Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2009. gada 29. janvāra lēmumu 

Nr.1 
 

Vārds Tests 

personas kods xxxxxx-xxxxx 

ieguvusi 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 
dizainā 

 
un 

 
interjerandizainera 

kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim 

 
 

        Z.v. 
 
 

       Rektors       V. Dubra 
 

       Valsts pārbaudījuma 
komisijas priekšsēdētājs     xxxxxxxx 

 
 

   Rīgā 2009. gada 30. jūnijā   Reģistrācijas Nr. xxxx
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