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Pašnovērtējuma ziĦojums 
1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  “Vides 
dizains” mērėi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
 

Latvijas demokratizācijas procesā strauji pieaugusi interese par kultūrvidi un tās 
mūsdienīgu attīstību. Darba devēju aptaujas liecina, ka sabiedrības pieprasījums pēc 
speciālistiem radošo industriju (vides dizaina) jomā patstāvīgi pieaug celtniecībā, 
komunikatīvajā dizainā, ražošanā u.c. Dizaina sasniegumi ir cieši saistīti ar valsts ekonomisko 
izaugsmi, bez tam tiem ir nozīmīga loma estētiskas kultūrvides veidošanā līdzcilvēkiem. 
Dizains ir neaizstājama komponente modernas valsts konkurētspējā. Izprotot dizaina nozīmi 
augstas pievienotās vērtības radīšanā un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā, vides dizainera 
profesija kĜūst arvien nozīmīgāka, tā ir arvien vairāk pieprasīta darba tirgū. Vides dizainerim ir 
nepieciešamas vispusīgas nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, inženierzinātĦu, informācijas 
tehnoloăiju, vadībzinību, kā arī nozares teorētisko pamatu zināšanas. 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk – ISMA) īstenotā 1.līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains” ar divām specializācijām 
- “Interjera dizains” un “Grafiskais dizains” ietver visas profesijas standarta ,,Vides dizainers” 
(PS 0145, apstipr. ar IZM 07.01.2003. rīk. Nr.6) prasības. Studiju programma atbilst MK 
20.03.2001. noteikumu №. 141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” prasībām. 
Studiju programmas “Vides dizains” mērėi:  

• Sagatavot 4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa  speciālistus “Vides dizainers”,  kuri 
varētu īstenot radošas idejas vides mākslas  jomā, patstāvīgi veikt ar kultūrvidi saistītu 
pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums u.c.) izpildi, t.sk. 
veikt projekta sagatavošanu,  prezentāciju, projekta izpildes organizāciju un pārraudzību; 

• Sagatavot speciālistus darbībai noteikta profesijā, audzināt konkurētspējīgu personību, 
kura spēj veikt uzĦēmējdarbību gan vietējā tirgū, gan starptautiskos projektos vides 
dizaina jomā, atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām, organizēt un vadīt citu 
speciālistu darbu, sadarboties ar attiecīgiem profila speciālistiem; 

• Nodrošināt teorētisko zināšanu un studiju prakses integrāciju, lai nodrošinātu zināšanu 
un prasmju pamatus tālākām studijām. 

Studiju programmas “Vides dizains” uzdevumi: 
• Attīstīt studējošo uztveres, atmiĦas, krāsu un kompozīcijas izjūtu, veicināt telpiskās 

domāšanas attīstību. 
• Sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas interjera dizaina un grafiskā dizaina 

objektu projektēšanai. 
• Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes izvēlēties un projektēt materiālam atbilstošas 

amatnieciskās vai rūpnieciskās tehnoloăijas. 
• Attīstīt analītisko domāšanu, pētot dizaina paraugus, mākslas objektus, atklājot to 

mākslinieciskās vērtības. 
• Attīstīt prasmes risināt problēmas, kas saistītas ar jaunām tendencēm interjera dizaina un 

grafiskā dizaina jomā. 
• Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot 

datortehnoloăijas un citas jaunākās mūsdienu tehnoloăijas. 
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• Sniegt zināšanas saskarsmes psiholoăijā, uzĦēmējdarbībā un intelektuālā īpašuma tiesību 
pamatos. 

• Attīstīt komunikāciju, prezentācijas, kā arī karjeras attīstības prasmes. 
 
Pēc studiju programmas “Vides dizains”apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, 
prasmju un attieksmju formā 

Pēc programmas apguves studējošais saĦem Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās   izglītības 
diplomu  un iegūst kvalifikāciju “ Vides dizainers”, iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam  
profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

 Piešėirtā kvalifikācija apliecina, ka absolvents var producēt ēku interjera un eksterjera 
kreatīvas idejas, ka viĦam ir zināšanas un prasmes individuāla projekta veidošanai vides dizaina 
jomā, tas var veikt skiču piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju un tā izpildes 
organizēšanu, realizācijas kvalitātes nodrošināšanu un  autoruzraudzību. Absolvents zināšanas 
un prasmes var pielietot, lai noformētu ēku interjeru un eksterjeru, veidotu vizuālo reklāmu, 
t.sk. pielietojot datortehnoloăijas. Absolventam ir zināšanas un prasmes saskarsmes psiholoăijā 
un komunikācijā, tas var veikt darbu patstāvīgi vai komandā. Jaunajam speciālistam ir 
zināšanas un prasmes uzĦēmējdarbības veikšanai, t.sk. zināšanas intelektuālā īpašuma 
aizsardzībā un darba attiecību tiesiskajā regulējumā. ViĦš var veikt individuālo 
uzĦēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, 
māksliniekiem, celtniekiem, strādāt dažādās iestādēs vai uzĦēmumos. Iegūtās zināšanas 
prasmes un attieksmes nodrošina gatavību dažādām pārmaiĦām ātri mainīgajā biznesa vidē. 
Iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes nodrošina iespēju turpināt studijas augstākā līmenī 
Latvijā un citu valstu augstskolās. 

2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Vides 
dizains” organizācija (kā mainījusies programmas struktūra attiecīgajā 
pašnovērtēšanas periodā), programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem 
un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  

ISMA studiju programma “Vides dizains” ir izstrādāta atbilstoši MK 2001. gada 20.marta 
noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās  augstākās izglītības  valsts 
standartu”. Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors, 
Studiju programmas padome, tās īstenošanā iesaistītās atbilstošās katedras, Studiju daĜa u.c. 
ISMA struktūrvienības. Programma tiek īstenota ISMA Kultūras un mākslas  katedrā. Studiju 
process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem izglītības 
jomā, ISMA Satversmei, kā arī saskaĦā ar ISMA Senāta pieĦemtajiem studijas 
reglamentējošajiem dokumentiem. 

Īstenošanas procesā studiju programma pilnveidota sekojošos virzienos: 
• Veikta studiju programmas un studiju kursu saturiska izvērtēšana un precizēšana 

(katedras sēdēs, studiju programmas padomes sēdēs, auditorijas nodarbību hospitēšanas 
rezultātā, studentu aptaujas rezultātā). 

• Ārpus augstskolas studiju procesā iekĜautas ar dizainera specialitāti saistītās studijas 
(piemēram, dizaina izstādes muzejos, salonos, firmās , arhitektūras pieminekĜi  Rīgā utt.). 

• Noteiktas studiju saturam, apjomam un patstāvīgo studiju uzdevumu būtībai 
atbilstošākās zināšanu pārbaudes formas (skate, ieskaite, eksāmens). 
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• Programma pilnveidota tā, lai studenti iegūtu vispusīgu priekšstatu par vides dizaina 
būtību un stratēăiju mainīgā biznesa vidē, attīstītu studentu spēju izmantot savas 
zināšanas veidā, kas apliecina profesionālu pieeju plānošanā un radošu ideju īstenošanā 
vides mākslas jomā, vizuālajā reklāmā, ēku eksterjera un interjera noformējumā. 

• Programma pilnveidota sadarbībā ar dizaina  iestāžu pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka tā 
gūs pielietojumu reālā darba vidē, veidosies nepieciešamie kontakti prakses vietu 
nodrošināšanai un vieslektoru piesaistei. Augstskolai un darba devējam sadarbojoties, 
tiek radīta iespēja veidot aktuālus tematus inovāciju projektiem, lietišėiem pētījumiem, 
kursa un kvalifikācijas darbiem. 

Studiju programma tās īstenošanas gaitā tika aktualizēta, pamatojoties uz konsultācijām ar 
darba devējiem, studentiem, augstskolu mācībspēkiem un praktizējošiem speciālistiem vides 
dizaina jomā, ar mērėi nodrošināt izglītotu, konkurētspējīgu un profesionālu vides dizaina 
speciālistu sagatavošanu. 

Vides dizaina programmā studējošajiem viena no būtiskākajām īpašībām, kas jāattīsta un 
jāpilnveido, ir prasme strādāt komandā saskaĦoti ar citiem. Tāpēc lielāks īpatsvars tiek likts uz 
interaktīvajām studiju formām: darbu mazās grupās, kursa darbu un pētījumu projektu izstrādi, to 
apspriešanu grupās. Īpaša uzmanība tiek veltīta IT un interneta izmantošanai studiju procesā un tā 
pielietojuma metodikas izstrādei. 
Studiju formu un metožu pilnveidošanā plānots organizēt darba devēju un augstskolas studentu 
konferences, t.sk. veikt arī absolventu aptaujas. Pamatojoties uz šiem materiāliem, veikt analīzi 
un atbilstoši analīzes rezultātiem pilnveidot programmu. 
 Īpaša vērība tiek veltīta studiju kursu vertikālai un horizontālai integrācijai, tādējādi panākot 
vides dizainera kvalifikācijas prasību – mērėu un uzdevumu īstenošanu.  
Studiju programmas kvalitātes uzlabošanas un praktisko iemaĦu apgūšanas nolūkā arvien vairāk 
nodarbībās tiek pielietotas jaunākās informācijas sistēmu tehnoloăijas, arī tās, kuras tiek 
izmantotas vides dizaina biznesā – piemēram, projektu sagatavošanā un noformēšanā 
programmas Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Arhi CAD, Auto Cad un 3D 
MAX. Datorklasēs tiek risināti konkrēti praktiski uzdevumi, kas Ĝauj studentiem apgūt iepriekš 
minētās jaunākās informāciju tehnoloăijas, datu bāzes u.c. Zināšanu praktiska pielietošana notiek 
arī ar e-pasta starpniecību, apmainoties ar informāciju un veikto uzdevumu izpildi starp docētāju 
un studentiem. Šāda informācijas apmaiĦas prakse paaugstina auditoriju nodarbību efektivitāti, 
veicina studējošo patstāvīgo darbu. Docētāji auditorijās lekciju satura vizualizācijai arvien plašāk 
pielieto Power Pointā sagatavoto lekciju materiālu demonstrācijas iespējas. 
2007./2008.ak.g. studiju programma saskaĦā ar ,,Vides dizaina” studiju programmas padomes 
lēmumu pilnveidota šādos virzienos (nemainot studiju programmas apjomu): 
ievērojot nepieciešamību vides dizainera darbībā arvien vairāk izmantot IT zināšanas un prasmes 
– palielināts ,,Datorgrafika” kursa apjoms (2KP), ieviests kurss ,,Automatizētā projektēšana” (2 
KP); palielināts ,,Vides aizsardzība un darba drošība” kursa apjoms (2KP), lai programmas 
absolventiem būtu pietiekamas zināšanas, prasmes un iemaĦas vides aizsardzības un darba 
drošības jautājumos; palielināts ,,Profesionālā svešvaloda” kursa apjoms (3 KP), lai profesionālās 
svešvalodu zināšanas sekmētu studējošo mobilitāti. 
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Licencētā studiju programma Pilnveidotā studiju programma  

Studiju kurss KP Studiju kurss KP 

Profesionālā svešvaloda 2 Profesionālā svešvaloda 3 

Projektu vizualizācijas tehnoloăija 1 Automatizētā projektēšana 2  

Datortehnikas, informātikas un 
programmēšanas pamati  

3 Datortehnikas, informātikas un 
programmēšanas pamati  

2 

Datorgrafika 1 Datorgrafika 2 

Vides aizsardzība un darba drošība 1 Vides aizsardzība un darba drošība 2 

Interjera apgaismojums, dekorēšana, 
mēbeĜu konstruēšana 

4 Interjera apgaismojums un dekorēšana  2 

Ekonomikas pamati 1                            -                                    - 

 

Sudiju programmas “Vides dizains” studiju plāna atbilstība  ISMA  mērėiem un 
uzdevumiem 

Augstskolas misija ir nodrošināt atbilstošu akadēmisko un profesionālo izglītību un pētniecību, 
lai sagatavotu speciālistus, kuri ir spējīgi vadīt un veidot zinātĦu ietilpīgus, produkciju ar augstu 
pievienoto vērtību ražojošus uzĦēmumus, veikt restrukturizāciju tradicionāli funkcionējošos 
uzĦēmumos, kā arī citādā veidā ar savu darbību veicināt dinamiskas, uz zināšanām balstītas, 
konkurētspējīgas ekonomikas funkcionēšanu. Studiju  process  tiek organizēts tā, lai īstenotu 
divus galvenos uzdevumus. Pirmkārt, dotu studentiem iespēju iegūt mūsdienīgas zināšanas, un 
kompetences šādos virzienos – informācijas tehnoloăijās, uzĦēmējdarbības vadībā un mākslā. 
Otrkārt, sagatavotu studentus nepārtrauktam zināšanu apguves procesam, jo mūsdienu nemitīgi 
mainīgajā pasaulē veiksmīgu profesionālu  karjeru veidos tikai tie, kuriem būs attīstīts 
analītiskais, radošais un praktiskais intelekts, kuri būs apguvuši modernas mācīšanās un radošās 
domāšanās attīstīšanas metodes. 
ISMA uzsāka īstenot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Vides 
dizains” 2007./2008. mācību gadā. Piedāvāta studiju programma pilnībā atbilst ISMA vīzijai, 
misijai un stratēăiskajiem mērėiem, t.i., lai absolvents būtu konkurētspējīgs vides dizainera jomā 
un pietiekami sagatavots darbam profesijā, individuālam darbam vai attiecīga  uzĦēmuma 
vadītāja misijai atvērtā tirgus ekonomikā, uz ko vērsta 21.gadsimta Latvijas ekonomikas attīstība. 
Atbilstoši augstskolas stratēăiskiem mērėiem ir izvirzītas prasības “Vides dizaina” studiju 
programmai: 

� sagatavot studējošos darbībai vides dizainera profesijā ar specializāciju  interjera dizaina 
vai grafiskā dizaina jomā Eiropas līmenī; 

� attīstīt studentos pētniecības iemaĦas, kritiskās domāšanas spējas un prasmi  pieĦemt 
optimālus lēmumus, strādāt komandā un, pats svarīgākais, – attīstīt vēlēšanos, prasmi un 
iemaĦas mācīties visas dzīves garumā; 

� augstskolas reputāciju nodrošināt ar augstas kvalitātes, darba tirgū pieprasītām  
      izglītības programmām un motivētu mācību personālu; 
� veicināt studējošo pilnveidošanos par garīgi attīstītām, brīvām, atbildīgām un radošām 

personībām; 
� veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeĦa profesionālās  
      kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociāli ekonomiskajos apstākĜos;  



 12 

� radīt studentiem motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu otrā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību un piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. 

�  
Studiju programmas “Vides dizains” iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
ISMA ir izstrādāta un darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma, kuras ietvaros ir izstrādāta 
studiju procesa kvalitātes uzraudzības un docētāju darba kvalitātes vērtēšanas sistēma 
(5.pielikums).  Kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas šādos virzienos:  

• Studiju programmas kvalitāti nodrošina regulāra programmas caurskatīšana un analīze 
studiju programmas padomē, katedras sēdēs, senātā, t.sk. apstiprinot ikgadējos 
pašnovērtējumu ziĦojumus, 

• Studentu līdzdalība studentu un absolventu aptaujās, kurās tiek vērtēta gan studiju 
programmas kvalitāte, gan atsevišėu studiju kursu atbilstība studentu interesēm un 
darba tirgus prasībām, gan arī docētāju darba kvalitāte, 

• Studentu galvenā atbalsta institūcija – studējošo pašpārvalde, palīdz rast risinājumu 
konstatētajām problēmām gan studiju programmu direktoriem, katedru vadītājiem, gan 
docētājiem, 

• Programmu direktori, studiju programmas padomes priekšsēdētājs, katedras vadītāji, 
docētāji regulāri izvērtē studiju programmas organizācijas jautājumus un programmas 
pilnveidi. 

 Augstskolas metodiskās komisijas un studiju programmu padomes, kā arī administrācijas 
sanāksmēs regulāri tiek analizēti: studiju procesa metodiskais nodrošinājums un kvalitāte 
(programmas satura, kursu satura, nodarbību plānu, metodisko rekomendāciju, prakšu norises 
aktualitāte u.c.) jautājumi. Regulāri tiek izvērtēta mācību metožu, pasniegšanas kvalitātes 
efektivitāte (mācībspēku auditorijas nodarbību hospitēšana, mācībspēku savstarpēja pieredzes 
apmaiĦa, studējošo pētnieciskā, projektu un studiju darbu organizācija; studentu un absolventu 
anketēšanas rezultātu analīze; studentu mācību un patstāvīgo darbu kvalitātes analīze skatēs – 
ieskaitēs (1-2 reizes semestrī). Skates- ieskaites noslēgumā no labākajiem studentu darbiem tiek 
veidotas ekspozīcijas katedrā vai arī ārpus augstskolas, tādējādi veicinot studentos kreatīvas 
aktivitātes. 
 
3. Studiju programmas “Vides dizains” īstenošana  

Programmā uzĦem personas ar vidējo vispārējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību. 

Programma tiek īstenota pilna laika studijās  2 gadi (4 studiju semestri) un nepilna laika studijās 
–2,5 gadi (5 studiju semestri). 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Vides dizains” apjoms ir 
80 kredītpunkti. Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba 
apjomam, kas ir līdzvērtīgs vienas mācību  nedēĜas darbam. Programmas izpilde paredzēta 2 
gados, t.i., 4 semestros (1 semestris  - 20 nedēĜas. 1 nedēĜa – 40 akadēmiskās darba stundas). 
Sakarā ar to, ka Latvija kopā ar lielāko daĜu Eiropas valstu sāk savas izglītības sistēmas un 
programmu saskaĦošanu un saskaĦotu attīstīšanu, vadoties pēc BoloĦas deklarācijas “Eiropas 
vienotā izglītības telpa”, mūsu studiju programmas atšėirības nepārtraukti mazinās. 
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains” atbilstoši MK 
20.03.2001. noteikumiem nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” ietver standartā noteikto obligāto saturu. 
 

Studiju programmas “Vides dizains” mācību kursu obligātais saturs  
                                 un apjoms kredītpunktos  
 
Mācību kursi:  
vispārizgl ītojošie mācību kursi:                                          20 KP 
tai skaitā: 
nozares mācību kursi:                                                          36 KP 
tai skaitā:obligātie mācību kursi   26 KP 
izvēles mācību kursi                       2 KP 
specializācijas mācību kursi           8 KP 
Mācību prakse ārpus izglītības iestādes                            16 KP 
Kvalifik ācijas darbs                                                               8 KP 
                                                            Kopā                          80 KP 

 
 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
,,Vides dizains” īstenošanas grafiks 

 
     Pilna laika studijas 

KP sadalījums pa 
semestriem 

 Mācību kursa nosaukums Apjoms 
KP 

 1. 2. 3. 4. 

Zināšanu 
vērtēšanas 

veids 
Vispārizgl ītojošie mācību kursi 

1. Profesionālā svešvaloda 3 1 1 1  Eks. 
2. Mākslas un kultūras vēsture 4 2 2   Iesk., Eks. 
3. Vides aizsardzība un darba drošība 2   2  Iesk. 
4. Saskarsmes psiholoăija un profesionālā 

ētika 
1    1 Iesk. 

5. Intelektuālā īpašuma tiesību pamati 1    1 Iesk. 
6. Datortehnikas, informātikas un 

programmēšanas pamati 
2 2    Dif.iesk. 

7. Datorgrafika 2 2    Dif.iesk. 
8. Web dizains 1 1    Iesk. 
9. Vide un vizuālā komunikācija 2 2    Dif.iesk. 
10. UzĦēmējdarbība un mārketinga pamati 2   2  Dif.iesk. 
  20      

Nozares mācību kursi 
11. Zīmēšanas pamati 4 2 2   Iesk., Eks. 
12. Kompozīcijas pamati 3 1 2   Eks. 
13. Koloristika 1 1    Iesk. 
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14. Gleznošanas pamati 4 2  2  Iesk., Eks. 
15. Lietišėā grafika 2   2  Iesk. 
16. Projektēšanas pamati 2   2  Dif.iesk. 
17. Ergonomika 1   1  Iesk. 
18. Tipografika un tiražēšanas tehnoloăijas 2    2 Iesk. 
19. Interjera projektēšanas pamati 2  2   Dif.iesk. 
20. Dizaina objektu maketēšana 2   2  Dif.iesk. 
21. Dizaina materiālu tehnoloăija 2   2  Dif.iesk. 
22. Arhitektūras pamati 1 1     Iesk. 

                     26 
Specializācijas studiju kursi 

 Interjera dizaina specializācija       
23. Automatizētā projektēšana 2   2  Dif.iesk. 
24. Tēlotājăeometrija un tehniskā grafika 2 1 1   Dif.iesk. 
25. Interjera dizains 2  2   Iesk. 
26. Interjera apgaismojums un dekorēšana.  2    2 Iesk. 

                      8 
 Grafiskā dizaina specializācija       
23. Automatizētā projektēšana 2   2  Dif.iesk 
24. Grafikas pamati un burtu mācība 3 1 2   Iesk., Eks. 
25. Reklāmas tehnoloăijas un 

materiālmācība 
1  1   Iesk. 

26. Ilustrēšanas pamati 2    2 Iesk. 
  8      
 Izvēles mācību kursi       
27. *Web aplikāciju animācija (izvēles māc. 

kurss) 
1  *1  *1 Iesk. 

28. *Fotogrāfijas pamati (izvēles māc. kurss) 1  *1  *1 Iesk. 
 *Reklāma (izvēles māc .kurss) 1  *1  *1 Iesk. 
 *Stikla apgleznošana (izvēles māc. kurss) 1  *1  *1 Iesk. 
 *Tekstilmateriālu apgleznošana (izvēles 

māc.kurss) 
1  *1  *1 Iesk. 

  2      
29. Mācību prakse 16 2 7 2 5 Iesk. 
30. Kvalifikācijas eksāmens, kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana 
8    8 Eks., 

kvalifikāc. 
d. aizstāv.  

 Kopā 80 20 20 20 20  
   
       *Izvēles mācību kursi. 2. un 4. semestros  studentiem jāizvēlas 1KP. 
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
,,Vides dizains” īstenošanas grafiks 

 
     Nepilna laika studijas 

KP sadalījums pa 
semestriem 

 

Zināšanu 
vērtēšanas 

veids 

 Mācību kursa nosaukums Ap-
joms 
KP 

 1 2 3 4 5  
Vispārizgl ītojošie mācību kursi 

1. Profesionālā svešvaloda 3 1 1 1   Eks. 
2. Mākslas un kultūras vēsture 4 2 2    Iesk., Eks. 
3. Vides aizsardzība un darba drošība 2    2  Iesk. 
4. Saskarsmes psiholoăija un 

profesionālā ētika 
1    1  Iesk. 

5. Intelektuālā īpašuma tiesību pamati 1    1  Iesk. 
6. Datortehnikas, informātikas un 

programmēšanas pamati 
2 2     Dif.iesk. 

7. Datorgrafika 2 2     Dif.iesk. 
8. Web dizains 1 1     Iesk. 
9. Vide un vizuālā komunikācija 2    2  Dif.iesk. 
10. UzĦēmējdarbība un mārketinga 

pamati 
2  2    Dif.iesk. 

       
20 

      

Nozares mācību kursi 
11. Zīmēšanas pamati 4 2 2    Dif.iesk., Eks. 
12. Kompozīcijas pamati 3 1 1 1   Iesk.Eks. 
13. Koloristika 1 1     Iesk. 
14. Gleznošanas pamati 4 2  2   Dif.iesk., Eks. 
15. Lietišėā grafika 2   2   Iesk. 
16. Projektēšanas pamati 2   2   Dif.iesk. 
17. Ergonomika 1    1  Iesk. 
18. Tipografika un tiražēšanas 

tehnoloăijas  
2    2  Iesk. 

19. Interjera projektēšanas pamati 2  2    Dif.iesk. 
20. Dizaina objektu maketēšana 2   2   Dif.iesk. 
21. Dizaina materiālu tehnoloăija 2   2   Dif.iesk. 
22. Arhitektūras pamati 1 1       Iesk. 

      26 
Specializācijas studiju kursi 

 Interjera dizaina specializācija        
23. Automatizētā projektēšana 2   2   Dif.iesk. 
24. Tēlotājăeometrija un tehniskā 

grafika 
2 1 1    Dif.iesk. 

25. Interjera dizains 2  2    Iesk. 
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26. Interjera apgaismojums un 
dekorēšana.  

2    2  Iesk. 

       8 
 Grafiskā dizaina specializācija        
23. Automatizētā projektēšana 2   2   Dif.iesk 
24. Grafikas pamati un burtu mācība 3 1 2    Iesk., Eks. 
25. Reklāmas tehnoloăijas un 

materiālmācība 
1  1    Iesk. 

26. Ilustrēšanas pamati 2    2  Iesk. 
  8       
                       Izvēles mācību kursi        
27. *Web aplikāciju animācija (izvēles 

māc. kurss) 
1  *1  *1  Iesk. 

28. *Fotogrāfijas pamati (izvēles māc. 
kurss) 

1  *1  *1  Iesk. 

 *Reklāma (izvēles māc .kurss) 1  *1  *1  Iesk. 
 *Stikla apgleznošana (izvēles māc. 

kurss) 
1  *1  *1  Iesk. 

 *Tekstilmateriālu apgleznošana 
(izvēles māc.kurss) 

1  *1  *1  Iesk. 

  2       
29. Mācību prakse 16 2 4 2 3 5 Iesk. 
30. Kvalifikācijas eksāmens, 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana 
8     8 Eks., 

kvalifikāc. d. 
aizstāv.  

 Kopā 80 18 18 16 15 13  
         * Izvēles mācību kursi. 2. un 4. semestrī studentiem jāizvēlas 1KP. 

 
Studiju programmas ,,Vides dizains”  neatĦemama sastāvdaĜa ir Mācību prakse, kuras mērėis ir 
nostiprināt un papildināt studentu zināšanas praksē, kā arī pilnveidot viĦu profesionālās prasmes 
atbilstoši “Vides dizainera” profesijas standartam un ISMA Nolikumam par studiju praksēm. 
Galvenie prakses uzdevumi: pirmajā studiju gadā - sekmēt teorētisko zināšanu, dizaina 
profesionālo prasmju un iemaĦu nostiprināšanu un attīstību; otrajā studiju gadā - nostiprināt 
iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt dizaina vietu un lomu konkrētās iestādēs, uzĦēmumos, 
firmās, cilvēka dzīvē, pētīt vides dizaina attīstības virzienus, kā arī izstrādāt  galvenos virzienus  
un konstruktīvas idejas kvalifikācijas darbam. Prakses mērėis un uzdevumi paredz, no vienas 
puses, vides dizainera speciālistiem nepieciešamo praktiskā darba prasmju un iemaĦu veidošanu 
un nostiprināšanu un, no otras puses, rast saikni starp mācību kursos iegūtajām zināšanām un to 
praktisku pielietošanu dizaina jomā. 
Atbilstoši prakses mērėim un uzdevumiem studiju programmas “Vides dizains” īstenošanas plānā 
tiek paredzēti četri mācību prakses veidi: informatīvā prakse, plenēra prakse, profesionālā prakse, 
pirmsdiploma prakse. 
 
 Informatīvā prakse paredz studentu mākslinieciskā redzesloka paplašināšanu un izziĦas procesa 
padziĜināšanu mācībspēku vadībā. Šī iepazīstināšanas tipa prakse paredz Latvijas un ārzemju 
mākslas muzeju šedevru, izstāžu, mākslas salonu, galeriju un bienāĜu eksponātu iepazīšanu un 



 17 

pētīšanu. Studentiem jāiepazīstas ar dažādiem mākslas stiliem un tehnikām. Prakses beigās 
studentiem jāiesniedz prakses vadītājiem analītiska prakses atskaite. 
 Plenēra prakse paredz studentu gleznošanas darbu brīvā dabā ar mērėi apmācīt atveidot dabīgo 
apgaismojumu un nokrāsu nianses, kas nepieciešamas dizainera profesijas apgūšanai. Prakses 
beigās notiek skate, kurā darbus savstarpēji novērtē gan studenti, gan tos vērtē mācībspēku 
komisija. 
 Profesionālā prakse tiek organizēta ārpus izglītības iestādes un notiek izglītības iestādes prakses 
vadītāja un prakses vietas vadītāja vadībā. Mācību (profesionālās) prakses laikā studentiem 
jāiepazīstas ar vides dizainera darba iemaĦām, principiem, metodikas īpatnībām. Studenti izpilda 
uzdotās tēmas projektu. Šajā periodā studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas nozares 
kursos un izvēlētajā specializācijā iegūtās zināšanas un projektēšanas prasmi. Projektu novērtē 
prakses vadītāji. Mācību (profesionālās) prakses laikā studenti izpilda dizaina projektus prakses 
vietā atbilstoši pasūtītāja prasībām. ViĦi var strādāt patstāvīgi vai komandā. Galīgo projekta izpildi 
un projekta risinājumu novērtē darba vadītājs prakses vietā. 
 Pirmsdiploma prakse saistīta ar izglītības programmā un tās specializācijās iegūto 
zināšanu, prasmju un iemaĦu pielietošanu diplomdarba izstrādē.   
 

   Studiju programmā “Vides dizains” plānotās prakses sadalījums pa  
semestriem (pilna un nepilna laika studijas, kredītpunktos) 

 
N
         

Prakses veids KP  
pilna laika  
studijās 

Semestris 
pilna laika  
studijās 

KP  
nepilna laika  
studijās 

Semestris 
nepilna laika  
studijās 

1 Informatīvā prakse 2 KP 1.semestris 2 KP 1.semestris 
2 Plenēra prakse 1 KP 2.semestris 1 KP 2.semestris 
3 Profesionālā 

prakse 
6 KP 2.semestris 3 KP 2.semestris 

4 Profesionālā 
prakse 

2 KP 3.semestris 2 KP  
3 KP 

3.semestris 
4.semestris 

5 Pirmsdiploma 
prakse 

5 KP 4.semestris 5 KP 5. semestris 

                 Kopā: 16 KP   16 KP  
 
Visus prakses veidus plānots īstenot ārpus izglītības iestādes, un prakses sasniegumi tiek vērtēti 
ar vērtējumu – ieskaitīts/neieskaitīts. 
Izglītības programmas īstenošanā ir iesaistītas vairākas ISMA katedras un to mācībspēki – 
Kultūras un mākslas katedra, Dabas zinību un informācijas tehnoloăiju katedra, Menedžmenta un 
mārketinga katedra, Valodu katedra, Tiesību katedra un Prakses un karjeras centrs. 
 
4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu 
analīze) 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem: 
kvalitatīvais kritērijs – pēc 10 ballu sistēmas; 
kvantitatīvais kritērijs – pēc kredītpunktiem, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju kursa 
obligātā satura apguvi.  
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Novērtējot studējošā sasniegumus konkrētos studiju kursos, tiek izvērtētas arī studiju kursa 
apguvē iegūtās prasmes: 

• Prasme meklēt un atrast ar mācību procesu un profesionālās izvēles sfēru saistītu 
informāciju (bibliogrāfiju, e-resursus u.c.); Prasme apstrādāt informāciju atbilstoši 
izvirzītajam mērėim (konspektēšana, anotācijas rakstīšana, recenzēšana, referāta 
rakstīšana, projektu sagatavošana, faktu atlase, citāti, katalogu izveide, materiālu 
sistematizēšana); 

• Prasme lasīt pamatā neadaptētu literatūru specialitātē gan dzimtajā, gan kādā no 
svešvalodām (galveno ideju izdalīšana, faktu, notikumu, nosacījumu, problēmas 
apspriešana, vispārināšana un secinājumi); 

• Prasme darbā izmantot mācību tehniskos līdzekĜus (internetu, datoru, videokameru, 
magnetofonu, projektoru); 

• Prasme veikt pētniecisko darbu; 

• Prasme izstrādāt klientam individuāli orientētu  vides dizaina projektu. 
 
Zināšanu novērt ēšanā docētāji izmanto sekojošus veidus: 
testus, kontroldarbus, problēmsituāciju analīzi, projektu izstrādi un aizstāvēšanu, studentu 
patstāvīgā darba izvērtēšanu semināros un referātu sagatavošanā un aizstāvēšanā u.c., skates – 
ieskaites, ieskaites, eksāmenus.  
Galvenā vērtēšanas metode pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Vides dizains” studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens, skates – ieskaites un ieskaite ar 
atzīmi. Studiju kursu vērtēšanā tiek Ħemts vērā arī studentu darbs semestra laikā (praktisko 
darbu izstrāde, skates vērtējums, kontroldarbu vērtējums, aktivitāte semināros, patstāvīgo darbu 
izstrāde, referātu sagatavošana u.c.). Kredītpunktu ieguvē nozīmīga vieta ir mācību kursā 
plānotajam studenta patstāvīgajam darbam, kas sastāda ne mazāk kā 50 %. Patstāvīgā darba 
sasniegumi tiek novērtēti.  

Mācību priekšmetos, kuros semestra rezultāts ir studenta radošais darbs, studenta 
sasniegumu pārbaudes forma ir skate vai ieskaite – skate, kurā vērtējums ir pasniedzēju 
komisijas koleăiālas vienošanās rezultāts. ěoti bieži vērtēšanas komisijas sastāvā tiek 
iekĜauti ISMA administrācijas pārstāvji: rektors, prorektori. Tas sekmē studiju programmas 
vienotas koncepcijas īstenošanu un studiju kursu savstarpējo integrāciju.  
Docētāji, uzsākot darbu ar studentiem auditorijā, iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju 
vērtēšanas sistēmu. Studējošie tiek informēti par to, kādi nosacījumi semestra laikā būs 
jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala 
pārbaudījumu. Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc 10 ballu skalas. Zemākais sekmīgais 
vērtējums – 4 balles.  

 

Apguves līmenis Vērt ējums Skaidrojums Aptuvena ECTS 
atzīme 

10 izcili (with istinction) A Ĝoti augsts 

 9 teicami (excellent) A 
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8 Ĝoti labi (very good) B augsts 

 7 labi (good) C 

6 gandrīz labi (almost good) D vidējs 

5 viduvēji (satisfactory) E  

4 gandrīz viduvēji (almost 
satisfactory) 

E/FX zems 

3–1 negatīvs vērtējums 
(unsatisfactory) 

Fail 

 

10-izcili – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem 
risinājumiem, kuros var redzēt arī mākslas, dizaina, arhitektūras, kompozīcijas, projektu darbus, 
pētījumus vides dizaina jomā; 

9-teicami – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas dažādos dizaina virzienos; 

8-Ĝoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziĜākas 
izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot mākslā, dizainā, projektēšanas un citās sfērās, 
trūkst dziĜākas izpratnes par sarežăītākajiem teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem; 

7-labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišėi mazāk 
svarīgi trūkumi zināšanu apguvē, ko var novērot teorētiskos darbos mākslās un dizaina 
praktiskos darbos; 

6-gandrīz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami atsevišėi 
lielāki trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši kvalitatīva praktisko darbu  izpildīšana un 
jautājumu izpratne; 

5-viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu nepietiekami dziĜa izpratne, praktisko iemaĦu trūkums; 

4-gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

3-vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajam problēmām, taču nav spēju 
tās praktiski izmantot; 

2-Ĝoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču citās 
svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas, nav spēju praktiski izpildīt uzdevumus gan 
teorētiskajā, gan praktiskajā jomā; 
1-Ĝoti, Ĝoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku. 

5. Studiju programmas “Vides dizains” praktiskā īstenošana (izmantotās 
studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un 
tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Vides dizains” praktiskā 
realizācijā tiek izmantotas dažādas mācību formas un metodes, t.sk. interaktīvās: 
lekcijas, semināri, testēšanas, kursu projektu izstrāde, projektu aizstāvēšana, studentu darbu  
skates, studentu darbu ieskaites - skates, prezentācijas, praktiskās nodarbības, problēmdiskusijas, 
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referāti, esejas, izstādes, patstāvīgie darbi, mājas uzdevumi, darbs ar literatūras avotiem, darbs 
datorklasēs, nodarbības muzejos un izstādēs, attiecīgos vides dizaina objektos Rīgā, meistarklases, 
pasniedzēju konsultācijas ar studentiem, informatīvā, plenēra, profesionālā, pirmsdiploma prakse, 
kopējas pasniedzēju un studentu sanāksmes u.c., programmas direktores pārrunas ar studentiem. 
ISMA studiju programmai “Vides dizains” ir savas īpatnības: 

– pirmkārt, katrā mācību kursā ir teorētiskā daĜa un paredzēti praktiskie pārbaudes darbi. 
Tādējādi gala pārbaudē tiek iekĜauta ieskaite teorētiskajās zināšanās un skate vai skate - 
ieskaite praktiskajās iemaĦās; 

– otrkārt, studiju programma “Vides dizains” salīdzinājumā ar analoăiskām citu  ārvalstu 
koledžu studiju programmām atšėiras ar padziĜinātu zīmēšanas un gleznošanas teorijas, 
prasmju un iemaĦu apguvi, kas dod studentiem iespēju pašizteikties, kā arī veido 
zīmējuma un krāsu nianses izpratni. 

– treškārt, ISMA “Vides dizaina” programma padziĜina uzĦēmējdarbības un IT zināšanu 
un kompetenču apguvi, tādējādi veidojot iespēju absolventiem turpināt izglītību 
uzĦēmējdarbības jomā. 

Jāatzīmē, ka studijas ir orientētas uz mācīšanas stila nomainīšanu ar ,,mācīšanu mācīties”, IT 
izmantošanu studiju procesā un dizaina projektu noformējumu izzināšanu un rīcībspējas 
veidošanu, izmantojot praksi uzĦēmumos. 

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo 
iesaistīšana pētniecības projektos  
Studiju procesu neapšaubāmi pozitīvi ietekmē docētāju veiktie zinātniskie pētījumi, jaunrades 
sasniegumi un mākslinieciskā darbība. Vides dizaina projektu izpildes, referātu un rakstu 
sagatavošanas gaitā gūtās atziĦas atspoguĜojas arī studiju kursu programmu pilnveidošanā, tās 
tiek izmantotas arī studiju darbu un vides dizaina projektu vadīšanā. ěoti svarīga ir docētāju 
gūtā pieredze, piedaloties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos 
komandējumos, stažēšanās laikā ārvalstu augstskolās u.tml. 
Neatsverama nozīme ir tam, ka docētāji piesaista studentus pētnieciskā darba veikšanā. 
Studentu mācību, praktiskā un pētnieciskā darba tēmas tiek saistītas ar vides dizaina 
problēmām. Kultūras un mākslas katedras Studiju programmas padome apstiprina mācībspēku 
zinātniski pētniecisko darbu tēmas (virzienus). Katram virzienam ir apstiprināts vadošais 
mācībspēks, kas vada studentu pētniecības tēmu izstrādi (teorētiskie pētījumi, praktiskie darbi, 
referāti, skates): 

• Lektores I.Matisānes pētniecības temats – Studentu mākslinieciskās uztveres veidošana 
mākslas un kultūras vēstures nodarbībās Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā. 

Studentu pētniecisko darbu tēmas: Andrejsala – ideju enkurvieta; Valmieras Sv. SīmaĦa 
baznīca kā kultūrvēsturisks piemineklis; Rūjienas Sv. BērtuĜa baznīca; Kuldīgas Sv. Katrīnas 
baznīca; „Trīs brāĜi,”; Rīgas Centrāltirgus arhitektoniskās un vēsturiskās vērtības; Melngalvju 
nams – Rīgas krāšĦākā rota; Rundāles pils – izcils baroka un rokoko mākslas piemineklis; 
Reiterna nams Vecrīgā – 17.gs. arhitektūras piemineklis; Pēterbaznīca – ievērojams gotikas stila 
arhitektūras piemineklis; Daugavpils cietokšĦa kultūrvēsturiskie noslēpumi un jautājumi; 
Brīvības piemineklis – Latvijas valstiskuma un neatkarības simbols; Valkas novadpētniecības 
muzeja kultūrvēsturiskās vērtības; Brīvdabas muzeja kultūrvēsturiskās vērtības; Turaidas 
evaĦăēliski luteriskā baznīca; Baltezera evaĦăēliski luteriskā baznīca; Jūgendstils „Kaėu nama” 
arhitektūrā; Rēzeknes pilskalns gadsimtu gaitā. 
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• Docentes A.ěitvi Ħenko pētniecības temats - Pasaules tautu kultūras un mākslas īpatnības. 
Studentu pētniecisko darbu tēmas: MusulmaĦu arhitektūra; Senā un viduslaiku Ėīna; Senās 
Indijas māksla; Taizemes kultūra un māksla; Mauru māksla; Japānas kultūra un māksla; Senā 
Ēăipte; Dienvidamerikas valstu kultūras īpatnības; Austrālijas māksla; Rīga un antīkā pasaule; 
Atlanti un kariatīdi Rīgā; Rīga – doriskā, joniskā, korintiešu; Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
dārgumu krātuves. 

• Lektores I.Lisagoras pētniecības temats – MājokĜa interjera funkcionālo jautājumu 
izpēte. 

Studentu pētniecisko darbu tēmas: MājokĜa interjera funkcionālo jautājumu izpēte.  
• Docenta I.Krūsa pētniecības temats – Nelielu biroju interjeriem raksturīgo funkcionālo 

prasību un aprīkojuma izpēte.  
Studentu pētniecisko darbu tēmas: Nelielu biroju interjeriem raksturīgo funkcionālo prasību un 
aprīkojuma izpēte.  

• Docenta V.Teleša pētniecības temats – Zīmējums - tēlotājmākslas un dekoratīvi lietišėās 
mākslas pamats. 

Studentu pētniecisko darbu tēmas: Zīmējums gleznotāja, grafiėa un tēlnieka darbā; Zīmējums 
lietišėi dekoratīvās mākslas mākslinieku darbā; Zīmējums interjera dizainera darbā; Līnijas un 
štrihi (svītrojums); Kompozīcija; Tonālais zīmējums; Konstruktīvā priekšmetu formu uzbūve; 
Kuba un apĜa lineārā perspektīva; Gaismēnas, apjoms, telpiskums un tonis; Faktūra un 
materialitāte; Audumu kroku zīmējums; Ăeometrisko figūru un klusās dabas zīmējums; Krēsla un 
galda zīmējums; Interjers.Ielas un celtĦu perspektīva; Ăipša arhitektūras detaĜu zīmējums; Ăipša 
galvas daĜas zīmējums; Ăipša galvas zīmējums; Cilvēka ăipša figūras zīmējums; Skices.  

• Lektores J.Sidorenko pētniecības temats – Interjera kompozīcija. 
Studentu pētniecisko darbu tēmas: 
Kompozīcijas principi. Vienotība vai veselums. Līdzsvars; Kompozīcijas principi. Kompozīcijas 
centrs. Dominantes princips. Kompozīcijas principi. Ritms. Līnija. Kompozīcijas principi. 
Proporcijas. Forma. Kompozīcijas principi. Statika – dinamika. Kustība. Kompozīcijas principi. 
Kontrasts. Kompozīcijas principi. Telpa. Kompozīcijas principi. Ekonomija – vienkāršība. 
Interjera kompozīcijas pamatfaktori. Funkcija. Interjera kompozīcijas pamatfaktori. Forma. 
Interjera kompozīcijas pamatfaktori. Materiāls. Interjera kompozīcijas pamatfaktori. 
Konstrukcija. Interjera kompozīcijas palīgfaktori un elementi. Gaisma. Interjera kompozīcijas 
palīgfaktori un elementi. Krāsa. Interjera kompozīcijas palīgfaktori un elementi. Emocionālais 
faktors.  

2007./2008. m.g. studenti kopā ar docētājiem izstrādāja ISMA moduĜa projektu izstādei 
”Skola – 2008”. 

 
6. Studiju programmas “Vides dizains” novērtējums, Ħemot vērā Latvijas 
uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā 
Radošo industriju attīstība ir viens no Latvijas valdības neatliekamiem uzdevumiem Eiropas 
Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā. Tas paredz līdz šā gada vidum valsts līmenī izstrādāt 
radošo industriju atbalsta politiku. Radošo industriju attīstība iekĜauta Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2007. – 2013.gadam, Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā 2005. – 
2008.gadam, politikas pamatnostādnēs „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam. 
Nacionāla valsts.”, kā arī Ministru kabineta rīkojumā „Par vidēja termiĦa budžeta mērėiem un 
prioritārajiem attīstības virzieniem 2008. – 2010.gadam”. 
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Kā liecina statistikas dati, radošās industrijas ir visstraujāk augošā ekonomikas nozare pasaulē. 
Tās atrodas uz kultūras un uzĦēmējdarbības robežas. Pateicoties radošajam un intelektuālajam 
ieguldījumam, tiek izstrādāti un pārdoti produkti vai pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, 
tādēĜ radošās industrijas var celt valsts labklājību un radīt jaunas darbavietas, to klātbūtne 
veicināt kāda reăiona vai pilsētas daĜas attīstību un uzplaukumu. „DziĜas un ilgstošas mūsu 
laikmeta pārmaiĦas nav vis tehnoloăiskas, bet gan sociālas un kultūras”. (R.Florida.) Turklāt 
dizains nav tikai estētisks fenomens – dizains ir it visur, kur vien ir cilvēks. Tas uzlabo dzīves 
telpas kvalitāti un sniedz pozitīvas emocijas. 
Dizains ir neaizstājama komponente modernas valsts konkurētspējā. Izprotot dizaina nozīmi 
augstas pievienotās vērtības ražošanā un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā, Kultūras ministrija, 
Valsts kultūrizglītības centrs un Dizaina informācijas centrs šobrīd strādā, lai 2008./2009.mācību 
gadā mākslas skolu programmās tiktu iekĜauti dizaina apmācības pamati, savukārt augstskolās 
uzlabots jau esošais mācību saturs.  
Tas attiecas arī uz ISMA, kur studenti apgūst mākslu, uzĦēmējdarbību un informācijas 
tehnoloăijas. Apzinoties Latvijas valsts nākotnes vajadzības un Rietumu attīstības pozitīvo 
pieredzi, dizaina studiju programmas iekĜaušana ISMA studiju programmu piedāvājumā ir jauns 
izaicinājums gan ISMA pasniedzējiem, gan studentiem. Tas liek vairāk pievērsties 
kultūrizglītībai, motivēt studentus apgūt interjera un grafisko dizainu, rūpēties par dizainera 
profesijas prestižu un topošo dizaineru potenciālo konkurētspēju darba tirgū. 
 
6.1 Studiju programmas “Vides dizains” atbilstība valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartam ( MK 20.03.2001. noteikumi nr.141 “Noteikumi par 
pirmā līmeĦa profesionālās augstākas izglītības valsts standartu”) un profesijas 
standartam “Vides dizainers” (PS 0145, 2003.07.01). 
 

Studiju programmas  “Vides dizains” atbilstība valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartam: 

                        Studiju programmas apjoms ir – 80 kredītpunkti.  
                        Studiju programmas īstenošanas ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi, 
nepilna laika studijās - 2,5 gadi. 
                        Studiju programmas obligātais saturs ietver šādas pamatdaĜas: 
                        1. mācību kursi; 
                        2. mācību prakse ārpus ISMA; 
                        3. kvalifikācijas darbs. 
 Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā “Vides  
 dizains” 80 KP ir sadalīti:  

• mācību kursi - 56 KP = 70% no programmas kopējā apjoma, tajā skaitā: 
1) vispārizglītojošie mācību kursi - 20 KP = 25%, 
2) nozares mācību kursi – 36 KP = 45%,  
(no kuriem obligātie mācību kursi – 36KP, t.sk. 
specializācijas mācību kursi – 8KP un izvēles mācību kursi – 
2KP, 

• prakse - 16 KP. = 20%,  
• kvalifikācijas darbs un kvalifikācijas eksāmens – 8 KP. = 10%  
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                 Studiju programmas “Vides  dizains” atbilst ība profesijas  standartam  
                                                           “Vides dizainers”                                                                                                                          

Zināšanas                                Zināšanu līmenis 
   Priekšstats Izpratne Pielietošana Studiju kursi  
Svešval.profesionāl. 
leksikas un saziĦas 
līmenī:- angĜu val. 

        ////////////////////// Profesionālā svešvaloda - 
 angĜu valoda 

Profesionālā ētika   ////////////////////// 
 

Saskarsmes psiholoăija un 
profesionālā ētika 

Saskarsmes 
psihologija 

  ////////////////////// Saskarsmes psiholoăija un 
profesionālā ētika 

Mākslas un kultūras 
vēsture 

 /////////////////// 
 

 Mākslas un kultūras 
vēsture 

Autortiesību un 
patentu likumdošana 

 ///////////////////  Intelektuālā īpašuma 
tiesību pamati 

UzĦēmējdarbības un 
mārketinga pamati 

  ////////////////////// UzĦēmējdarbības un 
mārketinga pamati 

Vide un vizuālā 
komunikācija 

  ////////////////////  
 

Vide un vizuālā 
komunikācija 
Fotogrāfijas pamati 
Tekstilmateriālu 
apgleznošana. Reklāma 

Datorzinības: - 
grafiskās 
datorprogrammas 

  ////////////////////// Datortehnikas, 
informātikas un 
programmēšanas pamati 
Interjera dizaina 
automatizētā projektēšana 
Grafiskā dizaina 
automatizētā projektēšana  
Datorgrafika.WEB dizains 

Tipografika   ////////////////////// 
 

Tiražēšanas tehnoloăijas  
un tipografika 

Koloristika   ////////////////////// Koloristika 

Projektēšanas pamati   ////////////////////// Projektēšanas pamati, 
Tēlotājăeometrija un 
tehniskā grafika 

Vizuālo elementu 
organizēšana: 
-zīmēšanas pamati 
-kompozīcijas 
pamati 
-gleznosanas pamati  

  ////////////////////// 
 

Zīmēšanas pamati 
Kompozīcijas pamati 
Gleznošanas pamati 
 

Lietišėā grafika   ////////////////////// Lietišėā grafika. Grafikas 
pamati un burtu mācība 

Tiražēšanas 
tehnoloăijas 

/////////////////////   Tiražēšanas tehnoloăijas  
un tipografika 

Interjera 
projektēšanas pamati 

  ////////////////////// 
 

Interjera projektēšanas 
pamati. Interjera dizains. 
Interjera apgaismojums un 
dekorēšana  

Dizaina objektu 
maketēšana 

  ////////////////////// Dizaina objektu 
maketēšana 

Arhitektūras pamati  ///////////////////  Arhitektūras pamati 
Darba drošība   ////////////////////// Vides aizsardzība un darba 
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drošība 
Vides aizsardzība /////////////////////   Vides aizsardzība un darba 

drošība 
Dizaina materiālu 
tehnoloăija 

 ///////////////////  Dizaina materiālu 
tehnoloăija 
Reklāmas tehnoloăijas un 
materiālmācība 

Ergonomika   ////////////////////// Ergonomika 
 
6.2. Darba devēju aptauja  
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola kā labu tradīciju ir iedibinājusi darba devēju 
aptaujas. 2007./2008. mācību gadā darba devēju aptaujas veiktas gan telefoniski, gan intervējot 
tikšanās reizēs un anketējot, tādējādi veidojas atgriezeniskā saite un tiek iegūta informācija no 
sociālajiem sadarbības partneriem par studiju programmas kvalitāti. 
Darba devēju aptaujas tiek īstenotas arī prakses sagatavošanas laikā, un to mērėis ir noskaidrot, 
vai programmas saturs atbilst darba tirgus prasībām un vai tās absolventi būs pieprasīti darba 
tirgū. Aptaujas rezultāti parāda, ka pēdējo gadu laikā valsts ekonomiskā izaugsme nav 
iedomājama bez radošo dizaina industriju klātbūtnes un izciliem Eiropas dizaina paraugiem, 
tāpēc dizainera profesija ir perspektīva un pieprasīta darba tirgū, jo radošās industrijas veicina 
valsts konkurētspēju un tautsaimniecības attīstību. Mūsdienās, kad strauji attīstās celtniecība, 
Rīga iegūst modernu kā interjerdizaina, tā eksterjerdizaina veidolu, ir nepieciešami augsti 
kvalificēti vides dizaina speciālisti. Tā kā pirmie ISMA vides dizaineri studiju programmu 
absolvēs tikai 2008./2009.m.g., pagaidām nav pieejamas darba devēju atsauksmes par sagatavoto 
speciālistu profesionālo darbību. Potenciālie darba devēji un profesionālo prakšu organizēšanas 
partneri tika lūgti izvērtēt studiju programmu un sniegt savu vērtējumu. Organizējot 
2007./2008.m.gadā darba devēju anketēšanu firmās, aăentūrās, salonos, kultūras iestādēs, skolās, 
rūpniecības un celtniecības uzĦēmumos, tika sniegta pilna informācija par augstskolā piedāvāto 
profesionālo izglītības studiju programmu “Vides dizains” ar lūgumu izteikt savu viedokli par to. 
Izvērtējot un apkopojot datus, var secināt: 

 dizainera profesija ir perspektīva, un tā tiks pieprasīta darba tirgū; 
– piedāvātā studiju programma atbilst pašreizējām darba tirgus prasībām; 
– programma dod pietiekamu profesionālo ievirzi profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 
– programmas saturs un organizācija apmierina darba devējus. 

 
7. Studējošie 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 

2007./2008. ak. g. I semestrī studē 52 studenti pilna laikā studijās. 
2007./2008. ak. g. II semestrī studē 46 studenti pilna laikā studijās. 
 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 
Pirmajā studiju gadā (2007./ 2008.m.g.) bija iesniegti 68 iesniegumi, bet imatrikulēti 52 
reflektanti. Studiju programmā “Vides dizains” lielākais reflektantu skaits ir no Rīgas un Rīgas 
rajona un Daugavpils. Jauniešu pārstāvji ir gandrīz no visiem Latvijas reăioniem: 
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                                                          Rīga - 20                    
            Aizkraukles raj. -1                                                    Rīgas raj. – 8 
 
        Olaine - 1                                                                            Valmieras raj.-1 
 
    Bauskas raj. – 1                                                                   Valkas raj. – 2 
 
       Daugavpils - 4                             ISMA                                    Daugavpil. raj. – 1 
 
             Krāslava - 1                                                                    Kuldīgas raj. – 1 
 
                Talsu raj. – 1                                                         Tukuma raj. – 1 
 
                           Ventspils – 1                                   Ogres raj. – 2 
 

 
7.3. Absolventu skaits 
Studijas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Vides dizains” 
studenti uzsākuši tikai 2007./2008. ak. g. un absolvēs programmu tikai 2008./2009.ak. gadā. 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Divas reizes akadēmiskajā gadā tiek veikta studējošo aptauja. Kā aptaujas veikšanas metode 
tiek izvēlēta anonīma anketēšana par studiju programmas saturu, par izmantoto studiju kursu 
pasniegšanas metožu atbilstību, par docētāju darba kvalitāti. Aptauju rezultāti dod iespēju 
novērtēt studiju kursu kvalitāti, kā arī intervējamā objektivitāti, nepieciešamības gadījumā 
ierosinot kādā jautājumā diskusiju, noskaidrot vērtējuma motīvus, nereti iegūt arī neplānotu 
informāciju. Aptauju analīzes rezultātā tiek pilnveidota studiju programmas kvalitāte. 

 
2007/2008.m.g. I. semestra studējošo aptaujas rezultāti  

 
. Kā Jūs kopumā vērt ējat šo studiju kursu?                                            75 % -  teicami  un labi   

2. Kā Jūs domājat - vai tika sasniegts kursa mērėis?                               57 % -  tika sasniegts, 32%-tika sasniegts daĜēji 
3. Vai Jūs apmierināja studiju procesa organizācija kursa ietvaros?       54%.-.apmierināja piln ībā, 35% -apmierināja 
daĜēji  
4. Kurss kopumā bija:                                                                                     82% -  vajadzīgajā līmenī 

5. Kursa mērėa, kursa uzdevumu un vērt ēšanas kritēriju izkl āsts un skaidrojums     75% - teicami un labi 

6. Kursa satura izklāsta saprotamība                                                        78% -  teicami un labi 
7. Izklāsta temps:                                                                                           82% -  piemērots 
8. Teorijas un praktisko piemēru l īdzsvars:                                               81% -  piemērotā līmenī 

9. Lekciju loma kursa materiāla apguvē                                                   66% -   teicami un labi 

10. Semināru un/vai praktisko nodarb ību loma kursa materiāla apguvē 73% - teicami un labi  
11. Patstāvīgā darba loma kursa apguvē                                                   76% - teicami un labi 

12. Iespēja saĦemt docētāja atbildes un diskutēt par studentu uzdotajiem jautājumiem  lekcijās un semināros           

                                                                                                                        80% -  teicami un labi  

13. Iespēja saĦemt konsultācijas                                                                 83% -  teicami un labi 
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Analizējot absolventu anketas, iegūtas šādas galvenās atziĦas: studiju procesa pilnveidošanai 
nepieciešams palielināt mācību priekšmetu teorētisko daĜu; vairāk studiju kursos analizēt 
mūsdienu vides dizaina nozares problēmas, padarīt pieejamākus un vieglāk uztveramus tādus 
priekšmetus kā tēlotājăeometrija un projektēšana, ievērojot to, ka daudziem studentiem šajās 
jomās ir vājas priekšzināšanas.  

 
2007./2008.ak.g. II. semestra studējošo aptaujas rezultāti 

 

 
 
Anketēšanas analīze parāda, ka kopumā studiju kursa saturs attīsta profesionālās kompetences. 
Mācībspēks ieinteresēja studentu auditoriju, pietiekami izskaidroja studiju kursa apguves 
nosacījumus. Arī mācību kursa mērėis tika pasniegts, atspoguĜojot jaunākos nozares sasniegumus 
un analizējot problēmas. Studiju kursa apguves laikā tika izmantotas dažādas mācību metodes un 
uzskates līdzekĜi. Arī mācībspēka tolerance pret studentiem bija samērā augsta.  
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
Studijas pirmajā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Vides dizains” 
studenti uzsākuši tikai  2007./2008. ak.g. un absolvēs ISMA tikai 2008./ 2009.ak.g. 
 

Studiju kurss, 
vērtēšanas 
kritēriji 

Zīmē 
šana 
 
 

Kom- 
pozīci
-ja 
 

Dator- 
grafika 
 
 

Stikla 
apglez 
nošana 
 

Interjera 
projektē- 
šana 
 

Tēlotāj- 
ăeomet 
rija 
 

Interjera     
dizains       
                  
 

Grafikas 
pamati un 
burtu māc. 

I. Studiju kursa saturs, jūsuprāt,  attīsta profesionālās kompetences 
1.Pilnībā atbilst 12 17 15 16 12 8 10                16 
2.DaĜēji atbilst 8 4 3 3 9 11 8                  5 
3. Neatbilst 1 0 1 0 2 4 2                  0 
II. M ācībspēks ieinteresēja auditoriju, piesaistīja uzmanību studiju kursa apguvei un izskaidroja 
studiju kursa apguves nosacījumus 
1.Pilnībā atbilst 13 20 9 14 10 9 9                 16 
2.DaĜēji atbilst 7 2 7 4 11 10 12               6 
3. Neatbilst 1  1 0 3 5 3                  0 
III. M ācībspēks studiju kursu izkl āstīja, atspoguĜojot jaunākos nozares sasniegumus, problēmas un 
to pielietojumu uzĦēmējdarb ībā 
1.Pilnībā atbilst 9 16 7 13 10 8 9                  17 
2.DaĜēji atbilst 9 5 7 6 10 9 11               5 
3. Neatbilst 3 1 2 0 1 3 1                  0 
IV. M ācībspēks studiju kursa apguves laikā izmantoja dažādas mācību metodes un uzskates 
līdzekĜus  (t.sk. praktiskus uzdevumus, darbu grupās, problēmdiskusijas, situāciju analīzi, testus, 
kompetenču treniĦu  u.c., kā arī veicināja studenta patstāvīgu darbu studiju kursa apguvē)   
1.Pilnībā atbilst 12 18 8 13 9 9 9                 16 
2.DaĜēji atbilst 5 3 6 7 10 9 10               5 
3. Neatbilst 4 1 2 0 3 5 3                 1 
V. Mācībspēka attieksme pret studējošiem bija toleranta, tā sekmēja studiju kursa apguvi  
1.Pilnībā atbilst 16 22 13 16 15 14 14               17 
2.DaĜēji atbilst 6 1 3 2 6 6 6                 5 
3. Neatbilst 0 0 0 0 2 4 1                0 
VI. Nosauciet mācībspēkus (studiju kursus), ar kuriem Jūs vēlētos sadarboties arī turpmāk, lai 
pilnveidotu savu izglītību vai profesionālo kvalifik āciju 
Telešs-13, Sidorenko-17, Lisagora-16, Krūss-6 
VII. K ādi ir J ūsu priekšlikumi studiju vides pilnveidei augstskolā 
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā, vērtējot studiju programmas saturu, studiju 
vidi un docētāju darba kvalitāti, kā arī piedaloties Studentu pašpārvaldē un augstskolas studentu 
pētniecības darbā. Augstskola ir ieinteresēta studējošo līdzdalībā un atgriezeniskajā saiknē 
studiju procesa pilnveidē. To nodrošina, veicot gan studējošo, gan  absolventu anketēšanu. 
Studējošo pašpārvaldei studiju darba organizācijā galvenās funkcijas ir – saites veidošana starp 
studiju programmu direktoriem un studējošajiem studiju procesa problēmu risināšanai, kā arī 
piedalīšanās anketēšanas organizēšanā un rezultātu izvērtēšanā. Studējošie ietilpst vēlētajās 
ISMA institūcijās – Satversmes sapulcē, Senātā, Studiju programmu padomēs, piedalās Atvērto 
durvju dienās. Studenti aktīvi piedalās ISMA rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, kā arī dažādu 
ar studējošajiem saistītu problēmu risināšanā.  
 
8. Studiju programmas “Vides dizains” nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērtējums 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
“Vides dizaina” programmas īstenošana tiek nodrošināta ar akadēmisko personālu, kuram ir 
nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajā studiju priekšmetā un kurš nodarbojas māksliniecisko, 
pētniecisko vai pētnieciski metodisko darbu. 
Studiju programmu īsteno 18 docētāji. No kopējā strādājošā akadēmiskā personāla locekĜiem 
profesori – 1, asoc. profesori - 2, docenti - 5, lektori – 10. 
 
Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 
 personāla kvalitat īvais sastāvs  
 

                 Pavisam:      18 cilv.        100% 
No programmā iesaistītā 
akad. personāla 

 
 

 
 

doktori         5 cilv.         28% 
maăistri        6 cilv.         33% 
nozares profesionāĜi ar  
augstāko izglītību 

       7 cilv.         39% 
 

 
Studiju programmas “Vides dizains” īstenošanu pārsvarā veic ISMA ievēlētais akadēmiskais 
personāls. 
No 18 programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem 10 docētāji (t.i., 56%) ir ievēlēti 
akadēmiskajos amatos ISMA, pieciem  no tiem (50%) ir zinātniskais grāds vai maăistra grāds.  
No 8 viesdocētājiem 2 ir zinātĦu doktori, 3 – maăistri, 3 – nozares profesionāĜi ar augstāko 
izglītību. 

Ievēlēšanas vietā strādājošā akadēmiskā personāla kvalitat īvais sastāvs 
 

             Pavisam:       10        100% 
     t.sk. doktori         3          30% 
   maăistri         2          20% 
  nozares profesionāĜi ar 
augstāko izglītību 

        5          50% 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai 
 
Nozīmīga vieta ISMA tiek ierādīta akadēmiskā personāla izaugsmei un kvalifikācijas 
paaugstināšanai. Vides dizaina studiju programmas docētāju kvalifikācijas celšanas plānus  
apstiprina Kultūras un mākslas katedrā. 2007./2008.mācību gadā programmas docētāji savu 
kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties starptautiskajā konferencē “No Lielvārdes jostas līdz 
mūsdienu dizainam” (Latvijā, Rīgā, 2007.gada 4. oktobrī), kā arī piedaloties ISMA 
2007./2008.ak.g. un 2008/2009. ak.g. konferencēs. Docētāji kvalifik āciju paaugstina, arī 
izstrādājot mācību metodiskos līdzekĜus dizaina nozares jomā, īstenojot docētāju savstarpējo 
nodarbību hospitāciju un šos rezultātus apspriežot katedrā.  
Vairāki programmas docētāji savu kvalifikāciju paaugstina doktorantūrā – S. Ozola, 
T.Labanova, maăistrantūrā – I.Krūss, J.Sidorenko.  
Parakstītais līgums par sadarbību starp ISMA un KauĦas dizaina koledžu perspektīvā paredz 
studentu un docētāju apmaiĦu, kā arī docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu Eiropas Savienības 
Erasmus programmas ietvaros.  
 
8.2.1. Pētnieciskie virzieni jaunradē un to rezultāti, projektu vad ība. 
Studiju programmā “Vides dizains” strādā 56% ievēlētā akadēmiskā personāla ar lielu darba 
pieredzi augstskolā, kā arī praktiskajā darbībā mākslas un dizaina jomā. Vairāki no viĦiem ir 
labi pazīstami Latvijā par sasniegumiem zinātnē un mākslā, ir nominēti kā laureāti zīmēšanas, 
gleznošanas, dizaina virzienos. Studiju programmas docētāji regulāri piedalās Latvijas, 
starptautiskās un personālās izstādēs,kā arī īsteno un vada projektus. 
Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Baltijas Baltkrievu mākslinieku apvienības “Maju 
Gonar” priekšsēdētājs, mākslinieks V.Telešs  
no 1977. gada piedalījies 78 Latvijas Republikas un starptautiskajās izstādēs un 23 
personālizstādēs, tai skaitā Klīvlendā (ASV), Toronto (Kanāda), Ugē (Dānija).  
Latvijas Mākslinieku savienības biedrs I.Krūss 
ieguvis ap 20 dizainpatentus (autorapliecības). I.Krūss ir projektējis autordarbus, to skaitā 
radioaparātus, pirmo elektronisko skaitĜošanas mašīnu Latvijā, ZA Fizikas institūta 
Atomkodola reaktora vadības pulti, krēslu, laboratoriju mēbeles, kabinetu mēbeles, personālos 
datorus, eksporta telefona aparātu, Latvijas Sakaru institūtā – Mazās sēžu zāles interjeru; 
Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā – foajē, dežuranta posteni; baseina interjerus un iekārtu u.c. 
Baltijas Baltkrievu mākslinieku apvienība “Maju Gonar” locekle, Dr.Hist. A.ěitviĦenko  
ir publicējusi daudzus zinātniskos rakstus par mākslas vēsturi, tajā skaitā, monogrāfiju “ Сквозь 
призму лет и поколений. Пути и судьбы иcкусства Российского Зарубежья ” Rīga, EKA, 
2002.g., 76 lpp; “Russian Emigration Culture in European Context”. Report at the international 
conference Intercultural Communication at Work. The 10-th NIC Symposium on Intercultural 
Communication. Goteborg 20 – 22 November 2003. ViĦa ir triju kultūras un dizaina izglītības 
studiju programmu autore. Piedalījusies 21 gleznu izstādē. 2005. gadā izdots A.ěitviĦenko 
dzejoĜu krājums, kas ilustrēts ar autores gleznu kopijām. 
Vairākas publikācijas par kultūru un mākslu ir VSIA “Latvijas Vēstnesis” ziĦu redaktorei 
Mag.Paed. I.Matisānei  
ir publikācijas portālā www.lv.lv., t.sk. 2007.g., “Vienmēr atzīts – dāvini grāmatu un lasi 
pats!”; “Rīgas koncertzāle – politisko cīĦu ėīlnieks”; “Veselā saprāta Dziesmu un deju svētki: 



 29 

idejas, norise, problēmas”, “Mākslas dienas. Toreiz un tagad.”; 2008.g. – intervija ar kultūras 
ministri u.c. I.Matisāne ir publicējusies žurnālos ‘Skolotājs”, “Literatūra kā vārda māksla”, 
avīzēs “Talsu Vēstis”, ”Rēzeknes Vēstis” u.c. 
Māksliniece J.Sidorenko  
piedalās izstādēs “Skola - 2005., 2006., 2007” kā PIC – interjera dizaina stenda konsultante. No 
1998. – 2007. gadam piedalās Rīgas skolotāju ikgadējā radošo darbu izstādē. No 2003. – 2005.g. 
– dāvināšanas akcijā „Es maza zieda lielu mīlestību nesu”. 2003.g. Rīgas vizuālās mākslas 
konkursā „Putnu pasaule” – telpisks objekts interjerā”. 2000. -2004.g. piedalījusies RSIC 
starptautiskajos projektos „Redzi, domā, rādi”, „Latvija – Eiropas kultūras sastāvdaĜa”, „Kopīgais 
un atšėirīgais ZiemeĜvalstu un Latvijas kultūrizglītībā” – metodiskie materiāli un radošo darbu 
izstāde1999.g. 
Māksliniecei I. Lisagorai  
ir realizēti radošie projekti interjeru noformēšanā. ViĦa piedalījusies kā scenogrāfs teātra izrādēs 
Latvijā un ārzemēs, ir daudzu reklāmu autore un mākslinieciskā redaktore, vairāku organizāciju 
firmas zīmju un stilu autore, muzeja “Ebreji Latvijā” iespieddarbu mākslinieciskā noformējuma 
autore. Konkursā “Grāmatniecības gada balva 2004.” I.Lisagoras mākslinieciskais noformējums 
ieguva 3.vietu nominācijā “Zinātniskā literatūra”. Māksliniece ir iekārtojusi izstādes, t.sk., Rīgas 
Kongresu namā, Melngalvju namā, Rīgas ebreju kopienas namā, t.sk. 2008.g. fotoizstādi „Izraēla: 
vēsture fotografijās”.  
Fotomākslinieka J.Brenča 
 Radošā biogrāfija iekĜauj publikācijas žurnālos (vairākas žurnālā “Enerăija un pasaule”), bez 
tam viĦam bijušas vairākas personālizstādes, tajā skaitā: fotoizstādes Farmācijas muzejā 
(2000), Mālpils pagasta Sidgundā, Juridiskajā koledžā (2006). 
Dr.Oec. V.Člaidze 
veic pētījumus menedžmenta un mārketinga jomā: 82 publikācijas, t.sk.: zinātniskie raksti – 
18, mācību līdzekĜi un konspekti – 8, metodiskie norādījumi – 29.  
Dr.Sc.Ing., ISMA prorektoram inovatīvajā darbā V.Gopejenko 
 ir 40 zinātniskās publikācijas, t.sk. 7 mācību un metodiskās publikācijas. 
Mag.Sc.Ing. K.Hamrunai 
 ir 11 publikācijas dabaszinātĦu un datortehnoloăiju jomā. 
 Dr.Sc.Ing. V.KĦazeva  
galvenie zinātniskie pētījumi – automātiskas vadības sistēmas un navigācija. V.KĦazevam ir 
ievērojams skaits publikāciju, tajā skaitā: KĦazevs V., Gromovs G. “Datortehnoloăijas 
ekonomikā: Mācību līdzeklis”. – Rīga, 2003.; Kopitovs J., KĦazevs V. “Datortehnoloăijas 
ekonomikā: Metodiskie norādījumi”. – Rīga: EKA, 2003. 
 Pēc mākslinieces – interjeristes Mag.Art. B.Bajāres  
projektiem tiek veidoti interjeri bankās, iestādēs, privātās mājās, veikalos Rīgā, Tērvetē, 
Dundagā u.c. B.Bajāre sagatavojusi publikācijai un nodevusi izdevniecībai “Zvaigzne ABC” 
grāmatu “Mana māja ikdienā un svētkos”. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem. 
Akadēmiskā personāla atlase atbilst likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, kā arī ISMA 
noteiktajai kārtībai par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos. Studiju programmas”Vides dizains” 
realizācijai uzaicināti docētāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, mākslinieki, arhitekti u.c., 
kuri daudzus gadus nostrādājuši mākslas izglītības iestādēs, ieguvuši augstu savu darba devēju 
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atzinību. Katru gadu ISMA tiek izsludināts konkurss uz akadēmiskajiem amatiem, kur var 
pieteikties gan ISMA docētāji, gan mākslinieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri nestrādā ISMA. Visi 
iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti konkursa komisijā atbilstoši ISMA Senāta noteiktajiem 
kritērijiem. Vēlēšanu termiĦā tiek plānots papildināt docētāju zināšanas pedagoăijā un 
psiholoăijā. Iekšējās kvalitātes sistēmas ietvaros regulāri teik izvērtēta docētāju darbība studiju 
programmas īstenošanā. 
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Vides dizains” 
finansēšanas avots ir fizisko un juridisko personu studiju maksa. Studējošie var izmantot 
studiju un studējošo kredītus MK noteiktajā kārtībā. Programmas izmaksas tiek novērtētas, 
salīdzinot ar citām ISMA īstenotajām 1.līmeĦa profesionālajām augstākās izglītības studiju 
programmām. Atbilstoši studiju programmas izmaksām tiek plānota studiju maksa.   
 
Nr.p.k. Rādītājs (izdevumi) Mēnesī (LVL) Gadā (LVL) 
1 Darba alga (ieskaitot nodokĜus) 4045.00 48540.00 
2 Bibliotēka (grāmatu iepirkšana) 340.00 4080.00 
3 Tehnika un mācību līdzekĜi (datori, 

programmnodrošinājums, kopētāja 
izmantošana u.tml.) 

960.00 11520.00 

4 Saimnieciskie izdevumi, kancelejas preces 70.00 840.00 
Kopā: 5415.00 64980.00 
 
Studiju maksas lielumu katram studiju gadam nosaka ISMA dibinātājs un apstiprina ISMA 
Senāts. Plānotā studiju maksa 2008./ 2009. m. g. pilna laika studijām – 1300 LVL gadā.  
Mēnesī viens pilna laika students (ar aprēėinu, ka programmā ir 52 studenti) izmaksā 104.13 
LVL 
 
Izglītības studiju programmas “Vides dizains” īstenošanai nepieciešamās materiālās 
bāzes raksturojums  
Studējošie ir nodrošināti ar auditorijām lekciju, semināru un praktisko nodarbību 
vajadzībām – Rīgā, Lomonosova ielā 1V. 
Studiju procesa nodrošināšanai ir šādas telpas:  

• zīmēšanas/zāle 60.2 m2 (ar 14 zīmēšanas galdiem); 
•  gleznošanas zāle 85.6 m2  (ar 12 gleznošanas dēĜiem); 
•  auditorijas 28,5 m2, 18,6 m2, un 46,0 m2 platībā; 
• datorklase ar interneta pieslēgumu  un 25 darba vietām (Corell Draw, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Arhi CAD, Auto CAD, 3D MAX) 
•  palīgtelpas (mākslinieciskā inventāra glabātuve 24 m2). 

  ISMA ir izveidots iekšējais lokālais datortīkls, kas Ĝauj plaši izmantot augstskolas 
resursus. 
Studiju procesa īstenošana ir nodrošināta ar audio-video aparatūru (t.sk.4multimediju 
projektori, 4 kodoskopi). 

ISMA darbojas bibliotēka (88 m2) un lasītava (63 m2). Bibliotēkas fonds ir veidots 
atbilstoši ISMA īstenoto studiju programmu prasībām. Kultūras un mākslas literatūras un 
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periodikas fondā ir vairāk nekā 600 vienības (literatūra un periodiskie izdevumi par dizainu, 
interjeru, arhitektūru, tēlniecību, grafiku, krāsu mācību u.c.) 
Grāmatu fonda komplektēšanas avoti ir: „L.Grāmata”, „LV-Akadēmiskā grāmatnīca”, „J.Rozes 

grāmatnīca”, „Valters un Rapa”, „Globuss”, grāmattirgotāju firmas „Janus”, „Polaris”, SIA 

„Autodati”. Maskavas grāmattirgotāju bāzes: „Gardarika”, „Инфа-М”, „КноРус”. Laikrakstus un 

žurnālus bibliotēkas vajadzībām abonē sekojošas firmās: „Latvijas Pasts”,  abonēšanas centrs - 

„Diena”,  „Merion-Press”. 

Literatūru var lasīt lasītavā, kā arī nokopēt  vai paĦemt to uz noteiktu laiku. Informācijas nolūkā 

ir izveidoti: Elektroniskais grāmatu fonda katalogs; Audio kasešu fonds; Tematiskais saraksts. 

Regulāri tiek rīkotas izstādes: „Jaunumi”, „ISMA izdevumi”, „Metodiskie materiāli studentiem 

(maăistrantiem)” u.c. Studenti var izmantot bezmaksas interneta pieslēgumu un elektroniskās 

datu bāzes - Eiropa.lv”, „NAIS” (www.nais.lv), „LETA” ( www.leta.lv), „LURSOFT” 

(www.lursoft.lv), „LETONIKA.LV” ( www.letonika.lv). Iespējams izmantot 

(www.search.ebscohost.com) – datu bāzi, kas ietver visdažādākos materiālus, pilnus žurnālu 

publikāciju tekstus, monogrāfijas, atskaites, konferences materiālus u.c. (angĜu valodā). Datu 

bāze tiek atjaunota katru dienu uz EBSCOhost. Studenti var izmantot elektroniskos katalogus un 

bibliotēku fondus citu augstskolu un pilsētas bibliotēkās. 

Bibliotēkas darba laiks ir piemērots gan dienas, gan vakara nodaĜas studentiem.  

 
10. Ārējie sakari 
 10.1. Sadarbība ar darba devējiem: 
ISMA sadarbojas un organizē studentu un darba devēju tikšanās. Sadarbība notiek šādos 
virzienos: 1) darba devēji tiek iesaistīti studiju programmas optimizācijas procesā; 2) tiek veiktas 
darba devēju aptaujas par studentu sagatavotību un nākamo absolventu atbilstību Latvijas darba 
tirgum. Ir panākta vienošanās ar darba devējiem par mācību prakses vietām. Mācību prakses 
vietas: 
Rīgas pilsētas Mākslas darbinieku nams; 
 SIA “E – SPĒLESins”;  
SIA ,,LA BEADARIE”; SIA ,,Vilks studija”; 
Izdevniecības nams ,,PETITS”;  
SIA “BNS PLUS”; SIA “TIMAR”; SIA “Van dieren”;  
SIA “DOMA –būve”;  
,,Pagastmala”, Vecsaules pag., Bauskas raj.;  
DauguĜu speciālajā internātpamatskolā, DikĜu pag., DauguĜi; Valmieras rajons; Krimuldas 
pagastā, Rīgas raj. Skaistumkopšanas salonā “Talents”;  
VariĦu pamatskolā, Oktobra iela Valkas raj.;  
SIA ”MOTORATS”, Ogrē, Rīgas ielā 98;  
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SIA GLOBAL FASHION GROUP “Palazzo Italija” AS “ELEZA – K”, MēbeĜu salons; 
Vidusskola “Premjers”, Rīga Visvalža iela 6;  
Biedrība “Vispasaules bērni”, Jelgavā, Aspazijas ielā 23 – 49. 
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju 
programmas 
 
Kultūras un mākslas katedra, kas īsteno Vides dizaina programmu, aktīvi meklē sadarbību ar 
radniecīgām mācību iestādēm Baltijas un Eiropas valstīs Eiropas Savienības Erasmus 
programmas ietvaros. Ir nodibināti kontakti ar KauĦas koledžu (KAUNAS COLLEGE DESIGN 
DEPARTAMENT) un Itālijas Mākslas akadēmijas (ACCADEMIA di belle Arti di Brera) 
Dizaina departamentu. ISMA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar KauĦas koledžu (5.pielikums). Ir 
uzsāktas sarunas ar šīm augstskolām par mobilitātes iespējām studentiem un mācībspēkiem.  
 
Studiju  programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar Latvijas augstākās izglītības 
studiju programmām 
 
ISMA programmai “Vides dizains” vistuvākās pēc realizācijas ilguma, kredītpunktu apjoma un 
programmas satura ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  programma ”Vides 
dizains”– piešėiramā kvalifikācija ,,Vides dizaineris”, kuras īsteno Baltijas Starptautiskajā 
akadēmij ā ( BSA) un Rēzeknes  Augstskolā ( RA). 
 

ISMA, RA, BSA pirmā līmeĦa profesionālās augstākas izglītības programmu “Vides  
dizains” salīdzinājums (pilna laika studijas). 

 
           ISMA              RA           BSA 
Mācību ilgums           2 gadi            2 gadi           2 gadi 
Programmas apjoms           80 KP            80 KP           80 KP 
Vispārizglītojošie un 
nozares mācību kursi 

          46 KP            40 KP           44 KP 

Specializācijas mācību 
kursi 

    8 KP 
 Interjera dizains 
Grafiskais dizains 

           13 KP 
Interjera dizains 
Dārza dizains 

          10 KP 
Interjera dizains 
Reklāmas dizains 
Web dizains 

Izvēles mācību kursi             2 KP             3 KP            2 KP 
Prakse           16 KP             16 KP           16 KP 
Kvalifikācijas 
eksāmens un 
kvalifikācijas darbs 

            8 KP              8 KP.             8 KP 

 
Studiju programmu salīdzināmā analīze Ĝauj secināt, ka šo programmu kredītpunktu apjoms 
atbilst Valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam. Kredīpunktu atšėirības 
atsevišėu specializāciju mācību kursos var pamatot gan ar pašu specializāciju saturu, gan ar to, ka 
dažās programmās mācību kursi, kas norādīti standartā kā vispārējie obligātie vides dizainera 
kvalifikācijas iegūšanai, ir sadalīti specializācijās. Piemēram, BSA programmā Lietišėās grafikas 
kurss paredzēts Reklāmas dizaina un WEB dizaina specializācijās, bet tā nav Interjera dizaina 
specializācijā. Arhitektūras pamati obligāti tikai Interjera dizaina specializācijai. Tādi nosaukumi 
kā Darba drošība, Vides aizsardzība un Ergonomika BSA programmā netiek pieminēti. Rēzeknes 
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Augstskolas programmā netiek minēti priekšmeti ar nosaukumu “Vide un vizuāla komunikācija”, 
„Tipografika”, „Tiražēšanas tehnoloăijas”. ISMA programmā kursi, kas norādīti standartā, tiek 
iekĜauti kā obligātie neatkarīgi no izraudzītās specializācijas. Un beidzot – programmas to 
realizācijas gaitā tiek pilnveidotas. Tādējādi norādītajās programmās mācību kursu kredītpunktu 
skaits praktiski sakrīt, atšėirības ir tikai speciālizācijas virzienos. Tas dod iespēju organizēt 
kopējas konferences, izstādes, skates, pieredzes apmaiĦu, kā arī dalību kopējos dizainprojektos. 
 
Studiju programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar Īrijas koledžu 
GRIFFITH  COLLEGE DUBLIN un Lietuvas KAUNAS COLLEGE  īstenotām studiju 
programmām 
 
ISMA studiju programma ,,Vides dizains” pēc satura atbilst citām analoăiskām Eiropas 
Savienības valstu augstākās izglītības programmām, kas tiek īstenotas augstskolās un koledžās. 
Salīdzinot Eiropas Savienības valstu mācību iestāžu dizaineru studiju programmas (Čehijas, 
Vācijas, Bulgārijas, Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas) ar ISMA programmu “Vides dizains”, 
jāsecina, ka vislīdzīgākās šai programmai ir Anglijas, Īrijas un Lietuvas augstāko izglītības 
iestāžu studiju programmas. 
 
Intensīvā divgadīgā izglītības programma “Interjera dizains”  koledžā GRIFFITH  
COLLEGE  DUBLIN pilna laika studijās un nepilna laika studijās sagatavo ,,profesionālus, 
radošus un kompetentus dizainerus”. 
Griffith College Dublin  programmas „Interjera dizains” profesionālo priekšmetu bloks ir 
līdzīgs analogam ISMA programmas “Vides dizains” mācību priekšmetu blokam, t.sk. līdzīgi 
ir specializāciju mācību priekšmeti. Tas ietver: Arhitektūras zīmēšanu, Aanalītisko zīmēšanu, 
Kultūras kursu,  Datorapmācību, Komunikāciju studijas, Arhitektūras pamatus, Materiālu 
mācību, Dizaina teoriju, Mēbeles un iekārtas, Vides plānošanu un ergonomiku un 
profesionālo praksi. 
 
Pēc nozares priekšmetu bloka un specializācijas priekšmetu bloka  un šo priekšmetu satura 
ISMA programmai „Vides dizains” Ĝoti līdzīga ir KAUNAS COLLEGE  (Lietuva) programma 
«Dizains»  
Programma paredzēta trīs gadu apmācībai. Mācību programma ietver vairākas specializācijas, tai 
skaitā: “ Interjera dizains” un “Grafiskais dizains”. 
Programmas obligāto mācību priekšmetu bloks ietver: Mākslas vēsturi, Dizaina vēsturi, Darba 
aizsardzību, Informācijas tehnoloăijas, Svešvalodu, Likumdošanas pamatus, Sociālo 
psiholoăiju, kas atbilst analoăiskam ISMA programmas “Vides dizains”  mācību kursu blokam. 
Profesionālo kursu blokā paredzēti mācību priekšmeti: Zīmēšana, Gleznošana, Ăeometrija un 
perspektīva, Kompozīcija, Projektēšanas pamati, Konstruēšana, Materiālu mācība, 
Datorgrafika. 
Specializācijā “Interjera dizains"  ietvertie trīs mācību priekšmeti – “Interjera dizains”,  
Interjera elementu modelēšana un veidošana, Dizaina dekoratīvie materiāli  – ir analoăiski 
ISMA programmas “Vides dizains” atbilstošajai specializācijai.  
Visi mācību priekšmeti, kas iekĜauti Кaunas College specializācijā “Grafiskais dizains”, - 
Projektēšana, Apstrāde, Izdevējdarbība – saturiski ir saistīti ar datortehnoloăijām un internetu.  
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11. Dokuments, kas apliecina, ka gadījumā, ja pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma ”Vides dizains” tiek likvidēta, pieteicējs 
nodrošinās  studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās 
izglītības programmā (Līgums ar Rīgas Celtniecības koledžu) 
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12. Studiju programmas “Vides dizains” attīstības plāns 

 

                             SVID analīze 2007./2008. ak.g. 
 
Studiju programmas  ‘Vides dizains” stiprās puses: 
 

– augsts pasniedzēju profesionālais sagatavotības līmenis, pasniedzēji studē doktorantūrā un 
maăistrantūrā; 

– programmas studiju kursu sabalansētība, kas nodrošina jauno speciālistu zināšanu un 
iemaĦu iegūšanu; 

– aktīva akadēmiskā personāla un aktīvāko studējošo līdzdalība metodiskajā un 
pētnieciskajā darbā; 

– regulāra izmaiĦu ieviešana studiju programmā saskaĦā ar mūsdienu vides dizaina 
prasībām; 

– programmas sadarbība ar KauĦas koledžu; 
– lietišėas savstarpējās attiecības starp pasniedzējiem un studējošiem; 
– regulāra jaunu datortehnoloăiju izmantošana mācību procesā; 
– regulāri lietišėie kontakti ar darba devējiem.  

 
Studiju programmas “Vides dizains” vājās puses: 
 

– nepietiekams mācību procesa infrastruktūras nodrošinājums palielinoties studējošo 
skaitam, 

– nepietiekama studējošo iesaistīšanās pētnieciskajā darbā. 
–  

Programmas iespējas: 
 

– iespēja realizēt mācību disciplīnas arī svešvalodās; 
– iespēja piedalīties studējošo  un docētāju apmaiĦas programmās ar citu valstu 

augstskolām; 
– izmantojot pasniedzēju radošo potenciālu iespējas organizēt izstādes, vadīt studentu vides 

dizaina projektus un veikt pētījumus. 
–  

Programmas draudi: 
 

– sakarā ar demogrāfisko situāciju iespējama studentu skaita samazināšanās; 
– pirmajā kursā uzĦemti tikko vidusskolu beigušie studenti ar nepietiekamu zīmēšanas, 

gleznošanas, rasēšanas pieredzi; 
– iespējama akadēmiskā personāla kvalifikācijas pazemināšanās, jo daudzi jaunie mākslas 

speciālisti neizvēlas akadēmisko darbu, bet gan privātu darbību dizaina jomā.  
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
”Vides dizains” at t īstības plāns 

 
Att īstības 
virziens 

 

Uzdevumi Izpildes 
laiks 

 

Atbild īgie Izpildītāji Izpildes 
rezultāts/ 

apliecinājums 
Studiju 
programmas 
tālākattīstība un 
studiju procesa 
nodrošināšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Uz esošās 
programmas pamata 
turpināt kvalitatīvu 
pilnveidošanu, Ħemot 
vērā modernās 
dizaina tendences. 
2.Docētāju mācību 
metodisko un 
uzskates līdzekĜu 
tālāka izstrāde  
 
 
3.Studiju procesā 
modernu 
datorprogrammu 
ieviešana.  
 
4.Bibliotēkas un 
katedras mācību, 
literāro fondu 
papildināšana. 
5.Paplašināt 
studējošiem 
starptautisko prakšu 
piedāvājumu un 
studiju iespējas 
ārvalstīs. 
6. Līgumi ar Eiropas 
augstskolām par 
savstarpēju 
sadarbību. 
7.Regulāra studiju 
programmas 
pašnovērtēšana. 
 

2007.-2013. 
 
 
 
 
 
Regulāri 
 
 
 
 
 
2007.-2013. 
 
 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
2007.-2013. 
 
 
 
 
 
2007.- 2013. 
 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
 

Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
 
 
 
Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
 
 
 
Inovācijas darba 
prorektors 
 
Rektors 
 
Inovācijas darba 
prorektors 
 
 
Rektors, Studiju 
programmas 
direktors 
 
 
 
Prorektors, 
Studiju 
programmas 
direktors 
Studiju 
programmas 
direktors 
 
 

Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru 
vadītāji 
 
Studiju 
programmas 
direktors, 
Katedras 
vadītājs, 
docētāji 
Programmas 
direktors 
Bibliotēkas 
direktors, 
docētāji 
 
Programmas 
direktors, 
 
Prakses un 
karjeras centra 
vadītājs  
 
 
 
Programmas 
direktors 
Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru 
vadītājs, 
docētāji 

Klientu 
apmierinātības 
pētījuma rezultāti 
 
 
 
Semestru un 
mācību gada 
rezultātu analīze 
 
 
 
Studentu 
dizainprojektu 
kvalitatīva 
izpildīšana 
 
 
 
 
 
Studentu mobilitāte 
 
 
Noslēgti līgumi ar 
citu valstu 
augstskolām 
SVID - analīze 
 
 

Akadēmiskā 
personāla 
pilnveide 
 

1.Pilnveidot 
akadēmiskā 
personāla 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
politiku 
augstskolā. 
 
 
 
2.Sekmēt akadēmiskā 
personāla 

2007.-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulāri 
katru 

Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
Administratīvā 
darba prorektors 
Katedru 
vadītājs 
 
 
 
Inovācijas darba  
prorektors 

Personāla daĜas 
vadītāja 
 
Katedru 
vadītājs, 
docētāji 
 
 
 
 
Katedru 
vadītājs, 

Apstiprināta 
personāla 
politika, Studijas 
maăistrantūrā  
(2 docēt.) 
Studijas 
doktorantūrā  
(2 docēt.) 
 
 
Veikti 
lietišėie pētījumi 
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publikāciju izstrādi 
un 
publicēšanu. 
3. Sekmēt 
akadēmiskā personāla 
studijas 
doktorantūrā.  
4.Atbalstīt 
akadēmiskā personāla 
iesaistīšanos 
augstskolas un citās 
tālākizglītības un 
profesionālās 
pilnveides 
programmās un 
projektos. 
5.Gatavot 
akadēmiskā personāla 
papildināšanu no 
maăistrantūras 
spējīgāko studentu 
vidus. 
 

gadu 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
 
 
 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
 
 
 

 
 
 
Rektors 
 
 
 
 Rektors      
 
 
 
 
 
 
 
 
Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
 
Administratīvā 
darba prorektors 
 

docētāji 
 
 
Katedru 
vadītājs, 
docētāji 
 
Docētāji 
       
 
 
 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru 
vadītājs, 
docētāji 

un 
publikācijas 
 
Palielināts doktoru 
skaits 
 
       
Pilnveidota 
akad.personāla 
kvalifikācija 
 
 
 
 
 
 
Jauni docētāji 
 
 
 

Akadēmiskā 
personāla un 
studentu 
pētnieciskā 
darbība 
 

1.Veicināt studiju 
kursu mācību 
grāmatu, brošūru un 
lekciju materiālu 
sagatavošanu un 
publicēšanu 
2.Paplašināt 
starptautisko 
sadarbību, veicināt 
akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas celšanu 
un mobilitāti. 
3.Pieteikt 
starptautiskus 
sadarbības projektus 
ES 
 ERASMUS, 
 un citu 
programmu ietvaros. 
4.Turpināt līdzdalību 
starptautiskajos 
projektos 
5.Rīkot starptautiskas 
zinātniskas 
konferences un 
seminārus  

Regulāri 
katru 
gadu 
 
 
 
Regulāri 
katru gadu 
 
 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
 
 
 
 
2007.-2013. 
 
 
2007.-2013. 
 

Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
 
 
 
Administratīvā 
darba prorektors 
 
 
 
 
Rektors 
Inovācijas darba 
prorektors  
 
 
 
 
Rektors 
Inovācijas darba 
prorektors  
Inovācijas darba 
prorektors  
 
 

Katedras  
vadītājs 
 
Starptautisko 
sakaru dala 
 
Katedras 
vadītājs 
Starptautisko 
sakaru daĜa 
 
 
Katedras 
vadītājs 
Starptautisko 
sakaru daĜa 
 
 
 
Katedras 
vadītājs 
Docētāji 
Starptautisko 
sakaru daĜa 
Katedras 
vadītājs 
Docētāji 

Izdoti studiju 
procesam 
nepieciešami 
materiāli 
 
 
Jauna 
pieredze un 
kontakti 
 
 
 
Organizētas 
izstādes, veikti  
projekti, 
 
 
 
 
ZiĦojumi par 
projekta 
rezultātiem 
ZiĦojumi un 
publikācijas 
ZiĦojumi par 
projekta 
rezultātiem 
studējošo un 
docētāju mobilitāte 

Sadarbība ar 
darba 
devējiem, 
sadarbības 

1.Uzsākt sadarbību ar 
profesionālām 
asociācijām un darba 
devējiem, konferenču 

2007.-2013. 
 
 
 

Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
Administratīvā 

Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru vadītājs, 

Sadarbības 
līgumi 
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partneriem 
Latvijā un 
ārvalstīs 
 

organizēšanā 
2.Regulāri veikt un 
analizēt darba devēju 
aptaujas 
3.Regulāri veikt un 
analizēt absolventu 
aptaujas 
4. Izstrādāt 
priekšlikumus 
mācību procesa un 
programmas 
pilnveidošanai   
 

 
2007.-2013. 
 
 
Regulāri 
katru 
gadu 
2007.-2013. 
 
 
 

darba prorektors 
Administratīvā 
darba prorektors  
 
Studiju 
programmas 
direktors 
Studiju 
programmas 
direktors 
Katedru vadītāji 
 

docētāji 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors 
Katedru vadītājs 
 

 
Pilnveidota studiju 
programma 
 
 
 
 
Uzlabota studiju 
vide 
Pilnveidota studiju 
programma 

Studiju vides 
pilnveidošana 
un attīstība 
 

1.Turpināt iesākto 
bibliotēkas 
automatizācijas 
procesu 
2.Visu studiju kursu 
elektroniskas versijas 
izstrāde 
3. Studiju procesa 
tehniska 
nodrošinājuma 
regulāra 
pilnveide 
 
 
 
4.Remontēt un 
pastāvīgi 
uzturēt labā tehniskā 
un sanitārā stāvoklī 
mācību, atpūtas, 
akadēmiskā 
personāla, 
saimnieciskās, 
sanitārās u.c. telpas. 
5. Ieviest efektīvu 
dokumentu aprites 
sistēmu ar mērėi 
nodrošināt savlaicīgu 
un kvalitatīvu 
informācijas 
saĦemšanu, t.sk. 
elektroniski. 
6. Programmas 
“Vides dizains” 
reklamēšana izstādē 
”Skola – 200_”  

Regulāri 
katru 
Gadu 
 
2007.-2011. 
 
 
2007.-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
2007.-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007.-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
2007.-2013. 

Akadēmiskā 
darba 
prorektors 
 
Akadēmiskā 
darba prorektors 
 
Inovācijas darba 
prorektors  
 
 
 
 
 
 
Saimnieciskā 
darba prorektors 
 
 
 
 
 
 
 
Administratīvā 
darba prorektors 
   
 
 
 
 
 
Rektors 

Bibliotēkas 
vadītāja 
 
 
IT nodaĜa  
 
 
Saimniecības 
daĜa 
 
 
 
 
 
 
Lietvedības, 
PersonāldaĜas  
darbinieki 
 
 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru vadītājs, 
docētāji 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors, 
katedru vadītājs, 
docētāji 
 
 
 
 

Pilnveidots 
bibliotēkas darbs 
 
 
Studiju kursi e-vidē 
 
 
Atbilstoša 
mūsdienu 
prasībām 
programmas 
bāze, auditorijas, 
bibliotēkas fonds, 
tehniskais 
nodrošinājums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efektīva, 
normatīviem 
aktiem atbilstoša 
dok. aprites 
suistēma  
 
 
 
Studentu skaita 
pieaugums 
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PIELIKUMI  
 
1. pielikums 
 
Informācija, kas apliecina, ka 50%  no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā 
augstskolā 
 

Studiju programmu realizē 18 docētāji, no viniem 10  ir ievēlēti ISMA akadēmiskajos 
amatos. 8 docētāji  ir viesdocētāji. 
 
Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs procentos 

 
               Pavisam:       18 cilv.       100% 
 t. sk. 
 ievēlēšanas vietā strādājošie 

      10 cilv.         56% 

viesdocētāji        8 cilv.         44% 
 

Studiju programmā “Vides dizains”, neietverot programmas izvēles daĜas, prakšu, gala 
pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, strādā  56%  ISMA akadēmiskos amatos 
ievēlēta akadēmiskā personāla: Mag.Paed., Docente T.Lobanova, Mag.Sc.Ing., Docente I. 
Hamruna, Dr.Sc.Ing., As.profesors V.Gopejenko, Dr. Hist., Docente A.ěitviĦenko, 
Inž./dizainers, Docents I.Krūss, Mākslinieks, Docents V.Telešs, Māksliniece, Lektore 
J.Sidorenko,  Māksliniece, Lektore I.Lisagora, Dr.Oec., As.profesors V.Člaidze.  
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2. pielikums 
Akadēmiskā personāla CV, zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās 
jaunrades biogrāfijas 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 Vārds, uzvārds Ilze AboliĦa 

 
2. Dzimšanas datums, vieta 1978.gada 15.janvārī 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
2003. Biznesa Augstskola Turība, Juridiskā fakultāte. Ieguvusi jurista 
kvalifikāciju. 
1999. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte. 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2005. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 
Tiesību katedra, Lektore. 
No 2005. Biedrības „Priekšlaikus dzimušo bērnu attīstības atbalsta 
centrs”  Valdes priekšsēdētāja 
No 2004. SIA „Liberta Developers”, Juridiskā konsultante. 
2003.06. – 2003.12. A/S “Margerts” filiāle “Rīgas Juridiskais 
Konsultatīvais centrs”, Juridiskā konsultante. 
2001.05. – 2002.07. SIA OSMO, Juriste. 
2000.08. – 2000.09. Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju 
Centrs.  Projektu (biznesa plānu) izstrāde. 
1998.– 1999. Starptautiskā Ekonomikas un Menedžmenta Studentu 
asociācijas (AIESEC) Jelgava lokālās komitejas Prezidente, 
Personāla vadīšana - HR (personāla atlase, apmācība, motivācija) 
1997.– 1998. Starptautiskā Ekonomikas un Menedžmenta Studentu 
asociācijas (AIESEC) Jelgava lokālās komitejas Starptautiskās 
studentu apmaiĦas vadītāja. 

5. Valodu zināšanas Latviešu – dzimtā, krievu – Ĝoti labi, angĜu – sarunvalodas līmenī. 
6. Lasāmie pamatkursi Autortiesību un patentu likumdošana 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Praktiskā psiholoăija 

8. Publikācijas - 
9. Profesionālas aktivitātes 

 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

2004. Juristu profesionālā līmeĦa celšanas kursi. Latvijas Juridiskais 
Centrs 
1998. Studentu un UzĦēmumu kontaktforums “Karjeras Dienas ’98” 
Jelgavā Sabiedrisko attiecību vadītāja, organizātore 
1997. AIESEC Nacionālā konference, organizātore 
1997. Nevalstisko Organizāciju kontaktforums, finansu vadītāja, 
organizātore 

10. Mājas adrese Saules iela 2 – 168, Rīgas raj., PiĦėi, LV – 2107 
11. Tālrunis +371 6113639 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts abolina@inbox.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
1. Vārds, uzvārds Brigita Baj āre 

 
2. Dzimšanas datums, vieta 1943.gada 10.maijā 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
2004. Latvijas Valsts Mākslas akadēmija. Humanitāro zinātĦu 
maăistra grāds.  
1974. Latvijas Valsts Mākslas akadēmija. Interjera un iekārtas nodaĜa 
– interjerists. 
 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 1992. Kultūras vēstures, mājturības un vizuālās mākslas skolotāja. 
1977.-1992. Rīgas Lietišėās Māksas vidusskola. Praktisko darbu 
kompozīcijas dekorātoru nodaĜā, telpu estētikas pasniedzēja skolā, 
skolas galvenā māksliniece. 
1974.-1977. Kolhozu prijektēšanas institūts. Interjeristu grupas 
vadītāja. 
1965.-1969. Rīgas Lietišėās Mākslas vidusskola. Mākslas meistare, 
izstāžu iekārtotāja. 
 

5. Valodu zināšanas Latviešu, krievu, vācu 

6. Lasāmie pamatkursi Ievads specialitātē (Vides dizains). Vides un vizuālā komunikācija. 
Interjera dizains. Reklāmas tehnoloăijas un materiālmācība. Interjēra 
projektēšanas pamati. Dizaina materiālu tehnoloăija. Dekoratīvā 
māksla interjerā. 
 

7. Pētniecības galvenie 
virzieni 

Interjers – Mana māja ikdienā un svētkos 

8. Publikācijas Publikācijas par interjēru žurnālā „Sieviete”, Žurnalos „Santa”, „Māja 
un Dzīvoklis” 
Grāmata „Mana māja ikdienā un svētkos”.  Nodota izdevniecība 
„Zvaigzne ABC”. 
 

9. Profesionālas aktivitātes un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Kultūras vēstures pedagogu asociācija. Mājturības skolotāju 
asociācija. 

10. Mājas adrese Āgenskalna iela 29-14, Rīga, LV-1046 
11. Tālrunis 9790339 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts isma@isma.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 

1.  Vārds, uzvārds Jānis Brencis 
 

2. Dzimšanas datums, vieta 1956.gada 21.jūnijā Rankā, Gulbenes raj. 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1979.g. Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
fiziėis-pedagogs 
 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. 
No 2000.g. fotogrāfs „Enerăija un pasaule” 
1987.-2000.Latvijas meliorācijas un zemkopības muzejs, fotogrāfs 
Līdz 1987.g. fizikas skolotājs un fotopulciĦa vadītājs 
                     Ādažu pamatskolā un Mālpils vidusskolā 

 
5. Valodu zināšanas latviešu – dzimtā;  krievu – brīvi;  

vācu – sarunu valoda, lasītprasme 
 

6. Lasāmie pamatkursi Fotogrāfijas pamati. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
- 

8. Publikācijas Attēli dažādos žurnālos 
 

9. Profesionālas aktivitātes 
 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

2007., 2006.g. Juridiskās koledžas studentu darbu vērtēšana. 
2006. Fotoizstāde Juridiskajā koledžā. 
2006. Fotoizstāde Mālpils pag. Sidgundā. 
2000. Fotoizstāde Farmācijas muzejā. 
 

10. Mājas adrese Jaunā iela 5 – 9, Mālpils, Rīgas raj., LV-2152 
11. Mājas tālrunis 7925901, mob. 29451141 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts fotobrencis@inbox.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 
1.  Vārds, uzvārds Viktors Člaidze 
2.  Dzimšanas gads, vieta 1944.gadā 09.jūlij ā Krievijā 
3.  Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā: 
1992. -  Ekonomikas doktors (dr.oec.).  
             Diploms B-D Nr.000672 
1979. – Ekonomikas zinātĦu kandidāts 
1967. – Rīgas Civilās aviācijas institūts,  
             Specialitāte “Lidmašīnu un dzinēju ekspluatācija” 
             Diploms У 074341 
 

4.  Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 1996. Informācijas sistēmu augstskolas Ekonomikas un   
menedžmenta katedras vadītājs, docents 
1983.-1999. Rīgas Aviācijas universitāte (RAU), docents  
1981.-1982. RAU, vec.pasniedzējs 
1980.-1981. RAU, asistents  
1974.-1979. RAU, inženieris  
1972.-1974. RAU, aspirants  
1967.-1972. Rīgas Aviācijas universitāte, inženieris,  
                     laboratorijas vadītājs 
 

5.  Valodu zināšanas latviešu, krievu, angĜu 
6.  Lasāmie pamatkursi UzĦēmējdarbības un mārketinga pamati 
7.  Pētniecības galvenie  

virzieni 
Menedžments, mārketings, tūrisma menedžments, tūrisma mārketings, 
rekrealoăija. 

8.  Publikācijas 82 publikācija, t.sk.: zin.raksti – 18, mācību līdzekĜi un konspekti – 8, 
metodiskie norādījumi – 29. 
Nozīmīgākie: 
1. Social and Economical Aspects in Forming of the Integrated 

Structures of International Business// Information technologies 
and management in modern society. Riga, ISMA, 2003 

2. Working out the methods of study  groups formation of 
undergraduates// International scientific conference Education in 
21st century: Theory and Practice. Rīga, ISMA, 2003 

3. Исследования рекреационных потребностей и социально-
психологических характеристик потребителей на рынке 
туристских услуг Латвии. Rakstu krājums. Rīga, Turība, 2000 

 
9.  Profesionālās aktivitātes un 

līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

2003. – piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē „Informācijas 
tehnoloăijas un menedžments” 
2003. – piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē „Izglītība 
21.gadsimtā: teorija un prakse” 
Rīgas tūrisma asociācija 
 

10.  Mājas adrese Rīga, Mālpils 2-38 
11.  Tālrunis 7-378127, 9-155917 
12.  Fakss 7-241591 
13.  E-pasts isma@isma.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds Viktors Gopejenko 
 

2. Dzimšanas datums, 
vieta 

1957., Krievijā, Siktivkarā 

3. Pašreizējā darba vieta 
un ieĦemamais amats 

Informāciju sistēmas menedžmenta augstskola,  
Prorektors inovatīvajā darbā 

4. Izglītība, akadēmiskie 
nosaukumi  un  
zinātniskie grādi 

Augstākā, 1981. g. - Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts 
(RCAII), radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija – radioinženieris, 
specialitāte – aviācijas radioekartu tehniskā ekspluatācija, diploms 
П №709954. 
Zinātniskā specialitāte: radiolokācija un radionavigācija  
Zinātniskie grādi: Tehnisko zinātĦu kandidāts (1987, TH 
№103272), Krievija, Maskavas Civilas aviācijas inženieru 
institūts. Disertācijas tēma "Dabas rezonanses metodes lietošana 
negaisa perēkĜu vienpunktas pasīvas radiolokācijas uzdevuma uz 
atmosferiku pamata" (dabās parādībās datormodēšana).  
Dr.Sc.Ing. (1992 G-D №000005) Latvija, Rīgas Aviācijas 
universitāte (RAU). 
Zinātniskie nosaukumi: 
Docents (1993, Krievija, ДЦ № 002238), RAU docents (1995 DA 
№ 000019). 
Asocietāis profesors (2006, RTU Informācijas tehnoloăijas 
nozares profesoru padomes lēmums Nr.115.)  

5. 
 

Darba vietu nosaukumi, 
ieĦemamie amati (gadi) 

Darba pozīcijas: 
2006.-prorektors inovatīvajā darbā (ISMA) 
2003.-2006. dabaszinātĦu un datortehnoloăiju katedras vadītājs 
(ISMA) 
2000.- dabaszinātĦu un datortehnoloăiju katedra asociētājs 
profesors (ISMA) 
1991.-1999. docents (RAU) 
1989.-1991. vec. pasniedzējs (RCAII) 
1987.-1989. asistents (RCAII) 
1984.-1987. aspirants (RCAII) 
1981.-1984. inženieris (RCAII) 

6. Valodu zināšanas Latviešu, angĜu. Dzimtā valoda - krievu 
7. Pasniedzamie studiju 

kursi 
Elektronika, informātika, datortehnika, datoru modelēšana, 
matemātiskā modelēšana, datorgrafikas algoritmi, lietišėas 
informācijas sistēmas Amadeus. 

8. Pētniecības galvenie  
virzieni 

Datormodelēšana, matemātiskā modelēšana, ciparu signālu 
apstrāde 

9. Publikācijas (kopskaits) 48 zinātniskās publikācijas, t.sk. 7 mācību un metodiskās 
publikācijas 
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10. Profesionālas  
aktivitātes 
 un līdzdalība 
profesionālās 
sabiedriskās  
organizācijās 

Lietišėas informācijas sistēmas Amadeus kursu vadītājs. 
ISMA MSDNAA programmas un Microsoft programmatūras 
pārvaldības sistēmas (ELMS) koordinators 
ISMA Microsoft IT Academy koordinators 
Starptautiskas Konferences  „Information Technologies & 
Management” un „Open Learning & Distance Education” 
koordinators 
Žurnāla UzĦēmējdarbības vadības problēmas (no 2002.g.-) (ISSN-
1407-8805) redakcijas kolēăijas loceklis. 

11. Adrese Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,  
Ludzas 91, LV-1003, Rīga 

12. Ofisa tālrunis 67100582 
13. Fakss 67241591 
14. E-mail viktors.gopejenko@isma.lv 
15. Mājas adrese Rīga, Reznas, 10-b, 19. 
16. Mājas tālrunis 67144429 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds Krist īne Hamruna 
 

2. Dzimšanas datums, 
vieta 

1973.g. 16.martā, Rīga 

3. Pašreizējā darba vieta 
un      ieĦemamais 
amats 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,  
dabaszinātĦu un datormodelēšanas katedras docente 
(ISMA ievēlēts 25.08.2005, Institūta padomes lēmuma protokols Nr. 1, 1.§) 

4. 
 
  

Izglītība, akadēmiskie 
nosaukumi  un  
zinātniskie grādi 
 

Augstākā 
1995.g., Rīgas Aviācijas Universitāte, diploms  
1995.g. -  InženierzinātĦu maăistre, diploms 

5. Darba vietu 
nosaukumi,  
ieĦemamie amati 
(gadi) 

Pašlaik:  Inform ācijas sistēmu menedžmenta augstskolas DabaszinātĦu 
un datortehnoloăiju katedras lektore  
1995.g. – RAU fizikas katedras vecākā laborante, 
1996.g. – RAU fizikas katedras asistente, 
1997.g. – RAU fizikas katedras lektore, 
1999.g. – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas DatorzinātĦu un 
datortehnoloăiju katedras lektore 
2005.g. – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas DatorzinātĦu un 
datortehnoloăiju katedras docente (ISMA ievēlēts 25.08.2005, Institūta 
padomes lēmuma protokols Nr. 1, 1.§) 

6. Valodu zināšanas latviešu – brīvi, angĜu – labi, krievu – dzimtā valoda 
7. Lasāmie 

pamatkursi 
Vispār īgā fizika, Datorgrafika, Anim ācijas grafika, Programmēšana 
Windows vidē, Datu bāzes, Datortehnika, Datormodelēšana, Dabas 
parādības un modeĜi, Statistika, Menedžmenta informācijas 
tehnoloăijas 

8. Pētniecības galvenie  
virzieni 

• Cietvielu fizika, nesakārtotās cietvielas, amorfi pusvadītāji, pusvadītāju 
elektronika un tehnoloăijas, datormodelēšana 

9. Publikācijas 11 publikācijas 
10. Apbalvojumi  
11. Profesionālas  

aktivitātes 
 un līdzdalība 
profesionālās 
sabiedriskās  
organizācijās 

• Žurnāla  RAU SCIENTIFIC REPORTS tehniskā redaktore (1996-1998) 
 
 

12. Adrese Inform ācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Lomonosova 1, LV-1019, 
Rīga 

13. Ofisa tālrunis +371 7-089-875 
14. Fakss +371 7-241591 
15. E-mail hamrun@junik.lv; hamrun@inbox.lv 
16. Mājas adrese Dammes 48-53, LV-1069, Rīga, Latvija 
17. Mobilais tālrunis 26111120 

 
 
 



 48 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds Il āna Lisagora 
 

2. Dzimšanas datums, vieta 1951., Rīga. 
3. Pašreizējā darba vieta un 

ieĦemamais amats 
ISMA-vieslektore.  Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome-
projektu vadītāja. 

4. Izglītība, akadēmiskie 
nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

1974.g. - Augstākā, – Latvijas Valsts mākslas akadēmija, interjera un 
iekārtas specialitāte, dekoratīvās mākslas mākslinieka kvalifikācija , 
diploms-Ю Nr. 395777. 
 

5. 
 

Darba vietu nosaukumi, 
ieĦemamie amati (gadi) 

2007.g. - Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome- 
           projekta „Holokausta upuru piemiĦas iemužināšana” vadītāja;  
2005.g. septembris-2006.septembris- ES PHARE projekta„No sirds uz 
sirdi” Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome biedrības projekta 
koordinātore;     
2002.g. – SIA “Sinagoga”- dizainers; 
1998.g. – 2000.g. – Muzejs un dokumentācijas centrs “Ebreji- Latvijā”- 
ekspozīcijas     mākslinieks – dizainers; 
1997.g. – 2007.g. Rīgas un Latvijas ebreju reliăiskās draudzes  Šamir” 
izpilddirektore;            
1995.g. – 2005.g. – Rīgas Ebreju kopienas lietišėi-dekoratīvās  studijas 
vadītāja un pasniedzēja; 
1993.g. – 1996.g. – SIA “VIA un Ko” radošais mākslinieks; 
1974.g. – 1993.g. – Latvijas Mākslinieku Savienības  Dekoratīvās 
mākslas kombināts – radošās kvalifikācijas mākslinieks. 
 

6. Valodu prasmes Latviešu, krievu-brīvi, angĜu-lasu.  
7. Pasniedzamie studiju kursi Interjera dizains, interjera projektēšanas pamati, 

mākslas(profesionālā)prakse. 
8. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Interjera dizains, ebreju māksla, ebreju dekoratīi-lietišėa māksla. 

9. Publikācijas (kopskaits) 6 
10. Profesionālas aktivitātes un 

līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome – projekta vadītāja 

11 Profesionālā pilnveide 2003.- Profesionālās pilnveides izglītības programma „Datorgrafika 
māksliniekiem”, Apliecība- PA Nr. 004736. 
 

12. Adrese Skolas 6, Rīga, LV-1010 
13. Ofisa tālrunis 67285601 
14. Fakss 67285601 
15. E-mail lisagor@inbox.lv 
16 Mājas adrese Rīga, Agenskalna 20-47, LV - 1046 
17 Mājas tālrunis 29415278 
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CURRICULUM VITAE 
1. Vārds, uzvārds Ilmars Kr ūss  
2. Dzimšanas datums, vieta 1932.gada 23.jūlij ā Alūksnē, Latvijā. 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1966. Valsts Mākslas akadēmija, Rīgā (mākslinieciskās 
konstruēšanas vakara kurss) – dizainieris, dipl.Nr.5 
1956. Harkovas Politehniskais institūts (radiolokācija) – 
radioinženieris, dipl. K Nr.791493. 
1952. Rīgas Elektromehānikas tehnikums (telefonijas un ATS ražoš.) 
– tehniėis. 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā. 
No 1998.g. Rīgas Tehniskā Universitate, Transporta mašīnzinību 

fakultāte, lektors.  
1996. – 64.vidusskola, amatu mācības skolotājs. 
1995. – Latvijas Tehnoloăijas centrs – Biotehnoloăijas centrs (BTC) 

dizainers. 
1991. – MS Mākslas Fonda Dekoratīvas mākslas kombināts (vēlāk 

firma „ARTSIZAINS”), galvenais mākslinieks 
1979. – ZA ESTI dizaina sektora vadītājs. Vienotā Zinātniski 

Tehniskā kompleksa „Latvijas Dizains” izstrādes valsts 
komisijas priekšsēdis. 

1978. – VEF, oficiālais Maskavas „Olimpiāde-80” piegādātājs. ZA 
Prezidija, Tehniskās estētikas komisijas priekšsēdis. 

1966. – VMA lektors. 
1961. – Elektronikas un skaitĜošanas tehnikas institūts, galvenais 

konstruktors, zinātniskās padomes, tehniskās padomes 
loceklis. 

1960. – Atomreaktora celtniecība, Reaktora vadības un aizsardzības 
dienesta vecākais inženieris, tehniskās grupas vadītājs. 

1958. – LPSR ZinātĦu akadēmija (ZA), Fizikas institūts, vecākais 
inženieris, vadošais konstruktors. 

1956. – VEF SKB radionodaĜa, vecākais inženieris konstuktors. 
1952. – VEF spec.cehs, grupas vadītājs, vadošais konstruktors. 
1950. – VEF galv.konstruktora daĜa, telefonijas nod., konstruktors. 
1948. – VEF radiomontažas cehs, montētājs, regulētājs. 

5. Valodu zināšanas Latviešu – dzimta, krievu – brīvi, angĜu – ar vārdnīcu. 
6. Lasāmie pamatkursi Projektēšanas pamati. Tēlotājăeometrija. Rasēšana un perspektīva. 

Ergonomika. Dizaina objektu maketēšana. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Dizainprojektēšana 

8. Publikācijas Ap 20 dizainpatenti (autorapliecības) 
9. Apbalvojumi LPSR Valsts prēmija, medaĜas, ZA prēmijas. 
10. Profesionālas aktivitātes 

 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Mākslinieku savienības biedrs. 
 

11. Mājas adrese Rīga, LV-1084, Ieriėu iela 16-3 
12. Tālrunis 67516743; 26458454 
13. Fakss 7241591 
14. E-pasts isma@isma.lv 
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds, uzvārds Al īna ěitviĦenko 
2. Dzimšanas gads, vieta 1938.gada 04.septembrī 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1992. Latvijas ZinātĦu Akadēmija, Vēstures doktora zinātniskais grāds 
(Dr.Hist.) Dipl. Nr.000459 
LVU Vēstures un filoloăijas fakultāte, dipl. Nr.075637 
Mākslas Akadēmija, Dipl. Nr.89. 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2006. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Tiesību 
katedras docente. 
2005.-2006. Rīgas dizaina un arhitektūras koledžas direktore. 
2004.-2005. Biznesa koledžas direktore. 
1998.-2004. Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore. 
1994.-1998. 38.vidusskolas skolotāja. 
1964.-1993. Latvijas Valsts Universitātes aspirante, pasniedzēja, 
docente. 

5. Valodu zināšanas Krievu, latviešu pārvaldu brīvi 
AngĜu, baltkrievu, ukraiĦu – sarunas līmenī. 

6. Lasāmie pamatkursi Mākslas un kultūras vēsture. Stilu vēsture. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Latvijas vēstures problēmas. Krievu mākslas emigrācijas vēsture. 
Kultūra un bizness. 

8. Publikācijas Kopā ~80, no tam: 
Monogrāfijas – 1; Raksti zinātniskajos žurnalos un rakstu krājumos – 
26; Konferenču tēzes un materiāli – 8; Mācību līdzekĜi – 2; 
Akadēmisko kursu programmas – 4; Citas publikācijas ~40. 
Pēdējo gadu: 
2006. Русское высшее образование в эмиграции. Daugavpils 
Universitāte. Starptautiskās konferences XV zinātnisko lasījumu 
materiāli. Daugavpils University. Proceeding of the 15th International 
Scientific Reading. 
2003. Lietišėā etiėete un komercnoslēpums. Tirgus ekonomikas valsts 
integrācijas apstākĜos: problēmas, perspektīvas. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences 2003.g. materiāli. Rīga, EKA. 
2003. Russian Emigration Culture in European Context. Report at the 
international conference Intercultural Communication ar Work. The 
10-th NIK Simposium on Intercultural Communication. Goteborg 20-
22 November 2003. Department of Linguistics, SSKKK11/ Goteborg 
University, SWEDEN. 
2002. Сквозь призму лет и поколений. Пути и судьбы искусства 
Российского зарубежья. Монография. Ч.1 – Рига, 2002. – 76.с. 
2001. „Пути и судьбы искусства Российского зарубежья”, 
Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes XI.Zinātniskie 
Lasījumi. 

9. Profesionālās aktivitātes un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Krievu kultūras darbinieku asociācijas viceprezidente.  
NIC (Nordic Network of Intercultural Communication) locekle 
Baltkrievu Mākslinieku savienības biedre 
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10. Apbalvojumi Apbalvota 204 HONOREE Contemporary Who’s Who 2002/2003 
Edition for Significant Caraer Achievements and Contributios to 
Society 

11. Mājas adrese Rīga, Valdemāra 151-198 
12. Tālrunis 7362581, 26487946 
13. Fakss 7-241591 
14. E-pasts alina.polska@yahoo.com 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

1.  Vārds,uzvārds  Tamāra Lobanova 
2. Dzimšanas gads, vieta 03.07.1954  

Rēzekne, Latvija 
3. Personas kods 030754 – 12928 
4. Pašreizēja darba vieta un 

ieĦemamais amats 
Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, Svešvalodu katedras 
vadītāja. 

5. Izglītība Augstākā  
2005.g. – Latvijas Universitātes Doktorantūra 
1996.g. – Latvijas Universitātes maăistratūra – Pedagogijas maăistre.  
1980.g. – Latvijas Valsts Universitāte, svešvalodu fakultāte, angĜu valodas 
un literatūras specialitāte – filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija.  
1971 – 1974 – Rīgas Politehniskais Institūts, Celtniecības organizācija un 
ekonomika.  

6. Akademiskie nosaukumi un 
zinatniskie grādi 

1996.g. – Pedagoăijas maăistre  

7.  
 

Darba vieta nosaukumi, 
ieĦemamie amati 

2002.g. – Informācijas Sistēmu Augstskola, lektore  
1990.g. – Rīnūžu ăimnāzija, direktores vietniece, angĜu valodas  
                skolotāja  
1987.g. – DzīvokĜu celtniecības kooperatīva ”ZiemeĜblāzma”  
                priekšsēdētāja  
1981.g. – Rīgas 81. vidusskolas skolotāja, direktores vietniece     

8. Kvalifikācijas paaugstināšana 
 

2007 – Sertifikāts ‘Authorized TOEIC test Administrator – Test of English 
for International Communication’ Izdots: ASV izglītības informācijas un 
testēšanas centrs. 
2005 – LU Doktorantūra, doktorante. 
2001 –Sertifikāts ‘Creative Forms of Teaching English Literature     
(Advanced Stage). Izdots: Council of Europe, In-Service Training 
Programme for Educational Staff. Directorate of School, Out-of-School 
and Higher Education      
2001 –Sertifikāts ‘Professional Development Programme’. Izdots: The 
British Council  
2000 – Sertifukāts‘English Language Teaching Professional Development 
Programme’. Izdots: The British Council  
1995, 1994 – Sertifikāts ‘Professional Development Programme’ Teacher-
assistant (Intermediate Stage); Teacher-assistant (Upper-Intermediate 
Stage). Izdots: ASLA Starptautiskā Valodu Skola, Lielbritānija        

9. Publikācijas 17 
10. Darbošanās zinatnīskās un 

līdzīgas organizācijas 
ASV izglītības informācijas un testēšanas centrs. 
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11.  
 

Starptautiska sadarbība 2001.g. – Starptautiska konference Maisenā, Vācijā 
2004. – International Conference (Riga, Latvia) 
2005 – Second International Conference, Kaunas University of  
            Technology, Lithuania. 
2005 – International Conference, Riga, Latvia   
2006 – 3rd  Annual Conference, Hamar, Norway 
2006 -  International Conference, Riga, Latvia   
2007 – Ninth European Conference, Montpellier, France 
 

12. Citas ziĦas Valodas zinašanas: angĜu, latviešu, krievu 
13. Pētniecības galvenie virzieni Sistēmu pieeja angĜu valodas apgūšanas procesā  
14. Lasamie pamatkursi AngĜu valoda, AngĜu valoda menedžmentā, Lietišėā angĜu valoda, 

Funkcionālā gramatika, Audiešana, Aizrobežu literatūra  
15 UzziĦas darbā Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola 
16 Adrese Ludzas, 91., LV-1003, Rīga 
17 Tālrunis 28858097 
18 E-mail lobanova@isma.lv 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Vārds, uzvārds Inese Matisāne 
2. Dzimšanas datums, vieta 1956.gada 25.decembrī Aizkraukles rajona Daudzesē 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
2004. Latvijas Universitāte, literārais redaktors 
1999. Rēzeknes Augstskola, pamatskolas darbmācības skolotājs 
1996. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistra grāds 
1994. Latvijas Universitāte, latviešu valodas un literatāras  
          skolotājs 
1980. DPI, vidusskolas krievu valodas un literatūras  
          skolotājs 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007. – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
2007.  VSIA „Latvijas Vēstnesis” portāla www.lv.lv ziĦu 
redaktore 
2005.-2006. VSIA „Latvijas Vēsnesis” interneta publikāciju 
redaktore 
2004.-2005. VSIA „Latvijas Vēstnesis” interneta produktu 
speciāliste 
2003.-2004. BO VSIA „Latvijas Vēstnesis” informācijas apstrādes 
speciāliste 
2001.-2003. BO VSIA „Latvijas Vēstnesis” projektu menedžere 
1987.-2001. Rēzeknes rajona ViĜānu vidusskola, latviešu valodas 
un literatūras skolotāja 
1985.-1987. PreiĜu rajona SīĜukalna pamatskola, direktora 
vietniece mācību un audzināšanas darbā 
1974.-1985. PreiĜu rajona SīĜukalna pamatskola, krievu valodas 
skolotāja. 

5. Valodu zināšanas Latviešu – dzimtā; krievu – teicami; angĜu – sarunvalodas līmenis 

6. Lasāmie pamatkursi Mākslas un kultūras vēsture. Stilu vēsture. 
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7. Pētniecības galvenie 
virzieni 

Mākslas pedagoăija un psiholoăija 

8. Publikācijas VSIA „Latvijas Vēstnesis” portāls www.lv.lv raksti par kultūru: 
Vienmēr atzīts – dāvini grāmatu un lasi pats! 27.01.2007. 
http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152140 
Latvijā uzplauks Francijas pavasaris. 08.02.2007. 
http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152735 
Rīgas koncertzāle – politisko cīĦu ėīlnieks. 12.02.2007. 
 http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152815 
Veselā saprāta Dziesmu un deju svētki: idejas, norise, problēmas 
17.02.2007. 
http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=153178 
Latvijas un Francijas pavasaris ir sācies! 23.03.2007. 
http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=154822 
Pasaule mostas – ar ticību, cerību, mīlestību. 07.04.2007. 
http://lv.lv/index.php?left_mode=TOPIR&mode=TEMA&action=
1&id=155446&fp_izdevums=493 
Mākslas dienas. Toreiz un tagad. 20.04.2007.  
Raksts „Literatūra kā vārda māksla”. Publicēts žurnālā „Skolotājs” 
Vairākas publikācijas rajonu avīzēs „Talsu Vēstis”, „Rēzeknes 
Vēstis” 

9. Profesionālas aktivitātes un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

- 

10. Mājas adrese Rīga, Juglas iela 1 - 65  
11. Tālrunis 26468138 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts inese.matisane@lv.lv 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Vārds, uzvārds Silvija Ozola 

 
2. Dzimšanas datums, vieta 1956.gada 01.aprīlī Liepājā 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
Rīgas politehniskais institūts, arhitekte. 
Latvijas Sporta un Pedagoăijas akadēmijā, mākslas vingrošanas un 
aerobikas trenere. 
RTU arhitektūras un pilsētplānošanas maăistrantūra. 
 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
Rīgas celtniecības koledža, pasniedzēja. 
Lauku celtniecības institūts, arhitekte. 
Rīgas tehniskā universitāte, lektore. 
 

5. Valodu zināšanas AngĜu valoda 

6. Lasāmie pamatkursi Arhitektūras pamati 
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7. Pētniecības galvenie 
virzieni 

Arhitektūra, projektēšana, pilsētbūvniecība 

8. Publikācijas Liepājas laikrakstā „Kurzemes Vārds” dažādos izdevumos 
ievietotas publikācijas par Liepājas parkiem, zaĜajiem stādījumiem 
un aktivitātēm dažādās Vides ministrijas pašmāju un 
starptautiskajās konferencēs par dzīves vides kvalitates 
uzlabošanu. 
Liepājas rajona laikrakstā „Kursas Laiks” ievietotas publikācijas 
daudzos 2004. un 2005.gada izdevumos pielikumā „Padomnieks”, 
kas tika izdots 2 reizes mēnesī par teritorijas labiekārtošanu, 
interjera dizainu. 

9. Profesionālas aktivitātes un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Latvijas Aerobikas asociācijas biedre 

10. Mājas adrese Liepāja, Toma 47, dz.2 
11. Tālrunis 29435668 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts isma@isma.lv 
 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds JeĜena Sidorenko 
 

2. Dzimšanas datums, vieta 1958.17.05., Rīga 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

2004.g.- Latvijas Mūzikas akadēmija - profesionālās izglītības 
pedagogu pedagoăiskās pamatizglītībās programmas apguve - 
sertifikāts Nr.622  
1985.g. - Augstākā, – Latvijas Valsts mākslas akadēmija, 
interjera un iekārtas specialitāte, dekoratīvās mākslas mākslinieka 
kvalifikācija – diploms KB        Nr. 218760 
1980.g. – LPTJ Tautas Universitāte – lietišėas mākslas fakultāte, 
daiĜamatnieces audumos specialitāte – diploms Nr.036 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi, 
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.-š.g. – ISMA - lektore 
No 2003. - 2006. ISMA Premjers – vizuālās mākslas skolotāja 
2002. – š.g.Profesionālās izglītības centrs – studija – interjera 
dizaina pasniedzēja  
1998. – 2007. Rīgas 10.vidusskola – vizuālās mākslas skolotāja 
1994. – 1998. Rīgas 32.vidusskola – vizuālās mākslas skolotāja 
1992. – 1993. SIA Justas – mākslinieciskais redaktors 
1988. – 1992. Viesnīca Latvija – dizainers 
1977. – 1988. AEP rūpnīca – mākslinieks 
1976. – 1977. KB ZAPRIBA - dizainers 

5. Valodu prasmes Latviešu, krievu, angĜu  - sarunu valodu līmēnī. 
6. Pasniedzamie studiju kursi Grafikas pamati, burtu mācība, koloristika, kompozīcijas pamati, 

stikla apgleznošana, informatīva prakse 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Interjera dizaina projektēšana 

8. Publikācijas (kopskaits) 3 mācību un metodiskās publikācijas. 
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9. Profesionālas aktivitātes un 
līdzdalība profesionālās 
sabiedriskāsorganizācijās 

2005. – 2007. Izstādes SKOLA -2005.,2006.,2007. PIC-S - 
stenda konsultants 
1998. – 2007. piedalīšanos Rīgas skolotāju ikgadējā radošo darbu 
izstādē 
2003. – 2005. piedalīšanos dāvināšanas akcijā „Es maza zieda 
lielu mīlestību nesu” 
2003. Rīgas vizuālās mākslas konkursa organizēšana „Putnu 
pasaule” – telpisks objekts interjerā 
2000. -2004. piedalīšanos RSIC starptautiskajos projektos 
„Redzi,domā,rādi”, 
 „Latvija – Eiropas kultūras sastāvdaĜa”, „Kopīgais un atšėirīgais 
ZiemeĜvalstu un Latvijas kultūrizglītībā” 
Gleznojumi uz zīda – izstāde Barselonas TV (Spānija). Darbi 
privātkolekcijās ASV, Francijā, Krievijā, Latvijā, Spānijā, Vācijā 

10 Profesionālā pilnveide 2007.08. MIC III krāsas kursi - Profesionālās meistarības 
pilnveide vizuālās  mākslas skolotājiem izglītības satura 
īstenošanai  vispārējā vidējā un         pamatizglītībā (36 st.). 
Apliecības Nr.E-0090 
2004.06 – 2004.11. RSIC kursi – Kopīgais un atšėirīgais 
ZiemeĜvalstu un Latvijas kultūrizglītībā (24 st.). Apliecības 
Nr.04-2551 
2003.09.-2004.05. IAC kursi – Kritiskās domāšanas attīstīšana 
dažādos mācību priekšmetos (100 st.). Apliecības Nr.2004/786 
2003.03. LR IZM VJIC kursi - Bērnu un jauniešu nometĦu 
vadītāja (48st.). Apliecības Nr.RP 000399 
2002.09. – 2002.11. LVAVP Bilingvālo mācību kursi 
(100st.).Apliecības Nr.2002 2016 
2002.05. – 2002.09. RSIC kursi – Pedagoăiskie un psiholoăiskie 
aspekti darbā ar skolēniem un vecākiem (48st.). Apliecība Nr.02-
2427 
2001.03. RSIC kursi – Reklāmas un dizaina pamati vizuālās 
mākslas mācību saturā pamatskolā (40st.). Apliecības Nr.01-609 

11. Adrese Visvalža 6, Rīga 
12. Ofisa tālrunis 67218502 
13. E-mail liene_sidorenko@inbox.lv 
14 Mājas adrese Rīga, Lomonosova 2 – 78, LV - 1003 
15 Mājas tālrunis 67141434, 28317873 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds Vjačeslavs Telešs  
 

2. Dzimšanas datums, vieta 1938.gada 25.septembrī Baltkrievijā, KrasnoseĜskas ciemā. 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1975.g. Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoăijas nodaĜa. 
Diploms Ю Nr. 401720 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā. 
No 1989. Baltkrievu bērnu mākslas studijas „Vjasjolka” 

vadītājs. 
1998.-2000. Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktors. 

1994.-1998. 75.vidusskola-ăimnāzija, apvienoto baltkrievu klašu 
struktūras vadītajs 

1992.-1996. Rīgas Baltkrievu svētdienas skolas direktors. 
5. Valodu zināšanas Baltkrievu, krievu, latviešu, vācu ar vārdnīcas palīdzību. 
6. Lasāmie pamatkursi Gleznošanas pamati. Zīmēšanas pamati. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Vēsture, māksla un kultūra. 

8. Publikācijas 1. Publikācijas avīzēs un žurnālos par Baltkrievijas un Latvijas 
vēsturi un kultūru. 
2. Grāmata „Гарады Беларусi на старых паштоуках”, izdota 
Minskā 1998.g.  
3. Grāmata „Rīga senajās atklātnēs”, izdota Rīgā 1991.g. 
4. Grāmata „Мiнск на старых паштоуках”, izdota Minskā 1984.g.  

9. Apbalvojumi 2006.g. apbalvots ar Triju ZvaigžĦu ordeni. 
2003.g. apbalvots ar Itas Kozakevičas Latvijas nacionālo kultūras 
bierdības asociācijas goda zīmi. 
2000.g. apbalvots ar Latvijas Kultūras ministrijas goda rakstu. 
2000.g. Baltkrievu centra vispasaules PEN kluba prēmijas laureāts. 

10. Profesionālas aktivitātes 
 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

No 2008.g. -  Mākslinieku savienības loceklis 
No 2005.g. Latvijas baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” valdes 
loceklis. 
No 2005.g. Itas Kazakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību 
asociācijas valdes loceklis. 
No 1997.g. kā mākslinieks piedalās Latvijas un starptautiskās 
mākslas izstrādēs. 
1996.-1999. Latvijas Republikas prezidenta kancelejas Konsultatīvās 
tautību padomes biedrs. 
No 1995.g. Baltkrievijas mākslinieku savienības biedrs . 
No 1991.g. Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības „Maju gonar” 
priekšsēdētājs. 
No 1993.g. Vispasaules baltkrievu apvienības „Bacjkauščina” 
padomes biedrs. 
 

11. Mājas adrese Skujenes 9-16, Rīga, LV-1055 
12. Tālrunis 29108716 
13. Fakss 7241591 
14. E-pasts celess@inbox.lv 
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CURRICULUM VITAE 

 
 
1. Vārds, uzvārds Reinis Zvirbulis 

 
2. Dzimšanas datums, vieta 1979.gada 09.decembrī 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
2004.g., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,  Maăistra 
grāds uzĦēmējdarbības vadībā. 
 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2002.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 
Struktūrvienības vadītājs. 
2000. – 2002. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 
Saimniecības daĜas vadītājs. 
 

5. Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā, 
Krievu valoda – sarunvalodas līmenī, 
AngĜu valoda - sarunvalodas līmenī. 
 

6. Lasāmie pamatkursi Civilā un vides aizsardzība 
7. Pētniecības galvenie 

virzieni 
- 

8. Publikācijas - 
9. Profesionālas aktivitātes un 

līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

- 

10. Mājas adrese  
11. Tālrunis 7100517 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts isma@isma.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
1. Vārds, uzvārds Sergejs ŽuravĜovs 

 
2. Dzimšanas datums, vieta 1959.g. 16.janvārī  Krievijā 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Augstākā  
 

4. Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā. 
SIA „VIRIS”. Valdes priekšsēdētājs. 
KopuzĦēmums „RAST”. Tēmas vadītājs. 
RA „Radiotehnika”. Mikroelektronikas konstruktorbirojs. Sektora 
vadītājs. 
Cietvielu fizikas institūts. Vecākais inženieris. 
 

5. Valodu zināšanas Krievu, latviešu 

6. Lasāmie pamatkursi Tipografika. Tiražēšanas tehnoloăijas. 
 

7. Pētniecības galvenie 
virzieni 

Poligrāfija. Datormaketēšana, dizains. 

8. Publikācijas - 
9. Profesionālas aktivitātes un 

līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

- 

10. Mājas adrese AnniĦmuižas bulvāris 84-17, Rīga 
11. Tālrunis 29511165 
12. Fakss 67282428 
13. E-pasts viris@internet.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds OĜegs Nikiforovs 
 

2. Dzimšanas datums, vieta 1965.gada 07.februārī 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1994. Latvijas Universitāte, Dipl. C-D 001222. Psiholoăijas doktora 
zinātniskais grāds 
1993. Daugavpils Universitāte, Dipl. Nr. 000469. Psiholoăijas 
bakalaurs 
1989. Daugavpils Pedagoăiskais institūts, Dipl. PB Nr. 160139. 
Bioloăijas un ėīmijas skolotājs 
 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 
viesprofesors. 

2004.-2006. Psiholoăijas augstskola, asociētais profesors, 
Baltijas Starpatautiskā Akadēmija, as.profesors, Izglītības 
psiholoăijas katedras vadītājs Daugavpils universitātē, as.profesors. 
VELESA akadēmijas reprezentatīvais pārstāvis Latvijā. 
2003.-2004. Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola, 
docents.  
No 2003. Rīgas katoĜu garīgais seminārs, profesors. 
2002.-2003. LR Aizsardzības ministrija rekrutēšanas komisijas 
konsultants. 
2001.–2004. Latvijas universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas 
institūts, docents, asociētais profesors. 
No 1998.- Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola, docents, 
asociētais profesors. 
1998.-2001. Rīgas Purvciema Ăimnāzijas direktora vietnieks. 
1995.-2001. Rīgas Humanitārais Institūts, docents. 
1992.-1997. Rīgas Purvciema Ăimnāzijas psihologs. 
1994.-1996. Rīgas 87. vidusskola "Akadēmiskā Ăimnāzija". 
Psiholoăijas pētnieciskais laboratorijas vadītājs. 
1989.-1991.Daugavpils Pedagoăiskais Institūts, Psiholoăijas katedras 
lektors. 
 

5. Valodu zināšanas Krievu – dzimtā, Latviešu – brīvi, AngĜu – pamatzināšanas. 
6. Lasāmie pamatkursi Saskarsmes psiholoăija un profesionālā ētika. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Attīstības psiholoăija 

8. Publikācijas Izstrādāts skolu standarts kursam "Psiholoăija". 
 

9. Profesionālas aktivitātes 
 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

Latvijas psihologu asociācijas biedrs 

10. Mājas adrese Rīga, Pāles 14/8-123 
11. Tālrunis 29168832 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts isma@isma.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 

2.  Vārds, uzvārds Vladimirs K Ħazevs  
2. Dzimšanas datums, vieta 1941.gada 07.decembrī Krievijā, Sverdlovska apg., Revdā 
3. Izglītība, akadēmiskie 

nosaukumi  un  zinātniskie 
grādi 

Augstākā. 
1997. InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing). 
1978. Tehnisko zinātĦu kandidāts 
1971.g. Žukovska vārda Aviācijas Inženieru Akadēmija. Specialitāte 
- gaisa un kosmosa lidaparātu automātiskās un navigācijas ierīces.   
2000. EKA Asociētais profesors. 
1985. Docents 

4. 
 

Darba vietu nosaukumi,  
ieĦemamie amati (gadi) 

No 2007.g. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā. 
No 2005.g Transporta un sakaru institūts, docents. 
2000.–2004. EKA - eksakto zinātĦu katedras vadītājs   
1997.–1999. Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), skaitĜošanas 

centra priekšnieka vietnieks  
1992.–1997. SIA “Vildoga”, datortehniku inženieris 
1981.–1992. Daugavpils aviācijas augstskola, pilotāžu-navigāciju 

kompleksu katedras vadītājs      
1971.–1981. Zinātniskās pētniecības institūta nodaĜas vadītājs, 

inženieris-izmeklētājs    
5. Valodu zināšanas Krievu - dzimtā valoda, Latviešu, AngĜu valodas 
6. Lasāmie pamatkursi Web-dizains. Animācija. 
7. Pētniecības galvenie  

virzieni 
Navigācija, automātiskās vadības sistēmas 

8. Publikācijas 1. KĦazevs Vladimirs, Gromovs Genādijs. Datortehnoloăijas 
ekonomikā: Mācību līdzeklis. – Rīga: EKA, 2003.- 94 lpp.  

2. Kopitovs JevgeĦijs, KĦazevs Vladimirs. Datortehnoloăijas 
ekonomikā: Metodiskie norādījumi kursa darbam. – Rīga: EKA, 
2003. – 35 lpp.  

3. KĦazevs Vladimirs, GuĜāns OĜăerts. Kursa un diplomdarbu 
datornoformējums: Metodiskie norādījumi. – Rīga: EKA, 2003. – 
45 lpp. 

4. Князев В. М., Зиновьев Э. В. Компьютерные технологии в 
экономике: Учеб. пособие. – Рига: ВШЭК, 2003. – 128 с. 

5. KĦazevs V., Gromovs G., Tokarenko A, Tarasovs V. 
Elektroniskās informācijas drošība. Atskaite par ZPD. I daĜa. 
Informācijas drošības metodes un līdzekĜi. – Rīga: EKA, 2003. – 
147 lpp. 

6. Создание документов в текстовом редакторе Word: 2-е изд., 
перераб. и доп. – Рига: ВШЭК, 2004. – 185 с. 

7. Князев В. М. Исследование возможности применения 
корреляционно-экстремальных навигационных систем в 
высоких широтах // Научные труды Балтийской академии 
информатизации, выпуск 2. – Рига, 2004. 

9. Profesionālas aktivitātes 
 un līdzdalība profesionālās 
sabiedriskās  organizācijās 

2000.-2004. Eksakto zinātĦu katedras vadītājs (EKA)   
1995.-1998. Latvijas volejbola izlases treneris-statistiėis   
 

10. Mājas adrese Rīga, Maskavas iela, 254/5 – 68 
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11. Tālrunis 7261655 
12. Fakss 7241591 
13. E-pasts v_kniazev@yahoo.com 
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Jānis Brencis 
 

RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 
 

 
 
Fotoizstāde Juridiskajā koledža 2006.g. 
Fotoizstāde Mālpils pag. Sidgundā 2006.g. 
Juridiskās koledžas studentu darbu vērtēšana 2006. un 2007.g. 
Fotoizstāde Farmācijas muzejā 2000.g. 
 
 
 
Rīga, 2008. 
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Ilmars Kr ūss 

 
RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 

 
 

Projektēti autordarbi: 
• Raktuvju sprādziendrošs telefona aparāts, VEF 
• „VEF – Tūrists” portatīvs radio plastmasas korpusā 
• Radioaparāti Vispasaules izstādei „EXPO-58” Briselē 
• UltraskaĦas un infrasarkano staru signalizācijas sistēma 
• Pirmā elektroniskā skaitĜošanas mašina Latvijā „LM-3” ZA – Fizikas institūts  
• ZA Fizikas institūta Atomkodola reaktora vadības pults, krēsls, laboratoriju mēbeles 
• ZA ESTI interjers, kabinetu mebeles – firmas stils 
• Unificēta konstruktīva sistēma elektroniskas aparātbūvei „UKS-EA” (funkcionālie bloki, korpusi) 

bāzes konstruktīvi (vairaki desmiti aparātu uz UKS bāzes) 
• Projektētas vasarnīcas / dārza mājas, kamīni, piemiĦas akmeĦi, auto apdare 
• Autoru kolektīvā – piedalīšanās Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas ēkas konkursā 
• Ar industriālā dizaina (zinātniskā elektroniskā aparatūra) darbiem piedalījies straptautisko gadatirgu 

izstrādēs: Plovdiva „Interst” – (zelta medaĜa) 1973.g.; Hanoverā; Leipciga – 1978.g. „Logikon” (zelta 
medaĜa). Ženēvā, 1979.g.; Maskavā, 1981.g. – „VEF – Gimnast-2”; Vispasaules izstāde „Telecom-
83”; „VEF-Parameter” Vīnē, Zagrebā, Tsukubā (Japāna) 

• Personālie kompjūteri: „VEF SPORT”. „VEF MIKRO-1024P”. „VEF MIKRO-MCC-803” 
• Sakaru pults 1.kabinetam Kremlī, Maskavā. 
• Televizors „Undina-2” 
• Radio „VEF-Vaidava” 
• Unificēts sadzīves radioaparatūras komplekss ‘Undina” 
• Eksporta telefona aparāts „VEF-69” 
• Eksporta telefona aparāts „VEF-69” 
• Armijas komjūters „VEGA”, LPSR Valsts Prēmijas laureāts 
• Novosibirskas paātrinātāja pults iekārta 
• Zemūdenes borta kompjūters 
• ZA emblēma, svetku noformējums 
• Digitāli-analogs sienas pulkstenis E-77 
• „DISK” – ballistisku trajektoriju dešifrators 
• ZA ESTI populārzinātnisko gramatu ilustrācijas, kalendāri 
• Universāls sporta vingrošanas tiesāšanas komplekss „VEF-Gimnast-2” (22 aparāti) 
• Personālie kompjutēri „PEMICO”, „VED-MIKRO 1024”, „VEF MIKRO 1025”, „VEF-1022” 
• Kompleksa „BRILJANTI” vadības pults Agrofirmā „Ādaži” 
• Latvijas Sakaru institūts – Mazās sēžu zāles interjers („apaĜais galds”, krēsli) 
• Latvijas Akadēmiskā bibliotēka – foajē, dežuranta postenis 
• Firmu logotipi un emblēmas, karogi 
• Fermentācijas automatizētās sistēmas – laboratorijas bioreaktori (FAS 5) 
• Ėirurăijas instruments THOROKOTOMO 
• Gaismas ėermeĦi 
• Baseina interjeri un iekārta 
• Daži izgudrojumi un vairāk kā divi desmiti rūpniecisko dizaina paraugu autora apliecības  
• Latvijas Valsts Bankas 2000.g. un 2001.g. piemiĦas balvas 
• RTU MZF stēla proj. Varianti 
• Friziersalonu iekārta, interjeri 
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• Kāpnes interjērā 
• SēdekĜi „Laborside” 
• Krēsli birojam 
• PiemiĦas zīme J.MisiĦam 
• Vārti, parāddurvis 
• Aerodinamiskais tunelis – arhit.proj. 
• Latvijas vēstniecība Ankarā, interjera iekārta 
• Latvijas vēstniecības konsultants Vitebskā, ieejas bloks, uzbrauktuve 
• VaĜĦu ielas rekonstrukcija Rīgā, eksterjera iekārtas 
• Rīgas Doma kapelas un ieejas bloka iekārta 
• Logotipi „LATVIJA – EIROPĀ”, „NATO SAMITS”, „ESTO-2004” 
• „Pasažieru vilciens” TV statne 
 
 
Citas sabiedriskās aktivitātes un intereses. 
 
Burāšanas sports (2.kl. jahtas vadītaju kursi), RCJK valdes loceklis. 
Dalība gandrīz visās republikāniskajās dizaina mākslas izstrādēs. 
Dizainprojekti radošiem konkursiem Latvijā. 
Lasījis lekcijas par dizainu, ergonomiku, konsultējis, recenzejis diplomdarbus VMA, piedalījies 
TV pārraides, konferencēs (arī Maskavā, ViĜĦa, Novosibirskā u.c.) 
Darbojies Mākslas padomēs Mfondā, Vietējās Rūpn. Ministrija. Valsts Plāna komitejā Tehniskās 
estētikas, Starpresoru Padomes un tās biroja loceklis. 
Makslinieku savienības dizaina sekcijas priekšsēdētaja vietnieks. 
Starpnozaru zinātniski tehniska kompleksa „Latvijas Dizains” un vienotais Latvijas dizaina 
sistēmas izveides valsts komisijas priekšsēdis. 
Latvijas IgauĦu biedrības goda biedrs (atjaunotājs). 
IgauĦu skolas atjaunotājs. 
Starptautiskais ROTARY klubs. 
 
 
 
 
Rīga, 2008. 
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 Ilāna Lisagora 
 

RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 
 
 
 
 Ir realizēti radošie projekti interjeru noformēšana. 
 Piedalījos kā scenografs Ebreju teātra “Čiri-Biri-Bom” izr ādēs “Karnevāls Jeruzalēmē” un 
“Helma jokdari”. Izrāžu “Helma jokdari” un citu afišu autors un mākslinieciskais redaktors. 
 Nodarbojos ar ebreju lietišėās un dekoratīvās mākslas pētīšanu. 
 Vairāku organizāciju firmas zīmju un firmas stila autors. 
 Muzeja “Ebreji Latvijā” iespieddarbu mākslinieciskā noformējuma autors. 
 Grāmatas “Latvija. Sinagogas un rabīni. 1918-1940.” mākslinieciskā noformējuma un 
zīmējumu autore un mākslinieciskais redaktors. Konkursa “Grāmatniecības gada balva 2004.” 
Mākslinieciskais noformējums iegūva 3.vietu nominācijā “Zinātniskā literatūra”. 
 2005.g. maijā iekārtoja izstādi Rīgas Kongresu Namā “Latvijas bērni zīmē vecās 
sinagogas” ka izstādes nofromējuma autors. 
 2005.g. maijs – kataloga konkursa izstādes “Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas” 
sastādīšana. 
 2005.g. jūlijs – izstādes “Latvijas sinagogas” Melngalvju Namā noformējuma autors. 
 2005.g. oktobris – izstādes eksponēšana Melngalvju Namā. Noformējuma autors. 
 2006.g. Rīgas ebreju kopienas nama Skolas ielā Mazās zāles interjera autors. 
 2006.g. M.Melera grāmatas “Ebreju kapsētas” vāka noformējuma autors. 
 2006.g. grāmatas “Ebreju tradīciju pasaule” mākslinieciskā noformējuma un ilustrāciju 
autors. 
 2008.g. fotoizstādes “Izraēla fotogrāfij ās” noformējuma autore, fotoizstādes “Izraēla 
fotogrāfija” plakāta un bukleta noformējuma autore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rīga, 2008. 
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Al īna ěitviĦenko 
 

RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 
 

 Pēdējās nozīmīgākās publikācijas 
 
1. Latvijas kultūra pēc pasaules kara. Starptautiskā-zinātniskā-praktiskā seminārā  “Kulturoloăija  
kā integrācijas fenomens” uzstāšanās. Ventspils. Ekonomiskā koledžā, 2000.gada 25.novembrī.-
Sertifikāts. 372,25.X1.2000. 
2. Praktiskā pieredze personības radošo spēju  attīstībā. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferencē “Radošas individualitātes attīstība” uzstāšanās. Rīgas Pedagoăijas un izglītības 
vadības augstskola. Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes centrs. 2001.gada 10. novembrī.- Rīgā. 
/Sertifikāts, 10.X.2001 
3. Пути и судьбы искусства Российского зарубежья. Zinātniskie raksti. Daugaupils  
Pedagoăiskās Universitātes Humanitārās fakultātes X1 Starptautiskie zinātniskie lasījumi. 
Vēstures sekcija. 2001. gada 25.-26. janvārī.- Daugavpils: Saule,2001.-87-90.lpp. 
4. Белая гвардия – исход и судьба. Zinātniskie raksti. Ekonomika un vadība. Tiesību zinātnes. 
Kultūras problēmas. Ekonomikas un kultūras augstskola.- Rīga, 2002.-91.-99.lpp. 
5. ”Mir  iskusstva” Eiropas kontekstā. Zinātniskie raksti. Ekonomika un vadība. Tiesību zinātnes. 
Kultūras problēmas. Ekonomikas un kultūras augstskola.-Rīgā, 2002.-103.-108.lpp. 
6. Zinātniskie raksti. Ekonomika un vadība. Tiesību zinātnes. Kultūras problēmas./ Galvenā 
redaktore – Dr. hist. A.ěitviĦenko /. Ekonomikas un kultūras augstskola.-Rīgā, 2002.- 145.lpp. 
7. Выпускники вуза: востребованность и конкурентноспособность. «Карьера», 2002,№2 
8. Практиканты могут принести выгоду. «Карьера»,  2002, № 3. 
9. Сквозь призму лет и поколений. Пути и судьбы искусства Российского Зарубежья. 
Монография. - Рига: ЕКА, 2002.- 76 стр. 
10. ”Rīgas publikas un īpaši inteliăences atsaucība spārno M. Čehovu” (L.Dzene). Zinātniskie 
raksti. Ekonomika un vadība. Informācijas tehnoloăijas. Tiesību zinātnes. Kultūras problēmas. 
Ekonomikas un Kultūras augstskola. 2. laid. Rīga,2003.- 233.-240.lpp.  
11. Zinātniskie raksti. Ekonomika un vadība. Informācijas tehnoloăijas. Tiesību zinātnes. 
Kultūras problēmas./Galvenā redaktore – Dr. hist. A.ěitviĦenko /. Ekonomikas un kultūras 
augstskola.-2.laid. Rīga, 2003.- 285.lpp. 
12. Humors nestandarta pedagoăisko situāciju kontekstā. Zinātniski praktiskā konference: 
Humors pedagoăiskajā procesā. Tēžu krājums №8. Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas 
augstskola. – Rīga, 2003. – 30.-31.lpp. 
13. О некоторых аспектах проблемы занятости (в соавторстве). Социально – 
экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятости: Сборник 
научных трудов. – Т. 3/ HAH Украины. Институт экономики промышленности. - Донецк, 
2003. – 30-31с. 
14. Пути и судьбы российских историков в изгнании (1929 – 30-е годы). Х11 Starptautisko 
zinātnisko lasījumu materiāli. Vēstures. V1 (1) Daugavpils universitāte. – Daugavpils: Saule, 
2003. – 110.-114.lpp. 
15. Lietišėa etiėete un komercnoslēpums. Tirgus ekonomikas valsts  integrācijas apstākĜos 
problēmas, perspektīvas. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 2003.g 27 un 28. maija 
materiāli. - .- Rīga: EKA, 2003.-272.-275.lpp. 
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16. Tirgus ekonomikas valsts integrācijas apstākĜos: problēmas, perspektīvas. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences 27. un 28. maija 2003.g. materiāli.-/A. ěitviĦenko – 
Organizācijas komitejas priekšsēdētāja un programmas komitejas  locekle. Rīga, EKA, 2003. 
17. Russian Emigration Culture in European Context. Report at the international conference 
Intercultural communication at Work. The 10-th NIC Symposium on Intercultural 
Communication. Goteborg 20 – 22 November 2003. Department of Linguistics, SSKK 11 / 
Goteborg University, Sweden, 2003. -39p. 
18. Латвия в творческой биографии Михаила Чехова. Humanitārās fakultātes X111 
starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture V11. VĒSTURE: AVOTI  UN CILVĒKI. 
Proceedings of the 13 International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History 
V11. /Daugavpils universitāte.- Daugavpils: Saule, 2004. –96.-101.lpp. 
19. История « Русских балетов » С.Дягилева в мемуарах участников и современников. 
Humanitārās fakultātes X1V starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture V111. 
VĒSTURE: AVOTI  UN CILVĒKI. Proceedings of the 14 International Scientific Readings of 
the Faculty of Humanities. History V111. /Daugavpils universitāte.- Daugavpils: Saule, 2004. –
76.-81.lpp. 
20.*Социально – экономические проблемы Латвии на фоне стран – членов ЕС. Тезисы 
выступления (в соавторстве) на Международной конференции  “DEVELOPMENT OF 
ECONOMY: THEORY AND PRACTICE” (30 September – 2 October 2004). Lithuania, Kaunas 
The Faculty of Humanities of Vilnius University.-Kaunas, The Faculty of Vilnius University, 
2004. –4. p. 
21.*Русское высшее образование в эмиграции.  Starptautiskās conferences XV ZINĀTNSKIE 
Lasījumi materiāli. VĒSTURE 1X. - VĒSTURE: AVOTI  UN CILVĒKI. Proceedings of the 15 
International Scientific Readings . History 1X. DAUGVPILS UNIVERSITY. The Faculty of 
Humanities. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE. Humanitārā fakultāte..- Daugavpils: Saule, 2006. 
–114.- 122.lpp. 
 
Mākslas daiĜrade 
            Al īnas ěitvi Ħenko  Gleznu izstādes: 

• 1979.g. - Mākslas Akadēmijā; 
• 1985.g. – Latvijas Valsts Universitātē; 
• 1990.g. – Latvijas Valsts Universitātē; 
• 1992.g. – Salonā “Galaktika”; 
• 1993.g. - Salonā “Vera”; Galerijā “Latterra”; 
• 1994.g. – Latvijas Preses Namā”; 
• 1993.g. 1994.g., 1995.g. – Zinātnes Namā (LR Zinātnes Akadēmijā, Jūrmalā. 
• 1998.g., 1999.g., 2002.g. – Ekonomikas un kultūras Augstskolā, Izstāžu zālē; 
• 1999.g. - Krievijas Federācijas Sūtniecībā Latvijā; 
• 2000.g. - Galerijā “Nellija”; 
• 2003.g. – Melngalvju Namā; 
• 2004.g. – ANKOLĀ; 
• 2005.g. – Izdots A.ěitviĦenko dzejoĜu krājums “Струны   сердца ”,  
                      ilustrēts ar A.ěitviĦenko gleznas kopijām. 
• 2007.g. – ANKOLA, M.KorĦecka un viĦa studentu mākslas  darbu izstādē. 

 
Rīga, 2008. 
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Inese Matisāne 

 
RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 

 
 
Izaglītība. 
2002.-2004. Latvijas Universitāte, literārais redaktors 
1994.-1996. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistra grāds 
1989.-1994. Latvijas Universitāte, latviešu valodas un literatāras skolotājs 
1975.-1980. DPI, vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs 
 
Papildu izglītība 
2007. AngĜu valodas kursi, RBS 01.12.2006. – 11.06.2007. 
2004. Wiesbaden Academy of psychotherapy, Sertifikāts Basic course of positive psychotherapy. 
2001. AngĜu valodas kursi, apliecība. 
1999. Datormācības kursi, apliecība. 
 
Profeisonālā pieredze. 
2007.-pašlaik. VSIA „Latvijas Vēstnesis” portāla ziĦu redaktore 
2005.-2006. VSIA „Latvijas Vēsnesis” interneta publikāciju redaktore 
2004.-2005. VSIA „Latvijas Vēstnesis” interneta produktu speciāliste 
2003.-2004. BO VSIA „Latvijas Vēstnesis” informācijas apstrādes speciāliste 
2001.-2003. BO VSIA „Latvijas Vēstnesis” projektu menedžere 
1987.-2001. Rēzeknes rajona ViĜānu vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
1985.-1987. PreiĜu rajona SīĜukalna pamatskola, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 
1974.-1985. PreiĜu rajona SīĜukalna pamatskola, krievu valodas skolotāja. 
 
Publikācijas. 
• VSIA „Latvijas Vēstnesis” portāls www.lv.lv raksti par kultūru: 
• Vienmēr atzīts – dāvini grāmatu un lasi pats! 27.01.2007. 
      http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152140 
• Latvijā uzplauks Francijas pavasaris. 08.02.2007. 
      http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152735 
• Rīgas koncertzāle – politisko cīĦu ėīlnieks. 12.02.2007. 
      http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=152815 
• Veselā saprāta Dziesmu un deju svētki: idejas, norise, problēmas 17.02.2007. 
      http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=153178 
• Latvijas un Francijas pavasaris ir sācies! 23.03.2007. 
      http://lv.lv/index.php?mode=TEMA&action=1&id=154822 
• Pasaule mostas – ar ticību, cerību, mīlestību. 07.04.2007. 
      http://lv.lv/index.php?left_mode=TOPIR&mode=TEMA&action=1&id= 
      = 155446&fp_izdevums=493 
• Mākslas dienas. Toreiz un tagad. 20.04.2007.  
• Raksts „Literatūra kā vārda māksla”. Publicēts žurnālā „Skolotājs” 
• Vairākas publikācijas rajonu avīzēs „Talsu Vēstis”, „Rēzeknes Vēstis” 
 
 
Rīga, 2008. 
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Silvija Ozola 
 

RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 
 
 

Rīgā Lauku Celtniecības un projektēšanas institūtā strādāju par arhitekti pie apdzīvotu 
vietu ăenerālo plānu izstrādes. Pēc studiju pabeigšanas Rīgas Politehniskajā institūta nokārtoju 
nepieciešamos kandidāta minimuma eksāmenus, lai turpinātu studijas Maskavā aspirantūrā 
ЦНИИП градостроительства (Центральный Научно-Исследовательский институт 
градостроительства), bet sakarā ar bērna piedzimšanu studijas nevarēju īstenot. 

Arhitektūras darbu turpināju Liepājas rajona arhitekta projektēšanas grupā, strādājot pie 
dažāda veida projektem Liepājas rajonā. Blakus darbā aktīvi iesaistījos Liepājas CeĜojumu un 
ekskursiju biroja organizētajos tūrisma braucienos kā ekskursiju un tūristu grupas vadītāja, 
galvenokārt apceĜojot Baltkrieviju – Minsku, GrodĦu un Brestu, kā arī Lietuvu, Igauniju, 
Maskavas un ěeĦingradas pilsētas un apkārtni, ZiemeĜkaukāzu, vācot informāciju par arhitektūru, 
bet sevišėi par vēsturiskajiem parkiem un zaĜajiem stādījumiem. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas „ZaĜajā centra” biju valdes locekle un piedalījos dažādās 
aktivitātēs, kas saistītas ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. Regulāri piedalījos Vides 
ministrijas, kā arī Rīgas domes rīkotajos un atbalstītajos pasākumos [ar vides problēmām un 
Rīgas nākotnes vīzijas ieskicēšanu. 

2004.gadā saĦēmu Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pedagoga privātprakses 
sertifikātu, kas atĜava organizēt privātpraksi arhitektūras un vides veidošanas jomā jauniešiem. 

2006.gadā jauniešiem organizēju konkursu priekšlikumam par daudzfunkcionālas zāles 
iekārtošanu un dizainu Liepājas Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centrā. 

2004.gadā iesaistījos projektā par dižkoku uzmērīšanu Liepājas pilsētā. 
Kopš 2005.gada  strādāju Rīgas Celtniecības koledžā un piedalos studiju programmu 

īstenošanā jauniešiem mācību priekšmetos – pilsētbūvniecībā, kompozīcijā un dizainā, rasēšanā. 
Kopš 2006.gada strādāju par lektori Rīgas Tehniskās universitates Liepājas nodaĜā un 

Būvniecības specialitātes, neklātienes studentiem palīdzu apgūt studiju programmu 
būvmaterialos, materiālzinībās, tēlotājā ăeometrijā, kā arī arhitektūras projektēšanā. 

2006.gadā esmu saĦēmusi Latvijas Zinātnes un Izglītības ministrijas privātprakses 
sertifikātu, kas atĜauj vadīt arhitektūras un dizaina nodarbības bērniem un pieaugušajiem. 

Esmu saĦemusi Liepājas pilsētas domes stipendiju. 
LSPA iegūta specialitāte mākslas vingrošanas un aerobikas trenere. Vadu aerobikas 

nodrabības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, sagatavoju bērnus deju konkursiem un 
festivāliem. Pasniedzu arī profilaktiski ārstnieciskās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem.  
 
Publikācijas: 
• Liepājas laikrakstā „Kurzemes Vārds” dažādos izdevumos ievietotas publikācijas par 
Liepājas parkiem, zaĜajiem stādījumiem un aktivitātēm dažādās Vides ministrijas pašmāju un 
starptautiskajās konferencēs par dzīves vides kvalitates uzlabošanu. 
• Liepājas rajona laikrakstā „Kursas Laiks” ievietotas publikācijas daudzos 2004. un 
2005.gada izdevumos pielikumā „Padomnieks”, kas tika izdots 2 reizes mēnesī par teritorijas 
labiekārtošanu, interjera dizainu. 
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• 2005.gadā strādaju par laikraksta „Kursas Laiks”  ārštata korespondenti, tādēĜ publikācijas 
par teritorijas labiekārtošanu, interjera dizainu, apgaismojumu un citiem ar vides dizainu 
saistītiem jautājumiem lasāmas gadndrīz visa gada garumā. 
 
Rīga, 2008. 
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Vjačeslavs Telešs 
RADOŠĀ BIOGRĀFIJA 

 
Publikācijas: 

1. Grāmata „Гарады Беларусi на старых паштоўках” („Baltkrievijas pilsetas senajās 
atklātnēs) izdota Minskā 1998.gadā. Atkārtots izdevums 2001.gadā un 2005.gadā. Pēc 
reitinga 2001.gadā šī gramata 20.gs. ir iekĜūvusi Baltkrievijas labāko un populārāko 
grāmatu pirmajā simtā. 

2. Raksts „Baltkrievi Latvijā” mācību grāmata „Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību 
skolā” 2004.g., lpp.64.-67., Rīgā, izdevn. „LVAVA” (autori Lilita Kreicberga, Sanita 
LazdiĦa un citi). 

3. Raksts „Фiлакратыя” enciklopēdijā „Янка Купала. Энцыклапедычны даведнiк” 
1988.g. lpp.621.-623., izdota Minskā. 

4. Raksti „Струпулiс Янiс Артуровiч” lpp.511. un „Фiлакратыя” lpp.534. enciklopēdijā 
„Францыск Скарына i яго час” 1988.g. izdota Minskā. 

5. Brošūra „Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības „Naju gonar” Latvijas grupa. 2006. 
Rīga. 

6. Brošūra „Latvijas baltkrievu kultūras biedrība „Svitanak”. 2003. Rīga. 
7. Brošūra „Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienība „Maju gonar”. 2001. Rīga. 
8. Raksts „Беларусская школа ў Латвii” gr āmatā „Беларуская дыяспара як парэднiца ў 

дыялогу цывiлiзацый”. 2001.g. lpp..78.-82., izdota Minskā. 
9. Raksts „Нацыянальная школа як фактар захавання беларускай дыяспары ў Латвii” 

grāmatā „Беларусiка Albaruthenica”. II. Nr.6, 1997.g., lpp.310.-315., izdota Minskā. 
10. Raksts „Пётра Мiрановiч i яго культарна – асветная праца ў Латвii i Амерыцы” 

grāmatā „Беларусiка. Albaruthenica”. 1995.g. Izdota Minskā. 
 

Publikācijas žurnālos: 
- Мае гонар. “Мастацтва”. 2005., №3, Мiнск. 
- Беларускiя мастакi Латвii. “Свiтанак”. № 1, 1993. Rīga. 
- Паштоўка. Якой ей быць? “Мастацтва Беларусi” №1, 1988. Мiнск. 
- Pirmās Rīgas atklātnes. „Zinātne un Tehnika” nr.11, 1984, Rīgā. 
- У давних причалов. “Неман”. №3, 1981. Мiнск. 
- Cтарыя паштоўкi. „Маладосць”. №8, 1979. Мiнск. 
- Cтарыя Ваукавыскiя паштоўкi. “Мастацтва Беларусi” №11, 1984. Мiнск. 
- Рассказывают старые открытки. “Даўгава”. №2. 1979. Rīga. 
- CeĜojums Jūrmalas pagātnē. „Zvaigzne” Nr.15, 1979.g. Rīga. 
- Rīgas ielas. „Zvaigzne” Nr.3, 1979.g. Rīga. 

 

Darbības atspoguĜojums enciklopēdijās: 
- „Беларусь”. Энцыклапедычны даведнiк. Мiнск. 1995 г.; 
- „Беларускi Саюз Мастакоу”.;  Энцыклапедычны даведнiк. Мiнск. 1998 г.; 
- Saur “Allgemeines Kunstler- lexikon”.; Band 17. Munchen – Leipzig. 1997.; 
- “Kas ir kas Latvijā” Rīga. 1998.g. 
- Энцыклапедыя гiсторыi  Беларусi. т.6. к.2. Мiнск. 2003 г.; 
- Беларуская энцыклапедыя. т.17. Мiнск. 2004 г.; 
- “Хто ёсць Хто сярод беларусау Светў” Мiнск. 2000 г.; 

Rīga, 2008. 
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3. pielikums 
Studiju kursu apraksti 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

PROFESIONĀLĀ SVEŠVALODA 
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 3 kredītpunkti 60 kontaktstundas 

Kursa ilgums:  3 semestri 

Studiju kursu vada: Mg.paed., doc.T.Lobanova 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

AngĜu valodas zināšanas vidusskolas līmeni 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Kursa sekmīga apgūšana sastāv no: 
Projekta darba (veikt tematiskās sarunas un dialogus) – 25%; 
Savlaicīgas un kvalitatīvas pārbaudes darbu izpildīšanas – 25%; 
Ieskaites un eksāmena sekmīgas nokārtošanas – 50% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Pārbaudes darbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Eksāmens 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Dizaineram nepieciešamās komunikāciju iemaĦas un speciālās 
profesionālās dizaina leksikas un terminoloăijas apgūšana, kvalifikācijai 
nepieciešamās teorētiskās zināšanas angĜu valodā: arhitektūras pamati, 
telpas iekārtošanas pamati, plāknes un telpas organizācijas nosacījumi, 
gleznošanas pamati, vispārējie kompozīcijas uzbūves principi, materiālu 
tehnoloăija, telotāju ăeometrija, rasēšana un perspektīva, bionika, 
ergonomika, krāsu mācība, saskarsmes psiholoăija, speciālās datoru 
terminoloăijas apgūšana, komunikatīvo iemaĦu attīstīšana. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

AngĜu valodas terminoloăijas un leksikas zināšanas profesionālajā 
dizaina, vides dizainera darbam nepieciešamas komunikatīvas prasmes un 
iemaĦas.   

 
Kursa tēmas: 
1. Culture and Art History. Painting. Sculpture. 

2. Architectural Styles. Arches. Columns. Roofs. Windows. 

3. Residential Styles. Home Styles and Trends. Informative Ceilings. Floor Plans for the 
Future.Roofs tell the Story. Window Watching. 

4. Technological Design. Interior Desing. Principles of Interior Design. Aesthetic Components of 
Design. 

5. Elements of Design. Concepts of Design. Design Relationships. 

6. Modes of Compositions. Symbolism and Style. 
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7. Design Procedure. Preliminary Phases. Design and Presentation. Final Drawings and 
Specifications. Construction. 

8. Kinds of Interiors. Residental Interiors. Public Interiors: Space planning. Governmental 
Interiors. Institutional Interiors. Religious Interiors. Industrial Interiors. Special Interiors. 

9. Graphic Design. Typography. Computer Imaging. 

10. Advertising and Marketing. Product presentation. 

11. Business and the Environment. 

12. Media and Communication. 

13. Relationships. Corporate Culture. Troubleshooting on Large Projects. 

 
Pamatliteratūra: 
 
• Arthur Danto, The Abuse of beauty: Aesthetics and the Concept of Art. 2003. 
• Noel Carroll, Theories of Art Today. 2000. 
• Evelyn Hatcher, ed. Art as Culture: An Introduction to the Anthropology of Art. 1999. 
• Friedmann A, Pile J.F., and Wilson F. Interior Gesign: An Introduction to Architectural Interiors, 1997. 
• Scott-Barret F. First Certificate Listening and speaking, Longman 2002. 
• Jones Leo. Working in English, Cambridge University Press, 2002. 
• Robbins S. First Insights into Business, Longman, 2002. 
• Fried-Booth D.L. Project Work. Oxford University Press, 2006. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

MĀKSLAS UN KULT ŪRAS VĒSTURE 
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 80 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 2 semestri 

Studiju kursu vada: Dr.hist. A.ěitviĦenko, Mg.paed. I.Matisane,  

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Izpratne par mākslas un kultūras lomu un nozīmību 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana (ne mazāk kā 75%) un 
uzdoto uzdevumu (patstāvīgo darbu – referātu, apkopojošo tematisko 
ieskaišu – testu) izpilde. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Patstāvīgie darbi (referāti), apkopojošas tematiskās ieskaites (testi) 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 1.sem.noslēgumā 
Eksāmens (rakstveida vai mutvārdu) 2.sem.noslēgumā 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Mērėis: 
1. Veidot priekštatu par cilvēces mākslas un kultūras attīstību laikā un 
telpā. 
2. Sniegt pamatzināšanas mākslas un kultūras vēsturē. 
Uzdevumi: 

1. Attīstīt studentos kultūras redzējumu no „tekstu”, zīmju un 
simbolu kopuma līdz mākslas un kultūras vēsturē balstītam 
studenta paša pasaules redzējumam.  

2. Veidot patstāvīgas prasmes un iemaĦas ar kultūrvidi saistītu 
objektu izpētē ar mērėi izmantot vides dizainera profesijā. 

3. Veidot studentam attieksmi par mākslu un kultūru kā  cilvēka 
pašizpausmes veidu. 

 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Priekšstats par cilvēces vēsturiskajā pieredzē uzkrātajām mākslas un 
kultūras vērtībām. 
Prasme un iemaĦas raksturot un salīdzināt mākslu kā dialogu starp 
dažādiem laikmetiem un kultūrām. 
Prasme interpretēt mākslas un kultūras jēdzienu. 

 
Kursa tēmas: 
1. Mākslas un kultūras jēdziens 
2. Senās un viduslaiku mākslas un kultūras vēsture 
 Pirmatnējās sabiedrības māksla un kultūra 
 Senās Mezopotāmijas (Divupes) māksla un kultūra 
 Senā Ēăipte. 
 Senebreju māksla un kultūra. 
 Indijas tradicionālā māksla un kultūra. 
 Ėīnas tradicionālā māksla un kultūra. 
 Japānas tradicionālā māksla un kultūra. 
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 Amerikas seno civilizāciju māksla un kultūra. 
3. Ant īkās mākslas un kultūras vēsture 
 Senā Grieėija 
 Senā Roma 
 Kristietības sākumi 
4. Bizantijas māksla un kultūra 
5. Pareizticīgo zemju māksla un kultūra 
6. Eiropas viduslaiku māksla un kultūra 
7. Islama tradicionālā māksla un kultūra un tās ietekme uz pasaules kultūru 
8. Renesanses māksla un kultūra 
 Renesanse Itālij ā 
 ZiemeĜu renesanse 
 Renesanse Francijā, Anglijā, Spānijā 
 Renesanse mūzikā 
9. Reformācijas un kontrreform ācijas ietekme uz mākslu un kultūru 
10. Māksla un kultūra 17.gadsimtā 
 Baroks Itālij ā, Flandrijā un Spānijā 
 Ieskats baroka mūzikā (17. gs. b. — 18. gs. 1. p.) 
 Klasicisms Eiropas literatūrā, teātrī un glezniecībā 
 Reālisms 17. gadsimta tēlotājmākslā 
11. Māksla un kultūra 18.gadsimtā 
 Apgaismība Francijā, Vācijā, Anglijā 
 Mākslas un kultūras attīstība Krievijā 
 Literatūra un teātris 18.gadsimtā 
 Arhitektūra un tēlotājmāksla 18.gadsimtā 
 Ieskats 18.gadsimta mūzikā 
12. Māksla un kultūra 19.gadsimtā 
13. Eiropas un ASV kultūra 19. gs. beigās — 20. gs. sākumā 
 Simbolisms literatūrā un mākslā 19. gadsimta beigās. 
 Postimpresionisms. 
14.  Māksla un kultūra 20.gadsimtā 
 Zinātnes un tehnikas attīstība. 
 Arhitektūra Eiropā un ASV. 
 20. gs. virzieni literatūrā, mūzikā, teātrī, tēlotājmākslā. 
 Kultūras krīze 
15. Māksla un kultūra 21.gadsimtā 
16. Māksla un kultūra Latvij ā  
 Kultūra Latvijas teritorijā aizvēstures periodā  
 Viduslaiku māksla un kultūra  
 Reformācijas un kontrreformācijas laika māksla un kultūra  
 17. — 18. gs. māksla un kultūra  
 Latvijas māksla un kultūra 19. gs. 2. pusē — 20. gs. sākumā  
 Mākslas un kultūras dzīve Latvijā revolūciju (1905.—1917.) posmā  
 Māksla un kultūra Latvijā 20. gs. 20.— 40. gados 
 Māksla un kultūra Latvijā II Pasaules kara laikā  
 Māksla un kultūra Latvijā pēc II Pasaules kara  
 Trimdas mākslas un kultūras izcilākie sasniegumi  
 Māksla un kultūra Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas 
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Pamatliteratūra:  
• Skaidrīte Cielava. Vispārīgā mākslas vēsture: māc. līdz. R., Zvaizgne ABC, 2002. 
• Gombrich E. Mākslas vēsture. R., 1997. 
• Laila Bremša, Aija BrasliĦa, Dainis Bruăis. Latvijas mākslas vēsture. R., Pētergailis, 2003. 
• Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā. R., Neputns, 2000. 
• Lāce M., Lamberga D., Konstants Z. Kubisms Latvijas mākslā. R., Neputns, 2002. 
• Kristiāna Ābele, Elita Ansone, Vaidelotis Apsītis. Māksla un arhitektūra biogrāfij ās. Enciklopēdija. R., Preses 

nams, 2003. 
• P.Frida, R.Karasa, I.Markade (no fr. val. tulk. Inese Pētersone). Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. R., 

Jumava, 2002. 
• KrastiĦš I. u.c. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā. R., 1989. 
• KrastiĦš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā. R., Zinātne, 1988. 
• Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā. R., 2000. 
• Janson, H.W. History of Art. The Western Tradition / Horst Woldemar Janson, Anthony F. Janson. - revised 6th 

ed. - Prentice Hall, 2004. - 1032 p. + CD 
• Mackay, J. Antigues at a Glance Furniture / James Mackay. - London: Greenwich Editions, 2002. - 144 p.: ill.  
• The Elements of Style. An Encyclopedia of Domestic Architectural Detail / general editor Stephen Calloway. - 

new edition. - Mitchell Beazley an imprint of Octopus Publishing Group Ltd., 2004. - 568 p. 
• Raizman, David History of Modern Design / David Raizman. - Laurence King Publishing, 2003. - 400 p.: ill. 
• Верман К. История искусств всех времен и народов. М., 2000. 
• Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.  
• Энциклопедия живописи.  М., 1997.  
 
Papildliteratūra: 
• Kraus R. The Originality of the Avangard. London, 1985.  
• Major European Art Movements. New York, 1977. 
• The Oxford Companion to Twentith  Century Art.  Oxford, 1981. 
• Gössel P., Leuthäuser G. Architektur des 20.Jahrhunderts. Köln, 1990. 
• Krausse A.-C. Geschichte der Malerei von der Renaissance bis Heute.  Köln, 1995. 
• Meyer U., Engels H. Bauhaus-Architektur (1919-1933). München: Prestel, 2001. 
• Pevsner N. Europäische Architektur von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Prestel, 1994. 
• Ван Гог. Альбом. Текст: Энрика Криспина, оформление: Джованни Бески. – М.:»Белый город», 1998. – 

63с.: ил. – (Мастера живописи).  
• Гомбрих Э. История искусства. М.1998. 
• Жестаз Бертран. Архитектура Ренесанса. От Брунеллески до Палладио.: Пер. С франц. Е.Шукшиной - 

М.: Изд-во «Астрель», Изд-во «Аст», 2001.-160с.: ил.-(серия «Открытие»). 
• История импрессионизма. М. 1995. 
• Карган Дж. История итальянского искусства (в 2-х томах). М. 1990. 
• Ковтун Е.Ф. Русский авангард 1920-1930-х гг. Спб, 1996. 
• Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. (Европа. Америка. Россия 1906-1920): Альбом. – М.: Галарт, 

ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 176с.: ил. – (Серия «История живописи ХХ век»). 
• Наков А. Русский авангард.  М. 1991. 
• Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 вв. М.1989. 
• Свинглхарст Э. Сальвадор Дали: иследуя иррациональное. М. 1996. 
 
Enciklopēdijas un vārdn īcas: 
• Mazā mākslas enciklopēdija. 
• Myrray P., Myrray L. The Penguin dictionary of art and artists. – London, 1989. 
• New international illustrated  encyclopedia of art. – N.Y., 1998. Vol.1. 
• The dictionary of art. (In 34 vol.) – N.Y., 1996. 
• The Oxford companion to the decorative arts. – Oxford, N.Y., 1986. 
• List C., Blum W. Sachwörterbuch zur Kunst des Mittelalters. - Stuttgart, 1996. 
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• Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. (Терминологический словарь). – М., 
1997. 

• Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СП б., 1993. 
• Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. – СП б., 2000. 
• Словарь искусств. = The Hutchison dictionary of the arts. – М., 1996.  
• Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М., 1997. 
• Эстон М. Ренессанс. Энциклопедия мирового искусства. – М., 1997. 
 
Interneta resursi:   
www.artschool.agava.ru/dictionary 
www.interior.com.ua 
www.artforum.com 
http://visaginart.nm.ru 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

SASKARSMES PSIHOLOĂIJA UN PROFESIONĀLĀ ĒTIKA  
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Dr.Psych., prof. O.Nikiforovs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

- 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Lekciju un semināru apmeklēšana, praktisko darbu nokārtošana 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

- 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Rosināt studentus apgūt galvenos jēdzienus un likumsakarības par 
saskarsmi, stimulēt zināšanas izmantot praksē, atbilstoši savām 
individuālajām iezīmēm, konkrēto situāciju un sadarbības mērėiem. Dot 
iespēju iepazīties ar ētiskās un estētiskās domāšanas specifiku, veicināt 
patstāvīgas domāšanas attīstību; kurss palīdzēs izprast sabiedrības un 
personības attiecības caur morālo normu prizmu, rosinās iepazīties ar 
mākslas un estētiskās pasaules skatījuma iedabu. 
Kurss  veidos studentos patstāvīgu, motivētu vērtību izpratni un sekmēs 
estētisku pasaules apguvi; attīsta spēju īstenot dzīvē pieĦemtās tikumiskās 
un estētiskās vērtības; iepazīstina ar ētisko un estētisko ideju vēsturi. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Apgūtas saskarsmes pamatprasmes dažādās profesionālās situācijās.  
Veicināta motivēto vērtību izpratne, balstoties uz ētisko un estētisko ideju 
vēstures izpēti. 

 
Kursa tēmas: 
1. Saskarsmes būtība. Saskarsmes jēdziens, struktūra un funkcijas. Saskarsme kā sociālās 

psiholoăijas centrālā kategorija 

2. Informatīvi komunikatīvā saskarsme. Klausīšanas prasme. 

3. Verbālā un neverbālā saskarsme. To formas un galvenās funkcijas. 

4. ĖermeĦa valoda. 

5. Saskarsmes īpatnības dažādās sociālajās grupās - mazajās, lielajās, vidējās. 

6. Konflikts kā psiholoăiska kategorija, tā risināšanas sociāli psiholoăiskie līdzekĜi. 

7. Saskarsmes grūtības un to nozīme sociālajā adaptācijā. Starppersonu attiecību traucējumu 
problēmas un to ietekme uz cilvēku dzīvi. Saskarsmes motivācijas un operatīvās puses 
traucējumi. 

8. Saskarsmes grūtības un to klasifikācija. Kautrīgums kā saskarsmes grūtību īpašs tips. 
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9. Saskarsmes grūtību pārvarēšanas iespējas. 

10. Vecuma posma saskarsmes specifika un grūtības. Profesionālās saskarsmes pamatu apgūšanas 
iespējas un nepieciešamība.  

11. Ētisko un estētisko ideju vēsture: mīts,  reliăija un ētikas vēsture; filozofija un ētikas vēsture; 
filozofija un estētisko ideju vēsture. 

12. Ētikas vispārējs raksturojums. Morālā regulācija. 

13. Etiskie stili 

14. Profesionālā ētika un etiėete  

15. Estētikas vispārīgs raksturojums. Estētiskās kategorijas  

16. Mākslas būtība un funkcijas  

17. Estētiskā kultūra un sabiedrība  

18. Praktiskā ētika un estētika: ekoloăija un ētika; ekonomika, politika un ētika; māksla kā 
audzināšanas līdzeklis; dzīves estetizācija; dzīve un māksla.  

 
Pamatliteratūra: 
• Milts A. Esejas par morāli.,R.,1985. 
• Berns E. Spēles ko spēlē cilvēki. Cilvēku attiecību psiholoăija. – R.:Birojs 2000 Plus, 2002. 
• Celma  J., Fedosejeva I. Estētika .,Zvaigzne ABC, 2000. 
• Ētika.Estētika.Mācību līdzeklis tālmācībā.Sast.Z.Rubene, RPIVA,1998. 
• Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins.,RPIVA, 2001. 
• Kulbergs J. Krīze un attīstība. Psihodinamiska un sociālpsihiatriska apcere. – Liepāja. : 1998 
• Lasmane S., Milts A.,Rubenis A. Ētika.,R., 1992. 
• Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku : Saskarsmes psiholoăija. – R.: Kamene, 1994. 
• Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R.: 1994 
• Rubenis A. Ētika 20 gs. ( Praktiskā ētika ) Zvaigzne ABC, 1996. 
• Алешина А., Петровская Л. Психология общения. - М., 1989. 
• Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1989. 
• Бандура А. Уолтерс Р. Подрастковая  агрессия – М.: Апрелть Пресс ЭКСМО- Пресс . 2000  
• Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. - Л.,1965. 
• Дерябо С. Ясвин В. Гроссмейстер обшения. – М.: Смысл. 1996 
• Никифоров Ою Психология и педагогика. ИСМА 2007. 
• Петровская Л.А. Компетентность в общении. - М.. 1989. 
 
Papildliteratūra: 
• Aristotelis. Nikomaha ētika.,R.,1989. 
• Budovskis.M. Personības un sociālās vides rezonanse.-R.: 1986.   
• Foucault M. The use of pleasure .,N.Y.,1990.     
• Fromms E. Mīlestības māksla. – R.: Jumava, 1994.  
• Jungs K. Psihooăiskie tipi.- R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
• Kants I.Praktiskā prāta ētika.,R.,1995.  
• Karnegi D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvekiem. – R.: LŽS Komerccentrs, 1990. 
• Karpova Ā. Personības aktīvās dzīves pozīcijas veidošanās sociālpsihologiskie nosacījumi. – R.: 1989   
• Karpova Ā.. Plotnieks I.  Personība un saskarsme. – R.: 1984.  
• Kons I. Personības socioloăija. – R.: 1969 
• Kupčs J. Saskarsmes būtība – R.: 1997 
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• Lasmane D. Kā ”nogatavoties” skolai ?  Psiholoăijas pasaule, pielikums „Roku rokā”, R.: 2005. – 3. ,10. 
– 15.lpp. 
• Latiševs V.  Lietišėās sarunas un lietsėie kontakti. – R.: 1995 
• Levi V. Atrast sevī citu. –R.: 1984 
• Lika I. Personības psiholoăiskās aizsardzības sistēma. – Liepāja.: 1998 
• Marks Aurēlijs.Pašam sev.,R.,1989.  
• Nīče F.Tā runāja Zaratustra.,R.,1939, 1989.  
• Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā: Sociālā psiholoăija.-R.: Kamene 19966 
• PĜaviniecie M.,  Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. -:R. RaKa, 2002. 
• Rijnieks K. Sengrieėu dzīves gudrība.,R.,1992.  
• Sartrs Ž.P. Nelabums.,R.,1995.  
• ZīriĦa T. Hiperaktīvo bērnu attīstības īpatnības. Psiholoăijas pasaule, pielikums „Roku rokā”, R.: 2005. 
– 6., 3.-9. lpp. 
• Бамбурова Л. И. Мотивация совместной музыкфльной деятельности юношеских групп – 
:Ярославль,1985 
• Богуш Н. Р. О влиянии различных форм внешнего стимулирования на эффективность  движений 
идействий. Проблем86ы психологии спорта. –: Москва, 1962 
• Жуков В. Комуникативная компетентность. - : Москва, 199186 
• Ладунская В. А. Невербальное поведение.  - : Ростов н.Д. , 1986 
• Левин К. Разрешение социальных конфликтов .  - : Ст. Петербург, 2000 
• Психология возрастных кризисов. Хрестоматьия – сост. Сельченок К.В. - : Минск, Харвест, 2000 
• Рахматщаева В. Грамматика обшения.  - : Москва, 1995 
• Рубин Д., Пруит Д., Сунг Хе Ким Социальный конфликт. - : Москва, 2001 
• Фернхет А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - : Ст. Петербург, 2001   
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

UZĥĒMĒJDARBĪBAS UN MĀRKETINGA PAMATI  
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Docente, Mg.oec. M.Grinpukale, Dr.oec. V.Člaidze 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Ekonomikas pamatu apguve vidusskolā 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Kursa sekmīga apgve sastāv no: 
Individuālā  un grupu darba nodarbībās; 
Kontroldabu izpildes; 
Ieskaites nokārtošana. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbs 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Kursa mērėis: 
Dot studentiem pamatzināšanas uzĦēmējdarbības un mārketinga jomā, kas 
nepieciešamas vides dizaina speciālistiem.  
Kursa uzdevumi: 
Sniegt zināšanas un veidot patstāvīgas prasmes un iemaĦas 
uzĦēmējdarbības pētīšanai, analīzei un novērtēšanai, lai spētu tās izmantot 
uzĦēmējdarbībā. 
Veidot praktiskā mārketinga realizēšanas prasmes. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Ir zināšanas un prasmes uzĦēmējdarbības vides izpētei, izvērtēšanai un 
gūto rezultātu izmantošanai uzĦēmējdarbībā.  
 

 
Kursa tēmas: 
1. UzĦēmējdarbības zinātnes būtība un ăenēze 

2. UzĦēmējdarbības mērėi un veidi 

3. UzĦēmējdarbības vide un telpa 

4. Īpašums un noma 

5. UzĦēmums. UzĦēmumu tipi, atvasinājumi un tiesiskās formas 

6. UzĦēmuma dibināšana, reăistrēšana un organizācija 

7. UzĦēmējdarbības finansēšana 

8. Mārketinga loma tirgus ekonomikā 

9. Tirgus konkurence.Reklāma  

10. Noieta organizācija 
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Pamatliteratūra: 
• A. VedĜa UzĦēmējdarbības kurss. – Rīga: „Petrovskis & Ko ”, 2000.- 456 lpp. 
• A. VedĜa CeĜvedis uzĦēmējdarbībā– Rīga: „Petrovskis & Ko”, 2002.– 490 lpp 
• Lietišėais mārketings / Andra Briede. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
• Niedrītis J. Mārketings. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. -  
• Blaits Dž. Mārketings. Rokasgrāmata / no angĜu val. Tulk. Dukate I. – Rīga : Zvaigzne ABC, 
2004. 
• Marketing Management/ Philip Kotler.- 11 th ed. –Prentice Hall, 2003. 
• Г. Кеглер, П. Доуменг, Б. Гейлор, Реклама и маркетинг в интернете, перю с англ. М. 
Степановой. Москва: Алпина Паблинер, 2003. 

 
Papildliteratūra 
• Komerclikums. Rīga, 2001. 
• Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. Kamene, 2003. 
• Joseph F. Hair, Barry Babin u.c. Essentials of Bussines research Metods Weley. 2003. 
• Швальбе Х. Прктика маркетинга для малых и средних предприятий. М.: Республика, 
1995. 
• А.В. Гоуслыгин Предпринимательство. М., 2003 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

INTELEKTU ĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PAMATI  
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Lektore Ilze ĀboliĦa 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Apgūti mācību priekšmeti: „Tiesību pamati” 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Kredītpunktu sadalījums: 
2 praktiskie darbi – 40%; 
Eksāmens – 60%. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Praktiskie darbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Eksāmens 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Radīt interesi un sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas studentiem par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, to nozīmi komercdarbībā, tiesisko 
aizsardzību un civiltiesisko apriti.  
Iepazīstināt studentus ar intelektuālā īpašuma tiesību nozīmi 
komercdarbībā un autortiesību, rūpnieciskā īpašuma, patentu tiesību, 
preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības principiem nacionālajos un 
starptautiskajos tiesību aktos. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Intelektuālā īpašuma tiesību objektu identificēšana, aizsardzības metožu 
noteikšana, civiltiesiskās aprites analizēšana un noteiktu situāciju 
juridiskā argumentēšana. 

 
Kursa tēmas: 
1. Intelektuālā īpašuma tiesību jēdziens. 

2. Intelektuālā īpašuma nozīme tautsaimniecībā un komercdarbībā. 

3. Autortiesību jēdziens, būtība. Autoru darbi, to veidi un raksturojums. 

4. Autortiesību personiskās un mantiskās tiesības. 

5. Rūpnieciskā īpašums, tā aizsardzības veidi, to raksturojums.  

6. Patentu tiesību būtība un objekts.  

7. Preču zīmju vērtība un nozīme komercdarbībā. 

8. Dizainparaugu aizsardzība. 

9. Konkurences tiesības. 

10. Atbildība intelektuālā īpašuma aizsardzības pārkāpumiem. 

 
Pamatliteratūra: 
• Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga. TNA. 2006. 
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• Autortiesību likums 06.04.2000   
• Komerclikums 13.04.2000. 
• Patentu likums. 30.03.1995. 
• Dizainparaugu likums  PieĦemts 28.10.2004. 
 
 
Papildliteratūra: 
• Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. 
• Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzībai LR MK     
   noteikumi Nr. 420, 10.09.2002.  
• Par preču zīmēm un ăeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Likums. 16.06.1999. 
• Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par Autortiesībām.    
   likums  03.02.2000. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

DATORGRAFIKA 
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Docente, mg.sc.ing. K.Hamrune 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Informātika 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Mācību disciplīnas sekmīgai apgūšanai nepieciešami: 
piedalīšanās praktiskās nodarbībās – 25%; 
kontroldarbu pildīšana– 25%; 
ieskaites  nokārtošana  – 50%. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Praktiskās nodarbības 
Kontroldarbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Visas CorelDRAW pakotnes funkcionālas iespējas. Dotā pakotne ir 
paredzēta vektoru attēlu veidošanai un vispusīgai apstrādei (darbs ar 
objekta formu, objektu pārvietošana un izlīdzināšana, apvilkšanas un 
aizpildīšanas parametri, gradienta un dekoratīvās aizpildīšanas, drukāšana 
un krāsu dalīšana), ka arī tiek aplūkoti: lietotāju interfeiss, instrumenti, 
paneĜi, dialogu logi, ka arī darbs ar slāĦiem un ar tekstu. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Kurss dod praktiskās iemaĦas reklāmas materiālu stila formēšanā, projektēšanā 
un izgatavošanā. 

 
Kursa tēmas: 
1. Pamatprincipi, strādājot ar programmu CorelDRAW 
2. Attēlošana uz ekrāna 
3. Ciparu grafikas un krāsu pamati 
4. Objektu veidošana un pārveidošana 
5. Darbs ar objekta formu 
6. Objektu organizēšana 
7. Objektu formēšana un komponēšana 
8. Apvilkšanas un aizpildīšanas parametri 
9. Darbs ar slāĦiem 

10.10. Teksta ievadīšana un rediăēšana 
11. Specefektu un krāsu izmantošana 
12. Attēlu importēšana un eksportēšana 
13. Darbs ar punktu attēliem 
14. Darbs ar vairāku lappušu dokumentiem 
15. Failu apmaiĦa, drukāšana un krāsu dalīšana 
16.  Reklāmu bukletu stils un projektēšanas principi 
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Pamatliteratūra: 

• Пономаренко С.. CorelDRAW 13. Серия "...В ПОДЛИННИКЕ" "BHV –  
       Санкт-Петербург", 2005.  
• Hūsa S.. Teksta un grafikas dizains. Lielvards. 2003. 
• Романычева Е.. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии. М. ДМК. 2000. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

VIDES AIZSARDZ ĪBA UN DARBA DROŠĪBA 
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkti 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Mg.uzĦēmējd.vad. R.Zvirbulis   

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Dabas zinātnes vidusskolas līmenī 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Grupu praktiskās nodarbības - 25% 
Referāts  – 40% 
Ieskaites nokārtošana  – 35% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbs 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Zināšanas par civilās aizsardzības (turpmāk – CA) lomu un uzdevumu 
sistēmu valstī, palīdzības sniegšanu cilvēkiem ārkārtējās situācijās, kas 
radušās tautsaimniecības objektos un dabas vidē. 
Studiju kursa akcenti: 
- LR normatīvie akti par civilās un vides aizsardzību; 
- Ekoloăijas pamatlikumi (Lībiha, Šelforda, Vernadska) 
- Ekoloăiski bīstamo faktoru sistēma; 
- Bīstamo vielu īpašības avārijas apstākĜos. 
Iepazīstināt studentus ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba 
aizsardzības jautājumus tiesiskās attiecībās. Analizēt praktiskās situācijas 
jomā, kas garantē nodarbināto veselības aizsardzību darbā. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

IemaĦas par CA un darba aizsardzību 

 
Kursa tēmas: 
1. CA loma un uzdevumi valstī 

2. CA sistēmas organizācija un reglamentējošie dokumenti 

3. CA funkcijas ārkārtējās situācijās 

4. Riska novērtējums miera laikā 

5. Riska grupas objekti LR un Baltijas reăionā 

6. CA sistēmas uzdevumi 

7. Individuālās aizsardzības līdzekĜu izvēle 

8. Valsts un starptautiskie akti vides aizsardzībai 

9. Vides aizsardzība Latvijā 

10. Vides piesārĦojums saimnieciskās darbības rezultātā 
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11. Ūdens piesārĦošana 

12. Vides piesārĦošana ar transportu 

13. Darba aizsardzības vispārīgie principi 

14. Darba aizsardzības likumdošanas sistēma 

15. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana 

16. Darba devēja pienākumi un tiesības 

17. Darbinieka pienākumi un tiesības 

18. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi 

 
Pamatliteratūra: 
• LR likums „Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību”, R., 1992. 
• LR likums „Par vides aizsardzību”, R., 1991. 
• Metodiskie norādījumi par laboratorijas darbu izpildi. Rīgas Aviācijas universitāte, mašīnraksta teksts, 

1996. 
• Niedrītis I. Dabas vides aizsradzība un ekonomika. LV Ekoloăiskais centrs. Izglītības apgāds. R., 

„Vide”. 1993. 
• Darba drošība. Labklājības ministrija, 2006. 
• Darba aizsardzības apmācību metodes, 2004, - 166 lpp. 
• Darba higiēna. Labklājības ministrija. 2006. 
• Darba vides risku novērtēšana. V.KaĜėis, I.KristiĦš, Ž.Roja. LU, - 101 lpp. 
• Darba aizsardzības likums, KIF „Biznesa komplekss”, R., 2003. 
• Гражданская оборона по ред. Е.Шубина., М.: Просвещение, 1998, 228 с. 
• Емельянов А.П. Гражданская оборона. Рига: РТУ, 1997. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

DATORTEHNIKA, INFORM ĀTIKA UN  
PROGRAMM ĒŠANAS PAMATI 
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Dr.sc.ing. V.Gopejenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Matemātika 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Kredītpunktu iegūšanai nepieciešams: 
Izpildīt laboratorijas darbus  - 30%; 
Nokārtot ieskaiti par Word-u  -  50%;   
Nokārtot ieskaiti par kursa teorētisko daĜu  - 20% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Laboratorijas darbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Kursā tiek aplūkoti personālā datora uzbūve, datora ārējo ierīču 
raksturojumi un attīstīšanas perspektīvas, datora programmatūras 
struktūra un operētājsistēmas (OS) pamatfunkcijas. Īpaša uzmanība tiek 
veltīta dažāda rakstura datu attēlošanas jautājumiem informācijas 
apstrādes sistēmās.    
Kursa mērėi: Iepazīstināt studentus ar informācijas tehnoloăiju pamata 
koncepcijām, sniegt viĦiem zināšanas par informācijas kodēšanu, 
procesora un citas datora iekārtas darbības principiem.  

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Studentiem jāzina un jāsaprot galveno datora sastāvdaĜu nozīmi; prast 
strādāt ar OS konkrētām programmām, ka arī datu aizsardzības un 
saglabāšanas līdzekĜiem. 

 
Kursa tēmas: 
 Teorija  

1. Datu attēlošana. Informācijas definīcija un pamatīpašības. 
Dažādu līmeĦu problēmas informācijas pārraidē. Informācijas daudzums un citas mērvienības. 

2. Informācijas kodēšana. Informācijas pārveidošanas process. Kodēšanas uzdevumi. 

3. SkaitĜu, tekstu, skaĦu un grafiskās informācijas attēlošana informācijas apstrādes sistēmās. 

4. Datu saspiešanas teorētiskie pamati. 

5. Datoru arhitektūra, darbības principi un pamatraksturlielumi. Datoru tīkli. 

6. Arējās datoru ierīces. Ievadierīces. Izvadierīces. AtmiĦas ierīces. Datu pārraides ierīces 
(modemi). Multimedia ierīces. 

7. Datoru programmatūras struktūra. Operētājsistēmas (OS). OS pamatuzdevumi un funkcijas. 
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8. Vīrusi un antivīrusi.   

 Praktiskās iemaĦas  

9. Darbs MS Windows vidē. Failu kopēšana un meklēšana. Darbs ar Internetu.  

10. MS Word . Teksta rakstīšana, formatēšana, formulas, tabulas, grafiki, ar citu programmu 
palīdzību sagatavoto failu izmantošana, kopēšana no Interneta.  

11. Citas MS Office programmas. Prezentāciju slaidu sagatavošana, izmantojot Power Point-u. 
Mijiedarbība starp MS Office programmām. 

 
Pamatliteratūra: 
 
• Dukulis Ilmārs, Gultniece Iveta, Ivane Aina, Kuriloviča Laila, Pārups Lauris, Vēzis Viesturs, ŽodziĦa 

Arta, ViĜums Raimonds. "Datorzinību pamati". Interneta resurspunkts. 2001. (On-line: 
http://www.liis.lv/mspamati/ ) 

• J. Glenn Brookshear. Computer Science – An Overview. Addison Wesley, 2000. 
• Дж. Гленн Брукшир. "Введение в компьютерные науки". Общий обзор, 6-е издание Пер. с англ. 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 688 с. 
• М.Ф.Миняев Информатика и основы программирования: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2005. 

-432 с. 
• Информатика. Базовый курс / Сименович С.В. и др. – СПб: Питер, 2001. – 640 с. 
• В.А.Каймин. Информатика: Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М, 2005.-285 с. 
• Петцольд Ч. Код.– М: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001.-512 с.  
• Ю.Ф.Опадчий. Аналоговая и цифровая электроника. М.: Гор.линия-Телеком, 2002. 
• Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л. Бройдо – СПб.: Питер, 2002. - 688 с. 
• Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2001.– 304с. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

DIZAINA MATERI ĀLU TEHNOLO ĂIJA  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: I.Lisagora 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Izpratne par interjera dizaina veidošanas pamatprincipiem 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana un uzdevumu izpilde 
(75%) 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Darbs ar materiālu paraugiem 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif. iesk.(darbu skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

1. Atklāt „veco” materiālu vēsturiskā pielietojuma  labās un sliktas 
īpašības 

2. Dot iespēju apskatīt un pamēăināt materiālu īpašības paraugos. 
3. Attīstīt materiālu izvēles un pielietošanas prasmi 
4. Mācēt strādāt ar materiāla grupām, prast novērtēt labās un negatīvas 

īpašības 
5. Pazīt jaunos materiālus un tos pielietot. 
6. Apgūt prasmi sadarboties ar pasūtītāju materiālu izvēlē. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Sagatavot studentus sava interjera projekta realizācijai 

 
Kursa tēmas: 
1. Darba rīki un materiāli  
2. Ievads – Ēku tipi. Ēku būvdarbu pamatnoteikumi. Ēkas vērtējums. 
3. Sienu apdare. Apmetums. Apmetuma veidi un apdare, rotājums. 
4. Griestu, sienu, grīdas, durvju, logu sagatavošana apstrādašanai. Apdare. 
5. Tradicionālie telpu apdares materiāli un pielietojums. 
6. Netradicionālie telpu apdares materiāli. 
7. Freska – gleznojums uz slapja kaĜėa apmetuma 
8. Gleznojums uz kaĜėa virsmas 
9. Stikla izmantošana telpās 
10. Flīžu izmantošana telpas interjērā 
11. Telpu apgaismojums 

 
Pamatliteratūra: 
• Šenberga A. Apmetēju darbi. Rīga, Jumava, 2000 
• SuržaĦenko A.  Krāsotāju, tapsētāju un stiklinieku darbi 
• Noviks J. Ăimenes māja, 1997  
• Maikls Laurencs. Dizains un eiroremonts, izdevniecība"Prosmari" 1997. 
• Voitovičs V. Krāsas jūsu mājai. Izdevniecība "Rīgas Avots" 1991. 
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• Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem., apgāds "Jumava" 1999 
 

Papildliteratūra 
• Direutors M., Engelhards D., Pašam atjaunot un restaurēt fasādes., izdevniecība "Compctb Minhew" 
1996. 

 
Periodika:Deko, Salon, Elle decation. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

TIPOGRAFIKA UN TIRAŽ ĒŠANAS TEHNOLOĂIJAS 
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada:  S.ŽuravĜovs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Datorlietotāja prasme, datorgrafikas apguve. Krāsu mācības un datorgrafikas 
kursu apgūšana 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko un teorētisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 
 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Drukas darbu analīze pēc satura. Drukas darbu analīze pēc formas.  
Žurnāla modultīkla praktiskā analīze. 10 kontroljautājumi par tipografiku. 
Modultīkla izveide pielietojot kādu no proporciju veidošanas 
pamatprincipiem. Burtu veidu optiskā un grafiskā komforta salīdzināšana 
un analīze drukas darbam.  

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite (Skate) 
 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Kursa mērėis ir sagatavot studentus drukas darbu profesionāli pilnvērtīgai 
realizēšanai, papildinot nozares un vispārizglītojošajos kursos gūtās 
zināšanas, iemaĦas un prasmes. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar 
drukas darba grafiskā laukuma organizācijas profesionāliem paĦēmieniem un 
vērtēšanas kritērijiem, palīdzēt apgūt prasmi strādāt ar vizuālajā 
komunikācijā izmantojamiem moduĜtīkliem.  

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Apgūti drukas darba grafiskā laukuma organizācijas paĦēmieni. Apgūta 
prasme strādat ar vizuālajā komunikācijā izmantojamiem moduĜtīkliem 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievadnodarbība. Tipografika. Galvenie principi un prasības. Termini. 

2. Satura un formas attiecības. 

3. Proporciju veidošanas pamatprincipi. 

4. Modultīkla veidošanas pamatprincipi. 

5. Drukas darba modultīkla veidošanas pamatprincipi: avīzei, žurnālam, grāmatai 

6. Drukas darba modultīkla veidošanas pamatprincipi bukletam, kooperatīvajam stilam uc. 

7. Modultīkla izveide, lietošana un modulācijas. 

8. Tipografikas virsuzdevuma un darba uzdevuma formulēšana. 

9. Burtu veidu, attēlu un grafiskā laukuma savstarpējās attiecības. 

10. Drukas darba optiskā komforta un izpildes kvalitātes analīze. 

11. Īss ieskats iespieddarbu tiražēšanas vēsturē 
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12. Populārākie iespieddarbu tiražēšanas paĦēmieni: ofsets, fleksogrāfija, digitālās drukas dažādas 
tehnoloăijas, trafaretdruka, tampondruka, reljefdruka, augstspiede, u.c 

13. Ofsetdrukas mašīnu uzbūve 

14. Rastrēšanas tehnoloăija un tās ietekme uz drukāto produkciju.  
Krāsu dalījuma formas izgatavošanas tehnoloăijas princips. 

15. Biežāk sastopamās tiražēšanas problēmas, to atpazīšanas metodes.  
Kvalitātes vizuālās kontroles skalas 

16. Skenēšanas, krasu dalīšanas, drukas un pēcdrukas tehnoloăiju vizuāla kontrole. 
Optiskā blīvuma jēdziens 

17. Krāsu gammu teorija un tās pielietošana poligrāfij ā. Konkrētu iekārtu: skeneru, monitoru, digitālās 
drukas, ofseta mašīnu u.t.t krāsu diapazons, to analīzes paĦēmieni 

18. Krāsu dalīšanas tehnoloăija, tās ietekme uz drukas darbiem un izdevuma kvalitāti. Rokas montāža 

19. Skenēšanas tehnoloăija. Skeneru uzbūve un darbības principi. Oriăinālu kvalitātes i kritēriji.  
Krāsu tehniskā un mākslinieciskā korekcija datorprogrammas Adobe Photoshop ietvaros 

20. Datorprogrammas grafisku darbu veikšanai (vektora un rastra grafikai, maketēšanai, krāsu 
dalīšanai). Datordizaina iespēju analīze. 

21. Maketēšanas un krāsu dalīšanas starpplatformu failu sagatavošanas pamatprincipi. 
Praksē: IBMPC & Apple Macintosh savstarpēji savietojamie faili. 

 
 
Pamatliteratūra: 
• Rick Poynor. Tipographica. Laurence King Publishing. 2002. 
• Donnellv. - USA: Rockbort Fublishers. 2002. 
• Gobe M. Emotional Branding. New York, Allworth Press, 2001. 
• Cialdini, R.B.Influence: Science and Practice., Allyn&Bacon. 2000.  
• M.Richardson. Type Graphics. Rockport publishers inc. 2000. 
• В.Лаптев Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий РИП-холдинг. 2007 
• А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. Справочник издателя и автора. 
• Т.Самара. Дизайн публикаций. Практикум. ИП-холдинг/Rockport. 2006 
• U.S. Government Printing Office Style (A service of the U.S. Government Printing Office) 
• О.Донни К. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. М.Вильямс, 2001  
• Моисеев. А. Компьютерный допечатный процесс. М.Рестартб 1996 

 
 
Papildliteratūra: 
• Žurnāls «Publish» 1998 - 2002. San Francisco 
• ComputerArts 
• lndex. Design & Publishing 
• Graphis 
• Advertising Review Magazin 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

ERGONOMIKA  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: I.Krūss 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Nav 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko un teorētisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

- Mājas darbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite. 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Iepazīstināt ar dizaina teorijas un prakses utilitāro sastāvdaĜu – 
cilvēkfaktoru nozīmi un pielietojumu dizainprojektēšanā. Kursa mērėis ir 
sagatavot studentus projektētāja darbam tā, lai viĦi spētu novērtēt 
projektējamā produkta atbilstību patērētāja ergonomiskajām prasībām: 
cilvēka ėermeĦa izmēriem, kustību apjoma, kinemātiskas un dinamiskas 
īpatnībām, lai produkts būtu ērts un droši lietojams, atbilstu cilvēka 
psihofizioloăiskajām prasībām. 
Kursa uzdevums ir sniegt studentiem pamatzināšanas par galvenajām 
ergonomikas un ergonomiskās antropometrijas likumsakarībām, kas 
jāievēro, projektējot darbarīkus un strādājot ar tiem, projektējot darba, 
sadzīves un sabiedriskās vides interjera objektus, iepazīstināt ar 
pirmsprojekta izpētes metodēm, attīstīt studentos prakses un iemaĦas, 
veikt (atbilstoši iespējām) šos pētījumus un izmantot praksē iegūtās 
atziĦas. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Spēja novērtēt ergonomisko faktoru nozīmi, orientēties cilvēkfaktoru 
prasībās, standartu un normatīvo dokumentu prasībās un to pielietošanā 
dizainprojektēšanā. 

 
Kursa tēmas: 
1. Sistēma „Cilvēks – mašīna - vide”. Sensorā ieeja – motorā izeja. Ergoonomiskā antropometrija, 

psiho-fizioloăija. 

2. Ergonomikas sociālā nozīme. Galvenie jēdzieni un faktori. 

3. Standartu un normatīvo prasību organizācija, principi. Prasību un problēmu formulēšana. 

4. Redzes un dzirdes uztveres un darbības psihiskie un psihofizioloăiskie faktori, signāli un 
indikatori. 

5. Darbības un darba rīki, instrumenti. Darbības ar rokām, kustību apjoms. 

6. Darbības ar kājām. Darbs stāvus. Smagumu pārvietošana. 

7. ĖermeĦa balsts un darbība sēdus stavoklī. SēdekĜa ergonomika. 
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8. Standarti un idividuālās īpatnības. Telpas optimālas izmantošanas iespēju analīze. Unifikācija. 

9. Dzīvojāmās vides un sadzīves priekšmetu projektēšana. 

10. Ražošanas darba vides ergonomika. Biroja darba vietas aprīkojums 

11. Sabiedrisko norišu vides un objektu plānošana. Kultūras un izklaides pasākumu vides un 
objektu projektēšana. 

12. Sistēmpieeja projektēšanā. Priekšmetum darbību un ar tām saistīto objektu sistēmas. 

13. Modelēšana un maketēšana. Automatizētās modelēšanas sistēmas, to priekšrocības un trūkumi. 

 
Pamatliteratūra: 
• Industrial Ergonomics: case studies. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1992.  
• Тонин В. Эргономика, М., Мир, 1991. 
• Барташевич А., Богуш В. Конструирование мебели. Минск, Вышейшая школа, 1998. 
• Степанов А., Мальгин В. Объемно-пространственная композиция, М.Стройиздат, 1993. 
 
Papildliteratūra: 
• Рунге В., Сеньковский В. Основы теории и методологии дизайна. М. МЗ-Пресс, 2003. 
• Literatūras saraksts ISMA bibliotēkā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

DIZAINA OBJEKTU MAKET ĒŠANA 
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestrsi 

Studiju kursu vada: I.Krūss 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Rasēšana un perspektīva 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi, analogu 
pētīšana 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif.Iesk. (skate). 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Dizaina objektu maketēšanas kursa mērėis ir attīstīt studentos telpiskās un 
strukturālās uztveres izjūtas. Izkopt plastiskās izteiksmes līdzekĜu 
izmantošanas iemaĦas un prasmes, viĦu radošās pašizteiksmes iespējas, 
un apmācīt topošos vides dizainerus tā, lai viĦi spētu sagatavot projektus 
un prezentēt tos, izmantojot ne tikai datortehnikas 3D un grafiskos 
līdzekĜus, bet arī telpiskus maketus. Maketēšanas kursa uzdevumi ir 
palīdzēt studentiem apgūt plānu, skatu, griezumu, rasējumu uztveri 
apjomā. Iemācīt izprast mēroga un kompozicionālo elementu proporciju 
harmonijas nozīmi un veidot maketus un telpiski strukturālas 
kompozīcijas dažādos materiālos. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iegūto iemaĦu rezultātā students prot realizēt telpiski apjomīgā maketā 
skiču vai tehniskos projektos iecerēto. Tas dod iespēju pārliecināt sevi un 
pasūtītāju par projekta atbilstību uzdevumam. 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievads maketēšanā. Maketa nozīme projektēšanas procesā – projekta idejas, tā koncepcijas 

vizualizācija, projekta detalizācija. Vides konteksta ievērošanai. Mēroga izvēle. 

2. Makets kā projekta sastāvdaĜa un patstāvīgs vides objekts. Maketa vērtešanas funkcionālie un 
estētiskie kritēriji. Maketēšanā izmantojamie materiāli un tehnoloăijas, to izvēles principi. 

3. Skices un telpisku objektu rasējums kā pamats maketa izgatavošanai. Formas ăeometrija. 

4. Tēlainība un maketa kompozīcija. Kompozīcijas atkarība no maketēšanai izvēlētā materiāla. 
Nosacīti piemērotie materiāli. 

5. Papīrs kā materiāls maketam. Papīra struktūra, faktūras, to veidi un dažādība izmantošanā. 
Kompozīcijas izstrāde no papīra. 

6. 3 dimensiju objekta tektonika. Telpiska objekta veidošanas iespējamie varianti (kaste, čaula). 

7. Telpiskas struktūras uzbūves pamatprincipi no plakana materiāla, tā izklājums. 

8. Cilnis, cilĦu veidi. CilĦa kompozīcijas īpatnības. Reljefs. 
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9. Kontraformas tehnoloăija. Kontraformas kompozīcijas īpatnības. Dekoratīvo elementu 
pavairošanas iespējas un materiāli. 

10. Rūpnieciski ražotu elementu pielietošana telpisku struktūru veidošanā. 

11. Dekoratīvu (ornamentālu un sižetisku) elementu loma vides noformējumā. Reklāma. Dekoratīvu 
elementu kompozīcijas principi (3D + 2D). 

12. Preces iepakojums kā telpisks objekts. Kartona iepakojuma konstruēšana. 

13. Stenda izgatavošana un izmantošana projekta prezentēšanai. 

 
Pamatliteratūra: 
• Gunta Treimane. ZvaigžĦu pilna istabiĦa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 
• Gunta Treimane. Darbi papīrā. Mācību līdzeklis. Ak eglīte, ak, eglīte. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 
• Gunta Treimane. Papīra plastika (papīra locīšana), 1.daĜa, Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. 
• Н.В.Калмыкова, И.А.Максимова. Макетирование из бумаги и картона. Москва, Университет – 

книжный дом. 2000. 
• Лепка. Основы художественной лепки и лепные работы внутри и вне дома. Спектр, Арфа СВ, 

Москва, 1998. 
• А.Шелепова. Лепка в доме и квартире. Москва, Стойиздат, 1995. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

PROJEKTĒŠANAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: I.Krūss 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Rasēšana un perspektīva. Kompozīcija. Tēlotājăeometrija. 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates. Skate. . 
Radošie uzdevumi.  
Studenti semestrī izpilda vienu vai vairākus uzdevumus atbilstoši tēmām 
un atkarībā no izvēlētās tēmas apjoma, kā piemēram: 
Izstāžu stenda, vienkāršu, funkcionālu sadzīves priekšmetu projektu 
izstrāde. 
Vienkāršu, funkcionālu sadzīves priekšmetu projektu izstrāde. 
MēbeĜu u.c. telpu aprīkojuma projekta izstrāde. 
Gaismas ėermeĦa un reklāmas vitrīnu projektu izstrāde. 
Uz moduĜa principu balstīta telpiska reklāmas objekta izstrāde. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif.ieskaite  

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Kursa mērėis ir iepazīstināt studentu ar būtisko jaunrades procesā 
priekšmetiski telpiskās vides un tās objektu radīšanā, balstoties uz līniju, 
formu un krāsu tēlainību un sagatavot studentus profesionālam 
projektētāja darbam interjera vides dizaina un grafiskā dizaina 
specialitātē. 
Kursa uzdevumi ir veidot studentos profesionālu izpratni par dizaina 
projekta izstrādes pamatprincipiem un projekta sastāvdaĜām, attīstīt 
prasmes un iemaĦas projektā profesionāli analizēt, sakārtot informāciju, 
no vispārīgā uz detalizēto, no funkcionāli lietišėā uz māksliniecisko 
tēlaino, mācīt jaunu ideju radīšanai un realizācijai nepieciešamo izpēti un 
analīzi, kā arī sagatavot argumentētai sava projekta prezentācijai un 
aizstāvēšanai. Iepazīstināt ar standartiem, tradicionālo, kā arī individuāli 
unikālo jaunradi. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iegūtas zināšanas un iemaĦas dod iespēju saprast un veidot 
dizainprojektus interjeriem un tos veidojošiem celtniecības kā arī 
rūpnieciski ražotiem priekšmetiem un profesionāli apmainīties ar 
informāciju grafiskā un interjera dizaina specialitātē. 

 
Kursa tēmas: 
1. Jaunrades procesa būtība un jēga. Interjera dizaina vieta kopējā projektēšanā. 

2. Projekta sastāvdaĜas un projekta stadijas. 
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3. Projektu saturs. Grafiskie dokumenti. 

4. Dizaina projekta pamatnostādnes.  

5. Projekta vizualizācijas izmantojamie papīru formāti: A4, A3, A2, A1. 

6. Mērogi projektos un maketos, to nozīme lietu proporciju izveidē. 

7. Kompozīcija lapā. Centra jēdziens kompozīcijā. 

8. Mākslas elementi projektā un tēlaino objektu risinājums. 

9. Projektēšanas uzdevuma sastādīšana un projekta argumentācija. 

10. Sākotnējās situācijas apzināšana un analoăisko situāciju meklējumi, uzmērījumi. 

11. Funkcionāli – analītiskais izpētes process – problēmu apzināšana, jaunrades projekta mērėis. 

12. Ergonomisko parametru analīze, standarti, normatīvās prasības. 

13. Koncepcijas izstrāde. Ideju un skiču variantu nozīme izstrādes sākumstadijā. 

14. Kompozicionālās shēmas. Formas un uzbūves parametru analīze. 

15. Inovatīvu materiālu un tehnoloăiju nozīme dizaina projektā. 

16. Brīvā tirgus niša, tās meklējuma ceĜš. 

17.  Projekta galveno vērtību noskaidrošana, alternatīvo formas, tehnoloăijas un materiālu 
risinājumu apskats. 

18. Izvērtēšana: funkcionālie faktori; ergonomiskie faktori; konstruktīvie risinājumi; tehnoloăijas; 
materiālu atbilstība; materiālu ietilpība; ekonomiskie un ekoloăiskie faktori; darba drošība; 
remonta iespējamība; emocionālās uztveres risinājumi formā, krāsā, faktūrā; tēlainība. 

19. Izvēlētā varianta projekta izstrāde, tā pasnieguma veidi un saturs. Projekta nosaukums, apraksts. 
Formas, materialitātes un krāsojuma emocionāli mākslinieciskais risinājums. (Tēla 
vizualizācija). 
Plāni, rasējumi, sienu notinumi u.c. 
Konstruktīvie risinājumi. Tehnoloăisko nodrošinājumu projekti. 

20. Maketi, to mērogi un plānojumu piesaiste. 
Nosacītu formu maketi, dizainparaugu maketi, iekštelpu un ārtelpu maketi. 

21.  Rūpnieciskā parauga patentēšana. 

 
Pamatliteratūra: 
• Eglītis Z. Tehniskās grafikas ceĜvedis II d. R., 2002. 
• Grejs Dz., Ārdlija S., Hola D., Kaca S., Gaventa S. MājokĜa dizains. Zvaigzne, 2002. 
• OzoliĦš M. Perspektīva un ēnu teorija. R. Zvaigzne, 1979. 
• Office Desing / edited by Fabio Fabbrizzi. – teNeues, 2002. 
• Ryan R. Cool Construction. T&H. London. 2001. 
• De Lucci. The International Design Jearbook. L.K.Publishing. 
• De Lucci. The Best of Magazine Design 2001. Laurence King Publishing. 
• Рунге В.Ф., Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / Москва: М3-Пресс, 

2003. 
• Минервин Г.Б., Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн 

архитектурной среды: учебное пособие. – Москва: Архитектура – С, 2004. 
• Шимко В.Т., Архитектурно – дизайнерское проектирование. Основы теории: пособие /  

В.Т.Шимко. – Москва: Архитектура – С, 2004. 
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• Ермолаева Л.П. Основы дизйснерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок, 
фигуры человека: учебное пособие для студентов-дизайнеров. Москва: Гном и Д, 2001. 

• Джилл, М. Гармония цвета в дизайне интерьера: руководство по созданию великолепных 
цветовых комбинаций в вашем доме / марта Джилл; пер. С англ. И.А.Бочкова. – Москва: 
Астрель, 2003. 

• Ветерман Гизела. Дизайн вашей квартиры. Дизайн. Цвет. Освещение. Интерьер: Пер. с. нем. – 
М.: Кристина и Ко, 1997. 

• Literatūras saraksts institūta bibliotēkā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

ARHITEKT ŪRAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Nozares  studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: S.Ozola 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Tēlotājăeometrijas un tehniskās grafikas kursa apguve. 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana, praktisko darbu 
izpildīšana 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Mājas darbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite (skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Merėi: 
Rosināt padziĜinatu interesi par arhitektūru, mākslu, dabu un apkārtējās 
vides vērtībām un to saglabāšanu. 
Sniegt zināšanas dažādās arhitektūras un mākslas jomās, kas rosinatu 
labas gaumes veidošanu jauniešiem, kā arī iespēju ikdienā izvērtēt un 
atšėirt īstas mākslas, arhitektūras un dabas vērtības no šėietamām. 
Uzdevumi: 
Jauniešiem dot ieskaitu par kompozīciju un to veidiem un raksturīgo 
elementu izvēli, apgūt kompozīcijas pamatus – kompozīcijas principus, 
paĦēmienus, galvenos izteiksmes līdzekĜus un pielietojumu. 
Sniegt zināšanas un iemaĦas mācībā par krasām – silto un vēso krāsu 
gamma, kontrastējošās krāsas, krāsu saskaĦa, nianses. 
Prast mūsdienīgi izplānot un iekārtot savu majokli interjera vizuālā 
kotrekcija ar krāsu palīdzību, telpas funkcionālā zonēšana, apgaismojums 
interjerā, apgaismojuma veidi un to pielietojums. 
Apgūt prasmes interjera veidošanā – sabiedriskie interjeri un privātā telpa, 
interjera iekārtojuma priekšmeti un to izmantojums mūsdienu interjera 
izveidē. 
Teritorijias labiekārtošanas principu apgūšana. 
Iepāzīties ar pilsētvides veidošanu un tās attīstības tendencēm. 
Ainava un tās veidošanas pamatprincipi. 
Ieskats interjera dizaina attīstība un arhitektūras vēsturisko stilu 
daudzveidībā. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iepazīti arhitektūras vēsturiskie stili. Apgūtas prasmes interjera dizaina 
projektos pielietot zināšanas  par dažādiem arhitekturas stiliem. 

 
Kursa tēmas: 
1.  Kompozīcija, tās veidi un raksturīgo elementu izvēle: 

Ritms, simetrija, asimetrija; 
Proporcijas, modulis, kontrasti; 
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Krāsa,, gaisma; 
Faktūra, tekstūra, līnija, forma; 
Kompozīcijas vienotība. 

2.  Mācība par krāsām: 
Krāsu teorija un krāsu aplis; 
Harmonija un krāsu salikums; 
Krāsu simbolika un krāsu iedrabības psiholoăija; 
Gadalaiku teorija. 

3.  Mājoklis, tā plānojums un iekārtojums: 
MājokĜa plānojums un funkcionālo zonu izvietojums; 
MājokĜa iekārtojums. 

4.  Interjers un materi ālu pielietojums tā izveidē: 
Interjers un tā izveide; 
Dabīgo un sintētisko materiālu pielietojums; 
Grīdu apdare; 
Griestu apdare; 
Sienu apdare; 
Tekstils interjerā; 
Apgaismojums, ta veidi un gaismas avotu izvēle. 

5.  Teritorijas pl ānošanas un labiekārtošanas principi: 
Teritorijas plānošanas pamatprincipi; 
Labiekārtošanas elementu izvēle un pielietojums; 
Koki, krūmi un vīteĦaugi; 
Zālāji un puėu stādījumi; 
CeliĦi un to iesegumu veidi; 
Mazās arhitektūras formas. 

6.  Pilsētvide un tās attīstības tendences: 
Pilsētas attīstības tendences, tās infrastruktūra un ăenerālais plāns; 
Sabiedriskais centrs; 
Dzīvojamā apbūve; 
Ielu tīkls un transporta maăistrāĜu risinājums; 
Rūpniecība un ražošanas objektu izvietojums pilsētvidē. 

7.  Pilsētas zaĜā zona, ainava un tās veidošanas pamatprincipi: 
Atpūtas un zaĜā zona pilsētā; 
Dārzu un parku veidošana; 
Stādāma materiāla sortiments un izvēle; 
Ainavas veidošana. 

8.  Ieskats arhotektūras vēsturisko stilu daudzveidībā: 
Arhitektūras vēsturiskie stili Latvijā; 
Vēsturiskā apbūve; 
Koka apbūve; 
Mūsdienu arhitektūra. 
 

Pamatliteratūra: 
 
• KrastiĦš J. Jūgenstils. Rīgas arhitektūra. Rīga, Zinātne, 1980. 
• Liela būvniecības grāmata. – R. Jūmava, 2002. 
• S.Cielava „Arhitektūras stili Latvijā. R. - 1998. 
• Džonijs Grejs, Sjūzena Ārdlija, Dina Hola, Silvija Kaca, Sāra Gaventa, Bārbara Veisa "MājokĜa 
dizains", "Zvaigzne ABC", Rīga, 2000. 
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• "Māja laukos – būvniecība, remonts, rekonstrukcija, interjers", "Valters un Rapa", Rīga, 2003. 
• Andra Irbīte, Aija BāliĦa "Interjers", "Kate", Rīga, 2005. 
• Voldemārs Šusts "Telpu uztvere un kompozīcija", "Zvaigzne", Rīga, 1979. 
• „Maza arhitektūras enciklopēdija”. – Rīga, 1999. 
• Эмили Коул. Основы архитектурыю Москва АРТ – РОДНИК, 2004. 
• Груббе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. Пер. с немец. 2-е изд. М. 
Стройиздат, 2001. 
• А. В. Иконников "Функция, форма, образ в архитектуре", "Стройиздат", Москва, 1986. 
• А. В. Сычева "Ландшафтная архитектура", ОНИКС 21 век, Москва, 2004. 
• Тесса Ивли "Дизайн интерьера, 500 креативных идей", "Эксмо", Москва, 2004. 
• Тим Ньюбери "Всё о планировке сада", "Кладезь – Букс", Москва, 2005. 
• Миранда Иннес "Камины всего мира", "АРТ – РОДНИК", Москва, 2004. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

TĒLOTĀJĂEOMETRIJA UN TEHNISK Ā GRAFIKA  
 
Kursa statuss: Specializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 2 semestri 

Studiju kursu vada: I.Krūss 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Vēlāms: tēlotājăeometrija 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbs 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif. ieskaite. 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Iepazīstināt ar visā pasaulē pieĦemtu vienotu informatīvo sistēmu – 
grafisko tehnisko dokumentu veidošanas normatīvo bāzi. 
Rasēšanas kursa mērėis ir attīstīt studentu ăeometrisko loăiku, telpisko 
domāšanu un radošo iztēli, sagatavot viĦus projektēšanas pamatu 
apgūšanai un dot viĦiem iespēju veikt vienkāršus, ar vides dizaina objektu 
un funkcionālā dizaina priekšmetu projektēšanu saistītus uzdevumus. 
Kursa uzdevumi in sniegt noteiktu zināšanu apjomu rasēšanā un 
perspektīvā, dot praktiskas iemaĦas objektu attēlošanai no dabas; apgūt 
racionālu attēlu iekomponēšanu uz rasējumu formātiem un saprast 
nosacīto attēlu izvietošanas nozīmi pēc pieĦemtiem starptautiskajiem 
standartiem, iemācīt rasēt telpisku priekšmetu projekcijas pēc 
orеogonālajām (taisnleĦėa), aksonometriskajām (paralēlajām) un 
perspertīvas (centrālajām) projecēšanas metodēm, iemācīt lasīt un saprast 
nesarežăītu objektu rasējumus; sniegt ievada zināšanas lineārajā 
perspektīvā un apgūt prasmi konstruēt atsevišėu plākĦu, objektu un 
vienkāršu interjeru frontālo un stūra perspektīvu. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iegūtās zināšanas un iemaĦas dod iespēju saprast un veidot 
dizainprojektus interjeriem un veidojošiem celtniecības kā arī rūpnieciski 
ražotiem priekšmetiem un profesionāli apmainīties ar informāciju grafiskā 
un interjera dizaina specialitātē. 

 
Kursa tēmas: 
1. Tehniskās dokumentācijas veidi. Grafiskie dokumenti. Rasējumi, skices, shēmas, specifikācijas. 

Standarti. 

2. Rasējumu izpildīšanas tehnikas. Rasējumu formāti, mērogs, līniju veidi, noformējums, 
Tehniskais raksts. 

3. Ăeometriskā grafika. Punkts, taisne, loku sajugšana un dalīšana. LeĦėu dalīšana. 

4. Mezglu un kopsalikumu izpildīšana. Specifikācija. 

5. TaisnleĦėa projekciju veidi. Kompleksā rasējuma izpildījums. Griezumu un šėēlumu attēlošana. 
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Izmēru izlikšana. 

6. Aksonometrisko projekciju uzbūve. Izometrija. Dimetrija. 

7. Ăeometrisku (3D) ėermeĦu aksonometriskās projekcijas. 

8. Inženiergrafikas (industriālās) grafikas elementārkurss. 

9. Būvgrafikas elementārkurss. Būvniecības rasējumi. ModuĜi. Mēru izlikšana. Mērogi. 

10. Ēku, telpu plāni un griezumi. 

11. Fasāžu un interjera attēlojums. Interjera rasejumu dokumenti. Aprīkojuma elementu 
apzīmējumi. 

12. Perspektīvu konstrukcijas. Trīsdimensiju attēli. 

13. Plakanu objektu centrālā perspektīva. 

14. Telpisku objektu centrālā perspektīva. 

15.  Horizonta līnijas izvēle. 

16. Stūra perspektīvas īpatnības ar 2 satekas punktiem. 

17. Uzdevumi – atbilstoši tēmām. 

 
Pamatliteratūra:   

• J.Čukurs, M.Aumale, I.Nulle. Tēlotāja ăeometrija. Mācību gramata, Rīga, RAKA, 2004 
• Z.Eglītis. Tehniskās grafikas ceĜvedis. I daĜa, 2001., II daĜa, 2002. 
• Jānis Nipers. Rasēšana. Mācību līdzeklis, Rīga, Jumava, 2004. 
• OzoliĦš M. Perspektīva un ēnu teorija. R.: Zvaigzne, 1979. 
• Aumale M. Tēlotāja ăeometrija un rasēšana. – Jelgava, LLA, 1980. 
• BogoĜubovs S. Rasēšana. – Rīga, Zvaigzne, 1990. 
• KundziĦš P. Perspektīva. – Rīga, Savienība, 1991. 
•  I.Auzukalns, M.Dobelis, u.c. Tehniskā grafika, 1994. 
• С.Н.Балявин. Черчение. Сравочное пособие. Москва, АСТ Астрель, 2002. 
• Перспектива: учебник / М.Н.Макарова.- Москва: Академический Проект, 2002. 
• Н.С.Жданова. Перспектива. Москва, Владос, 2004. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

INTERJERA DIZAINS  
 
Kursa statuss: Specializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkts 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: I.Lisagora 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Kursu apguve: „kompozīcija”, „materiālu tehnoloăijas” 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Lekciju apmkelēšana, skiču izstāde, projekta vizuāls izpildījums -  
materiālu izvele 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Iesk. (projektu skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Interjera dizaina kursa mērėis ir sagatavot  loăiski domājošus, radošus 
speciālistus – sadzīves un sabiedriska interjera projektētajus, 
noformētajus. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Profesionāli atrisināts interjera projekta – tehniskais, grafiskais, 
koloristiskais, materializētais veidols. 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievads, galvenie interjera un dizaina princi. Interjera projektēšanas process. Vides 

uztveres dažādība. 
2. Līnija un faktūra. Proporcijas. 
3. Forma un tās uzbūve. 
4. Krāsa, Koloristikas sistēmas. 
5. Telpas komponēšanas pamatprincipi. Telpu savstarpējā izvietojuma, dažādu funkciju 

loma telpu projektēšanā. 
6. Objekta uzmērīšana. Telpas plāns un plānošana.  
7. Telpas zonēšanas pamatprincipi. Ergonomika. Telpas funkcionālā zonēšana.  
8. Projektēšana: plāns, projekcijas, perspektīva, sienu notinumi. 
9.  Projektēšanas metodes, programmas. Maketēšana. 
10.  Stili, tradīcijas un interjers 
11.  Apdares materiālu izvēle interjeros. 
12. Telpu veidojošie elementi.  
13. Gaisma kā interjera noskaĦu veidojošs elements. Telpas apgaismojums un 

funkcionalitāte. 
14. Dekoratīvi lietišėā māksla un mākslas priekšmeti interjerā. 
15. MājokĜa interjera būtība. 
16. Darba vietas interjers. Interjera psiholoăiskā ietekme uz darba produktivitāti 
17. Sabiedrisko telpu interjers. 
18. Interjera un eksterjera sintēze 
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19. Apdares materiāli un tehnoloăijas 
20. Apdares materiālu izvēle, savietojamība 
21. Telpu raksturs.. Vēsturiskais un modernais interjers. 
22. Projekta saturs. Dokumentācija. Rasējumi 

 
 
Pamatliteratūra: 
 
• Grejs Dz., Ārdlija S., Hola D., Kaca S., Gaventa S., Veisa B. MājokĜa dizains. Zvaigzne. 
2002 
• Irbīte A., Balina A.. Interjers. Jumava. 2005. 
• Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - R. Zvaigzne. 1979. 
• J.Straume „Dialogs ar telpu”, Rīga, 1977. 
• Toman Aihorus “Mūsdienīgs interjers”, Jumava, 1998. 
• Leslie, F. Designs for 20th-century Interiors / Fiona Leslie. - London: V &A Publications, 
• 2000. 
• Pile, John A History of Interior Design / John Pile. - Lourence King Publishing, 2000. 
• Furniture Design / edited by Paco Asensio, Cristina Montēs; germ. transi. I. Wolhtaus, fren. 
• transi. L. Marcot, engl. transi. M. Clarke. - New York: teNeues, 2003. 
• Baker, F., Baker K. Twentieth-Century Furniture / Fiona Baker, Keith Baker. - London: 
• CarltonBook,2003. 
• Hilliard, E. Brilliant color at home. Paint. Fabric. Light. Glass / Elizabeth Hilliard; 
• photography by Ray Main. - London: Kyle Cathie Limited, 2000. 
• Cafes & Restaurants / edited by Laura Andreini, Nicola Flora, Paolo Giardiello, Gennaro 
• Postiglione. - Kempen: teNeues, 2000. 
• Kasabian, A. The New Home Color Book. Decorate With Color Like a Professional 
• Designer / Anna Kasabian. - USA: Rockport Publishers, 2001 
• Стили интерьера: от классики до авангарда./ Советы профессионалов. Пер. с англ. М. 
• Издат. Дом. «Ниола-Пресс», 1998 
• Ватерман Гизела. Дизайн вашей квартиры. Дизайн. Цвет. Освещение. Интерьер. Пер. 
• С нем. М. Кристина и Ко, 1997.. 
• Вуд Дороти. Декор вашего дома. Практическая энциклопедия. Пер. с анг. 
• А.И.Жигалова. Ь. Росмен-Пресс, 2001. 
 
Papildliteratūra: 
 
• Indian Interiors. Photos. Text / edited by Angelika Taschen; photo by S. Uchiyama; text 
• edited by U. Fethke; french transi. by P. Safavi, germ. transi. by D. Merkel. - Kohr 
• TASCHEN, 2003. 
• Mackay, J., Antigues at a Glance Furniture/James Mackey. – London: Greenwich Editions, 
2002. 
• Уолтон Стюарт. 1000 идей по оформлению интерьера: Как сделать ваш дом красивым/ 
• Пер. с англ. М. ОАО изд-во «Радуга», 1998. 
• Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн. Пер. с англ. М. Ниола 21 
• век, 2001. 
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Periodika: 
 
• Deco, Arhitektūrai Digest, Maison Francaise, House & Garden, Inspirations For Your Houme, 
Salon Interior, Interjer I Dizain, Interior Of World, Domus, Mēbeles un Interjers, Wallpaper, 
Interior Digest, Elle Decoration 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

INTERJERA APGAISMOJUMS UN DEKOR ĒŠANA 
 
Kursa statuss: Specializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkts 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: I.Lisagora 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Interjera projekts 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums, izdevumu izpilde. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Dekoratīvo mākslas veidu vēstures referāti 
Dekoratīvs objekts iepriekš izprojektētajam projektam 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Iesk. (darbu skat)e 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Attīstīt radošas spējas, sagatavot studentus praktiskam darbam vides dizaina 
jomā, izmantojot gaismas radītas noskaĦas mēbeĜu formu un krāsu, prast lietot 
dekoratīvi lietišėas mākslas priekšmetus un mākslas darbus, apziĦoties to vērtību 
un saskaĦu ar telpas funkcijām un stilu. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iemācīt dekoratīvās idejas nepieciešamības vai nevajadzības skaidrība 

 
Kursa tēmas: 
1. Gaismas un gaismas ėermeĦi telpā. Vēsturiskie apgaismes ėermeĦi. Apgaismojuma 

funkcionalitāte. Mūsdienu apgaismes ėermeĦu veidi un novietojums telpā. 

2. Grīdu apdare. Vēsturiskie grīdas apdares veidi. to funkcionalitāte. Mūsdienu 
tehnoloăijas iespējas grīdu dekoratīvajā apdarē.  

3. Sienu apdare Vēsturiskās sienu apdares. Sienu gleznojumi dažādās telpās, to 
kultūrvēsturiskā nozīme. Sienu apdares iespējas mūsdienu modernajā un klasiskajā 
interjerā. Sienu dekoratīvā apdare un telpas funkcionalitāte. Kopijas. 

4. Griestu apdare. Vēsturiskā griestu apdare. Griestu gleznojumi. Telpiskie griestu 
rotājumi. Griestu gleznojumi. 

5. Mākslas darbi telpā. .Dizaina elementi, dizaina elementi telpā  

6. Dekoratīvā māksla tekstilijās un gobelēnos telpā.  

7. Fotogrāfija telpā. 

8. Gleznas un skulptūras telpā. Instalācijas telpā. 

9. Dekoratīvās mākslas saskaĦa ar telpas uzdevumu, plānu, formu, krāsu. 
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Pamatliteratūra: 
 
• Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. - R. Zvaigzne. 1979. 
• Стили интерьера: от классики до авангарда./ Советы профессионалов. Пер. с англ. М. 
   Издат. Дом. «Ниола-Пресс», 1998 
 
Papildliteratūra: 
• Mackay, J., Antigues at a Glance Furniture/James Mackey. – London: Greenwich Editions, 
2002. 

 
Periodika 
• Deco, Arhitektūrai Digest, Maison Francaise, House & Garden, Salon, Interior, Interjer  Dizain, 
Elle Decoration 
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Studiju kursa apraksts  
 
Grafikas pamati un burtu  mācība 
 
Kursa statuss: Specializacijas stuidiju kurss  

Kursa apjoms:  3 kreditpunkti  60.kontaktstundas 

Kursa ilgums:  2 semestri          

Studiju kursu vad: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi 
kursa apg ūšanai:  

Vispārīgie jēdzieni par grafiskajām tehnikām, ka arī praktiskas iemaĦas atsevišėo 
tehniku apguvē.  
 

Pras ības kred īta 
iegūšanai:  

Praktisko nodarbību apmeklēšana un izpildītie praktiskie darbi.  

Pārbaud ījumi 
semestra laik ā:  

Starpskates, skates.  

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā:  

Iesk. (skate), Eksamens.  

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Veidot studentiem vispārējo priekšstatu par grafisko mākslu. 
Grafiskā kompozīcija un psiholoăisko aspektu  ietekme uz tās uztveršanu. Šī kursa 
mērėis ir ievads grafiskās kompozīcijas pamatlikumos, kā arī atsevišėas grafiskās 
tehnikās iemaĦu apgūšana. 
Stilu attīstības likumsakarību pētīšana fonta grafiskajā mākslā. Kurss sekmē plašai 
izpratnei  par dažādu laikmetu kultūras un zinātniskajām īpatnībām.  
Kursa mērėis ir šauri virzīts uz pamatjēdzieniem un prasībām, kā arī uz fonta 
kompozīcijas pamatlikumu praktisko pielietojumu. Parādīt pamat likumsakarības 
fontu izmantošanā kā īpaša veida grafisko mākslu, kura nav atkarīga no tās 
pielietošanas sfēras. 
Uzdevums – izstrādāt studentu radošo pieeju ideju meklēšanas procesam, kā arī 
dizainera risinājumu izstrādāšana un to prezentācijas. Apmācības gaitā studenti 
mācās veidot attēlus ar dažādu tehniku un dizaina tehnoloăiju palīdzību, kā arī 
apgūst ražošanas procesa smalkumus datoru dizainā, kurš tiek balstīts uz fonta 
mākslas.   
 
 Sasniedzamie 

rezult āti:  
 

Apmācības rezultātā studenti apgūst: 

• kā atšėirt dažādas grafiskās tehnikas 

• kā veidot priekšstatu par grafiskās tehnikas realizācijas pamatiem 

• kā prot praktiski pielietot grafiskās tehnikas   

Fontu pielietojuma likumsakarību un fontu kompozīcijas pamatlikumu praktiskā 
apgūšana. Studenti gan nodarbībās, gan patstāvīgi saĦem pirmo pieredzi lietišėās 
grafikas darba pamatu praktiskā izmantošanā, šī pieredze ir nepieciešama tālākajai 
profesionālajai darbībai.  
 
  

Kursa tēmas: 
1 Grafikas pamatvirzieni. 

2 Ievads grafiskajā kompozīcijā. Jēdziens par telpisko plakĦu risinājumu. Melnās un   baltās krāsa  
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korelācija. 
3 Grafisko formu kompozīcija. Punkts, līnija, plakne. 
4 Brīva kompozīcija: figūras, līnijas, punkti. 
5 Kontrasts. Nianse. Dažādās grafiskās tehnikās. 
6 Radošie grafiskie darbi. 
7 Grafisko risinājumu kompozīcijas un to pielietojums datorgrafikā. 
8 Fontu kompozīcija. Fontu uzbūves pamatinformācija. Atstarpes kā līdzvērtīgas formas nozīme. 
9 Fontu stila un vēstures izpēte. 
10 Fontu pilnveidošana. Pašas garnitūras izveidošana. Teksta un formas vienotība.  

(atdalījumi, akcentējums, kontrasts, proporcijas, sadalīšana) 
11 Dažādu fontu stilu izmantošana, lai izveidotu noteiktās funkcionālas formas: titullapa, vizītkarte, reklāmas 

sludinājums. 
12 Kā strādāt ar plakāta spalvām.  
Praktiskas nodarbības: 
1 Grafiskas kompozīcijas izveidošana.  
2 Brīvas fontu kompozīcijas izveidošana. 
3 Praktiskas nodarbības ar plakāta spalvām.  
4 Kompozīcijas realizācija tehnikā 

 
Pamatliteratūra 

•  Korger H. Schrift und Schreiben. - Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1986. 
• Stiebner E.D., Hurber H. Alphabete Ein Schriftatlas von Abis Z. -Munchen: Bruckmann, 1987. 
• Kavacs V. Mākslas valodas pamati. - Rīga: ZvaigzneABC, 1999. 
• Villu Toots. Eesti kirjakunst 1940-1970. - Tallin: Kirjastus Kunst, 1973. 
• Ostrovska. Šriftu attīstības vēsture. - Daugavpils, DPU, 1996. 
• V.ZirdziĦa. Vizuālās mākslas valodas ābece. - Rīga, 1995. 
• Petrašėevičs J. Grafika. - Rīga: Liesma, 1989. 
• Adomonis J. Nuo taško iki sentezes. - Vilnius: Vilnius Dailes akadēmija, 1994. 
• Herdera vārdnīca. Simboli. -R.: PētergaiĜa bibliotēka, 1994. 
• V.Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija. - Rīga, "Zvaigzne", 1979. 
• "Книгопечатанье как искусство" М. 1987 
• Барышников Г.М. "Шрифты разработка и использование" М. 1997 
• Добиаш-Рождественская О.Е. "история письма в средние века" М.1987 
• Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М. 2000  
• Алексеева В.В. Что такое искусство. — М.: Советский художник,1979.  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

REKL ĀMAS TEHNOLO ĂIJAS UN MATERI ĀLM ĀCĪBA 
 
Kursa statuss: Specializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Nodarbību apmeklēšana, projekta izpildīšana 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Dažādu materiālu iamantošanas variācijas – vides un reklāmas projektos. 
Darbu skate. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

1. Referāts ar vizuālo materiālu 
2.Iesk. (darbu skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir sagatavot  studentus darbam ar dažādu veidu vides 
reklāmām 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Reklāmas projekts un makets, fragmenta realizācija materiālā 

 
Kursa tēmas: 
1.  Materiāli projektam 
2.  Problēmu analīze, darba koncepcijas izstrāde 
3.  Projekta realizēšana materiālā 
4.  Reklāmas dizainā biežāk izmantotie materiāli (organiskais stikls, šūnu polikarbonāts, PVC 

loksnes, poliesters, komateks, putukartons, līmplēves u.c), to īpašības. 
5.  Ekspozīcijas iekārtojums atkarībā no izstādei izvirzītajiem mērėiem. Izstāde kā reklāmas veids 

un kā specifiski mākslinieciska vide. Izstāžu stendi, to izveides un noformēšanas galvenie 
principi (izstāžu zāles apmeklējums). 

6.  Reklāmas dizains tirdzniecības objektos (Firmas veikalu- salonu apmeklējums). Reklāmas 
saskaĦa ar vidi. Likumsakarības, kas jāievēro izmantojot dažādus materiālus. 

7.  Problēmu analīze, darba koncepcijas izstrāde, darba līdzekĜu izvēle kā darba sistēmas 
sistēmas sastāvdaĜas. 
 

 
Pamatliteratūra: 
• Lourens M„ Dizains un eiroremonts., Izdevniecība "Prosmari" 1997.  
• Voitovičs V., Krāsas jūsu mājai., Izdevniecība "Rīgas Avots" 1991. AvotiĦš J., Konstrukciju materiālu 

tehnoloăija., LLU, 2000.G. 
• Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija.-R.Zvaigzne.1979. 
• J.Pētersons. Mūsdienu interjers. “Liesma”, 1978. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

TEKSTILMATERI ĀLU APGLEZNOŠANA  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

 -  

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Praktiskie darbi (skate) 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite (skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir dot  iespēju studentiem praktiski  pielietot kompozīcijas, 
krāsu mācības, zīmēšanas  zināšanas un prasmes, atraisīt  savas radošās 
spējas,darinot no tā lietišėi dekoratīvās mākslas priekšmetus. Kursa 
uzdevums ir dot studentiem pamatzināšanas par  apgleznota zīda 
izmantošanu  interjērā . 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Kurss iepazīstina ar zīda apgleznošanas  teorijas un prakses pamatiem un 
ir orientēts uz praktisku mūsdienu  modes dizaina  pielietošanu sadzīvē  
lietišėi dekoratīvās mākslas kontekstā. 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievads. Krāsas, otas un citi palīgmateriāli  zīda apgleznošanai. 
2. Idejas, kompozīciju skices . 
3. Praktiskais izpildījums. KabatlakatiĦš. 
4. Kompozīcijas skice un mazās šalles praktiskais izpildījums. 
5. Idejas skices un spilvendrānas apgleznošana. 
6 Kaklasaites apgleznošana. Idejas skices aizskaru apgleznošanai. 

 
Pamatliteratūra: 
 
• Latviešu mūsdienu dekoratīvie audumi. Liesma, - 1975. 
• Japanese style The best in internacional tekstile design .Kyoto Shoin. 
• Karoseviča A. Mājturība. Batika. – R. Zvaigzne ABC, 1998. 
• Latvijas tekstīlmāksla. – Latvijas tekstīlmākslas asociācija, 1997. 
• Батик.Сузи Стоку. 2005.Ниола 21 век. 
• Исскусство батика.Москва. 2000.»Внешсигма» 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

VIDE UN VIZU ĀLĀ KOMUNIK ĀCIJA  
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: B.Bajāre 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Vidusskolas kurss „Kultūras vēsture”. 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Nodarbību apmeklēšana un izpildīti visi uzdevumi 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, Dif. Iesk. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Darbu skate, referāts ar vizuālo materiālu ,Dif. Iesk.. 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir sagatavot studentus darbam ar dažādu veidu vides 
reklāmām, izstāžu iekārtošana 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Attīstīt studenta radošās spējas, prasmi vizuāli attēlot idejas. 
Iemācīt darbā izmantot dažādus kompozīcijas paĦēmienus. 

 
Kursa tēmas: 
1. Reklāmas vēsture. Psiholoăiskais  aspekts. Konkurence.  
2. Autortiesības un juridiskās tiesības reklāmā. Starptautiskās tiesības. 
3. Reklāmas veidi: radio, prese, TV, ārējā reklāma, reklāma pa pastu, internets, sabiedriskās 

ēkas, parkui, ceĜi, ainava. Vide un objekts. 
4. Reklāmas kampaĦas, to veidi, tēmas un paĦēmieni. Mērėis, taktika. Tirdzniecības reklāma. 
5. Koncepcijas, stratēăijas un taktikas izstrādāšanas metodes un iemaĦas. Teksti reklāmā:  

asociāciju sistēma, ietekmes vārdi, ritms, uzsvars. Valodas specifika un mentalitāte. Asprātība. 
6. Vizuālās daĜas izstrādāšana – skice, plāns, fotogrāfija, detaĜa, materiāli, krāsa, burti, fons 
7. Firmas stils – līdz reklāmai. 
8. Kultūra u reklāma. 
9. Prasības un tehniskie noteikumi reklāmai. 
10. Reklāmas papildus elementi: skaĦa, smarža, gaismas efekti, netradicionāloe materiāli 
11. Reklāma kultūrā, sabiedrībā un politikā. 
12. Reklāmas biznesa organizācija un pamatnoteikumi 

 
Pamatliteratūra: 
• E.Berry, Karjera reklāmas aăentūrā, 1997. 
• G.Korters, Efektīva reklāma, 1997. 
• I.Kogans, Dizaina un reklāmas socioloăiskās problēmas, 1994. 
• D.Rossiters, Reklāma un preču kustība, S-P., 2000. 
• J.Sendidžs, Reklāma, teorija un prakse, 1998. 
• Graphic Design for the 21 st Century / edited by coord. S. Altmeppen; germ. transi. A. Wiethuchter; 
fren. Transi. P.Safavi. – Koln, 2003. 
• Integrated Advertising, promotion, & Marketing Communications/ Kenneth E. Clow, Donald Baack. – 
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2nd ed. – Prentice Hall, 2004. 
• Cliff, Stafford, 50 trade secrets of great design packaging / Stafford Cliff. – London: Rockport 
Publishers, 2001. 
• Letterhead & Logo Design: Creating the Corporate Image. – Rockport Publishers, 1996.  
• Б.Борисов, Реклама и паблик релейшн, Р, 1994, БРИ. 
• Б.Борисов, Технология рекламы и ПР, Р, 2001, БРИ. 
• Реклама и маркетинг в Интернете / Томас Кеглер, Пол Доулинг, Бренд Тейлор; пер. с. англ. 
М.Степановой. – москва: Альпина Паблишер, 2003. 

 
Papildliteratūra: 
• I.Akuli čs, P.Roijšs. Vizuāla komunikācija, Rīga, 1996. 
• V.Perepelica. Kā panākt efektīvu reklāmu, 1997. 
• Русский политический рекламный зрелищный плакат. XX век. Шедевры. – М.Контакт – 
Культура, 2000. 
• Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу: около 40 000 терминов = Еп§Н8Ь- Russian 
dictionary of advertising and marketing: about 40 000 terms / В.В.Бобров. 4-е изд. – Москва: Руссо, 
2001. 

 
Periodika: 
• AD & PR, žurnāls, BKI, Rīga. 
• Bizness & Baltija, avīze, Rīga. 
• Grafika un poligrāfija, žurnāls, Rīga. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

WEB-APLIK ĀCIJU ANIM ĀCIJA  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Dr.sc.ing.V.KĦazevs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Datorgrafika 
 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Piedalīšanas un aktīva darba praktiskā nodarbībās – 25% 
Savlaicīgas un kvalitatīvas kontroldarbu pildīšanas – 25% 
Ieskaites nolikšanas – 50% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 
 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Iemācīt animācijas paĦēmienus, izmantojot grafiskus redaktorus un 
Macromedia Flash  

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Prast veidot animāciju ar modernām programmatūrām   

 
Kursa tēmas: 
1. Animācijas priekšvēsture. WEB grafikas un video failu galvenie formāti. Animācijas grafikas 

un video formāti. Izplatītāko WEB animācijas līdzekĜu pārskats. CorelDRAW iespējas. 
Objektu zīmēšana un pārveidošana. Speciālie efekti. 

2. Zīmēšana un efektu pielietošana CoreDRAW programmā. Animāciju izveidošana ar 
importēšanas palīdzību Corel PHOTO-PAINT programmā 

3. Animāciju izveidošana Corel R.A.V.E programmā. 
4. Macromedia produktu pārskats. Macromedia Flash programmatūrā iebūvējamie citu kompāniju 

risinājumi. Ar Macromedia Flash konkurējošie risinājumi. Ievads Macromedia Flash. 
5. Zīmēšana Macromedia Flash vidē. Darbs ar krāsām. Rastrattēlu imports, trasēšna un apstrāde. 

Darbs ar tekstu. Statisks, dinamisks teksts, Input Text. Simboli, kadri, slāĦi, Movie Clip, Scene. 
Animācijas veidi – Frame by frame, Shape Tweening, Motion Tweening. 

6. Common Libraries (Button, Learning Interaction, Sounds). Komponenti. Filmas publicēšana. 
Filmu izdruka. 

7. SlāĦu pielietošana. Guide Layer, Motion Guide Layer, Mask Layer. 
8. Ievads valodā ActionScript. Notikumu apstrāde priekš pogām un klipiem. Dokumenta 

demonstrēšanas vadīšana. Ielādes kontrole un indikācija. AtkĜūdošana ActionScript’ā. 
9. Action Script. Klipa pārveidošana (rotācija, mērogs, caurspīdīgums, krāsas izmaiĦa). 

Navigācija pa filmu. 
10. Video un skaĦas ielāde. SkaĦas parametri un efekti. SWF failu un attēlu ielāde. 
11. Action Script. Animācija ar scenāriju palīdzību. 
12. Patstāvīgais darbs.  

Pamatliteratūra: 
• Līga RasiĦa. Macromedia Flash. http://www.liis.lv/webgramata/temas/flash/index.html   
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• V. KĦazevs. Web-dizains. https://intra.tsi.lv/root/index.php 
• Ethan Watrall, Norbert Herber. Flash MX 2004. Sybex Inc. 2004 
• Keating Jody, Pizer Tom, Rey Chrissy. Inside Flash. Pearson Education, Inc, 2002 
• Дунаев В. В. Самоучитель Flash MX 2004. – СПБ.: Питер, 2005. – 386 с. 
• Дронов В. А. Macromedia Flash MX. (+CD). -СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 848 с. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

WEB-DIZAINS  
 
Kursa statuss: Vispārizglītojošs studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Dr.sc.ing.V.KĦazevs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Web-aplikācijas uzbūves pamati, Datorgrafika 
 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Piedalīšanas un aktīva darba praktiskā nodarbībās – 25% 
Savlaicīgas un kvalitatīvas kontroldarbu pildīšanas – 25% 
Ieskaites nolikšanas – 50% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 
 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Iemācīt dizaina noteikums un paĦēmienus 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Prast veidot Web-lapas saturu un noformēšanu   
 

 
Kursa tēmas: 
1. Dizaina uzdevumi. Saita uzbūve. Saita struktūra. Saita loăiska un fiziska struktūra.  
2. Web_lapas elementi. Web-lapas komponējums 
3. Saitu tipi. Klasifikācija pēc saita īpašnieka  piederības noteiktai kategorijai. 
4. Klasifikācija pēc funkcijām un uzdevumiem. Darba grupas sastāvs.    
5. Kompozīcija. Faktori, kas ietekmē saita uztveri. Perspektīvas veidi. Līdzsvars. Kontrasts. 
6. Kompozīcija. Dinamika. Proporcijas.  
7. Kompozīcija. Simetrija. Forma. 
8. Zelta griezums. 
9. Šrifts un teksts. Šriftu raksturojums. 
10. Šriftu klasifikācija. Teksta ievadīšanas noteikumi. 
11. Teksta kompozīcija 
12. Vizuālie stili. Klasifikācija. 
13. Darbs ar burtveidoliem  
14. Vizuālo stilu piemeklēšana 
15. Pieejamība lietotājiem ar īpašām vajadzībām.  

 
Pamatliteratūra: 
• Clark J. Building Accessible Websites. New Riders Publishing, 2002. 
• Niederst J. Web Design in a Nutshell. – O’Reilly, 2001 
• Thomas A. Powell. Web Design: The Complete Reference. – USA, McGraw-Hill, 2000. 
• Нильсен Я. Веб-дизайн. Книга Якоба Нильсена. – СПб, Символ-Плюс, 2003. 
• Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб, Символ-Плюс, 2003.  
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• Гото К., Котлер Э. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Котлер. – СПб, Символ-Плюс, 2003. 
• Нильсен Я., Тахир М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов. – М., Вильямс, 2002. 
• Джонсон Д. Web-дизайн: типичные ляпы и как их избежать. – М, КУДИЦ-Образ, 2005. 
• V. KĦazevs. Web-dizains. https://intra.tsi.lv/root/index.php 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

INTERJERA PROJEKT ĒŠANAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Sprecializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestrs 

Studiju kursu vada: I.Lisagora 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Kursu apguve: „ievads specialitātē”, „kompozīcija”, „materiālu 
tehnoloăija” 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums, programmas uzdevumu izpilde. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskate 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif. iesk. (projektu skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir attīstīt studentu radošās spējas priekšmetiski telpiskās 
vides un tās objektu radīšanā, tādējādi sagatavojot studentus 
profesionālam projektētāja darbam vides dizaina specialitātē. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Iegūtas zināšanas un prasmes profesionālā  interjera projektēšanā. 

 
Kursa tēmas: 
1.  Interjera projekta saturs un ideja. 
2.  Interjera  projekta sastāvdaĜas. 
3.  Situācijas izpēte- mērījumi. 
4.  Projekta argumentācija, funkcionālo un ergonomisko parametru analīze. 
5.  Formas un arhitektoniskās uzbūves parametru analīze.  
6.  Mērogs projektos un maketos, tā nozīme. 
7.  Kompozīcija lapā un planšetē. 
8.  Projekta argumentācija. 
9.  Projekta galvēnās idejas un vērtību izvērtēšana. 
10.  Interjera projekta izvēlēta varianta izstrāde, tā saturs un pasnieguma veids. 

Nosaukums. 
11.  Projekta dokumentācija. 
12.  Projekta izpilde: metodi, programmas. 
13.  Projekta sastāvdaĜas:   plāni, sienu notinumi( izklājumi), perspektīves. 
14.  Izvēlētā varianta projekta formas, materialitātes un krāsojuma emocionāli 

mākslinieciskais risinājums. 
15.  Maketēšana, ka viena no interjera sastāvdaĜām. 

 
Pamatliteratūra: 
 
I.Strautmanis „Dialogs ar telpu”, Rīga, 1977. 
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V.Šusts „Telpas uztvere un kompozīcija”, R. - 1979 
Grejs Dz., Ārdlija S., Hola D., Kaca S., Gaventa S. MājokĜa dizains. Zvaigzne. 2002 
S.Timšāns, V.Šusts, V. Kalva, Z. Gaile, M.LagzdiĦs „Kr āsa Telpa Ziedi” 
„Zvaigzne”, 1970. 
Juris Pētersons „M ūsdienu interjers”  
„Liesma”, 1978. 
„R īgas arhitektūra Stili Ēkas Interjeri XXI. Gadsimt ā” 
„Jumava” 
„M ājokĜa dizains” 
„Zvaigzne ABC” 
Terens Konrans  „M ūsdienīgs mājoklis. Dizaina tendences 21. gadsimtā” 
„Jānis Roze” 
Periodika 
«Архитектура и дизайн Балтии» 
Латвия 
„Interior” 
Latvija 
„Domus” 
Itālija 
«Лучшие интерьеры» 
Россия 
«Салон» 
Россия 
«4 Комнаты» 
Россия 
«Мезонин» 
Россия 
«Интерьер Дайджест» 
Россия 
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

GLEZNOŠANAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 80 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 2 semestri 

Studiju kursu vada: V.Telešs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Krāsu mācība un gleznošanas pamatu apgūšana 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Regulāra nodarbību apmeklēšana un  
izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskate, skate, ieskaite ar atzīmi. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Eksāmens (Skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Izveidot studentiem izpratni par tēlotajmākslu un gleznošanas pamatiem, 
attīstīt radošās spējas. Praktiski iemācīt gleznošanas pamatus, jo 
programma «Vides dizains» uzĦem arī personas bez profesionālas 
sagatavotības mākslas teorijā un praksē. Pilnveidot iemaĦas un zināšanas 
tēlotājā mākslā, iepazīstināt studentus ar tēlotājā mākslā un 
mākslinieciskajā noformēšanā izmantotajiem materiāliem un 
paĦēmieniem, ar darba metodēm un instrumentiem, māksliniecisko 
zināšanu un iemaĦu pielietošanu. 
Studentiem jāapgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai orientētos 
glezniecības pamatlikumos. ViĦiem jāmācās izprast krāsu un gaismu 
perspektīvas likumsakarības, izkopt krāsu izjūtu un adekvāti to attēlot 
savos darbos. Darba plenēros iemācīt studentus saskatīt dabas dzīvās 
krāsas. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Mācību rezultātā kursa beidzēji apgūst gleznošanas pamatlikumus 
teorētiskā un praktiskā līmenī, iepazīstas ar dažādām glezniecības 
tehnikām un materiāliem 

 
Kursa tēmas: 
1. Vizuālā māksla un tās veidi. Glezniecība (žanri un tehnikas).  

2. Krāsu mācība. Ahromatiskas krāsas. Klusā daba melnbaltā krāsā. Tonālās attiecības. 

3. Hromatiskās krāsas. Pamatkrāsas un atvasinātās krāsas. Spektra aplis. Kompozīcija. 

4. Kontrastkrāsas, tumša un gaiša, siltas un vēsas krāsas. Kompozīcija ar kontrastkrāsām uz melna 
fona. 

5. Krāsas iegūšana, jaucot 2-3 krāsas. Kompozīcija. 

6. Gaisma – ēna. Klusās dabas komponēšana. 

7. Tonāla krāsu gamma. Kompozīcija no 6 krāsām. 

8. Kolorīts. Klusā daba. 
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9. Kompozīcija siltas krāsas tonī. 

10. Kompozīcija vēsas krāsas tonī. 

11. Faktūra. Klusā daba ar drapēriju. 

12. Cilvēka portrets uz tumša fona. 

13. Uzstādījums telpā (3 priekšmetu klusā daba). 

14. Cilvēka figūra. Kompozīcija «Darbs». 

15. Uzstādījums telpā (Klusā daba ar drapēriju). 

16. Gaisa perspektīva. Kompozīcija «Ainava». 

17. Figurāla kompozīcija (ar 3 figūrām). 

18. Ainava ar atspoguĜojumu ūdenī. 

 
Pamatliteratūra: 
• Zinta Kagalne. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. 2006. «Zvaigzne ABC». 
• Elizabete Ozola. Krāsas. Uztvere un iedarbība. 2006. «Jumava». 
• Glinisa Bārnsa-Meliša. Meistardarbnīca. Akvarelis. 2005. «Zvaigzne ABC». 
• Helena Daglasa-Kūpere. No krāsas līdz gleznai. Rokasgrāmata. 2004. «Zvaigzne ABC». 
• Aija Jurjāne. Kompozīcija. 2005. «Neputns». 
• “Latviešu telotāja māksla”, S.Cielava, Rīga, Liesma, 1988. 
• Francisko Asensio Cerver, AQUAREL voor beginners, Konemann, 2000. 
• Francisko Asensio Cerver, SCHILDEREN MET OLIEVERF voor beginners, Konemann, 

2000. 
• Виктория Визер. Система цвета в живописи: учебное пособие. 2004. Санкт-Петербург. 
• Как построить композицию и перспективу. 2002. «Издательство Астрель». г.Балашиха. 
 
Papildliteratūra: 
• Генрих Филинг, Ксавер Ауэр. Человек – цвет – пространство. 1973. «Стройиздат». 

Москва. 
• Руисинг Хеннес. Полный курс масляной живописи. От хорошей техники к 

индивидульному стилю. М.ООО. “Фирма”, Изд-во АСТ, Изд-во “Внешсигма”, 2000. 
• Школа изобразительного искусства. Выпуск I-VII. 1960-1963. Москва. 
• Э.М.Белютин. Начальные сведения по живописи. 1955Ю «Искусство». Москва. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

LIETIŠ ĖĀ GRAFIKA  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Vispārīgie jēdzieni par lietišėo grafiku 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko uzdevumu izpildīšana no skices līdz realizācijai. (40%) 
Realizācijas problēmu individuālā apspriešana. (10%) 
Piedalīšanas skatē (50%)   

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, skates 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Iesk. (skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Kursa uzdevums – izstrādāt studentu radošo pieeju ideju meklēšanas 
procesam,  kā arī dizainera risinājumu izstrādāšana un to prezentācijas. 
Apmācības gaitā studenti mācās veidot attēlus ar dažādu tehniku un 
dizaina tehnoloăiju palīdzību, kā arī apgūst ražošanas procesa smalkumus 
datoru dizainā, kurš tiek balstīts uz lietišėās grafikas.   

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Studenti gan nodarbībās, gan patstāvīgi saĦem pirmo pieredzi lietišėās 
grafikas darba pamatu praktiskā izmantošanā, šī pieredze ir nepieciešama 
tālākajai profesionālajai darbībai.  

 
Kursa tēmas: 
1. Lietišėās grafikas pamatvirzieni 
2 Pamatjēdzieni par logotipu. 
3. Firmas stils 
4. Ekslibris 
5. Iepakojums 
6. Praktiskas nodarbības: 
 Oriăināla –maketa izstrādāšana dizaina studijai  
 Logotipa izstrādāšana 
 Vizītkarte. 

• Vizītkartes izstrādāšana uz fonta bāzes (neizmantojot rastra attēlus)  
• Veidojiet vizītkarti ar rastra vai vektora attēlu izmantošanu un fontu. 

 Firmas veidlapa, A4 izmērā 
 Pasta aploksnes izstrādāšana veidlapai. 
 Dāvanu produkcijas izstrādāšana uz iepakojuma piemēra. 

 
 
 



 127 

Pamatliteratūra: 
 
• Latvijas republikāniskā izstāde "Grafika ikdienai" 1983 ;Rīga 
• Grafika un Poligrāfija 1997;Rīga 
• Latvijas Republikāniskā mākslas darbu izstāde 1954 ;Rīga 
• Zīmes un simboli, Rīga, 1992. 
• Graphic Design for the 21st Century/edited by coord. S.Altmeppenm germ.transl. A.Withuchter, 

fren.transl. P.Safavi. - Koln, 2003. 
• T.Gaworzewski, M.Wozniak Podstawy grafiki. - Kalisz,: Master,1999.- 118 с 
• Звонцов В.М. Основы понимания графики. — М.: Издательство Академии художеств СССР, 

1963. - 71 с.  
• Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие" М. 1974 
• Барышников Г.М. "Шрифты разработка и использование" М. 1997 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

KOLORISTIKA  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts / 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Izpratne krāsu mācības pamatos, praktisko darbu iemaĦas strādājot ar 
krāsām 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, skates, ieskaite. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Krāsu sistēmas likumsakarības kā apkārtējās pasaules principu 
atspoguĜojums. Studentu krāsu uztveres attīstīšana, iemaĦas un 
prasmes to izmantot. Pārskats par krāsu optisko un psiholoăisko 
iedarbību, par harmoniju un kontrastu, par tonalitāti un ritmu, par 
krāsas intensitāti, nokrāsu un niansi, par krāsas un gaismas 
mijiedarbību un tās izmantošanas iespējām māksliniecisko projektu 
realizēšanā 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievadlekcija. Krāsu testi. 
2. Krāsas jēdziens un teorija. Krāsu salikumi. 
3. Krāsu aplis. Kontrasts. 
4. Krāsu galvenās īpašības: krāsas tonis, gaišums, piesātinājums. 

5. Krāsu optiskā un psiholoăiskā iedarbība un tās novērtējums. 
6. Krāsas neitralizācija, pasteĜtoĦu iegūšana, novērtēšana. 
7. Gadalaiku krāsu teorija. 
8. Krāsu atšėirība vēsturiskajos stilos. Vitrāžas nozīme interjerā. 
9. Radošs darbs-krāsu kompozīcija. 
10. Krāsas jēdziens un teorija. Krāsu salikumu pielietojums interjerā. 
 
Pamatliteratūra: 

• Иоханнес Иттен. Искусство цвета. Москва. Д.Аронов.2004. 
• A.Jurjāne. Gleznošana. Rīga.  Neputns. 2002. 
• Māris KundziĦš. Dabas formu estētika. Rīga. Madris. 2004. 
• Juris Pētersons. Mūsdienu interjers. Rīga. Liesma. 1978. 
• Vaira ZirdziĦa. Vizuālās mākslas valodas ābece. Rīga. Sprīdītis. 1995. 
• Lielā simbolu enciklopēdija. Rīga. Jumava. 2002.  
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

KOMPOZ ĪCIJAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 3 kredītpunkti 60 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Izpratne studiju kursos „Koloristika”, „Zīmēšanas pamati”, „Gleznošanas 
pamati”, „Burtu mācība” 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, skates, ieskaite ar atzīmi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Eksāmens (skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir veicināt atbrīvot studentu radošo potenciālu, mudināt 
apzināties un saprast kompozīcijas sistēmu likumsakarības kā mikro un 
makrokosmisko principu atspoguĜojumu. 
Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar speciālo terminoloăiju,  
attīstīt studentu kompozīcijas izjūtu,veidot iemaĦas  un prasmes, izmantot 
vizuālās mākslas elementus un kompozīcijas pamatprincipus , pielietot 
dažādas tehnikas un  materiālus,radīt 
augstvērtīgus vides dizaina projektus  gan divās ,gan trīs dimensijās. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Kurss izveidots tā , lai iemācītu  studentus  pēc iespējas īsākā laikā  
atpazīt speciālo vizuālās mākslas terminoloăiju, kā saziĦas zīmju sistēmu, 
un  apzināti  pielietot to  praktiskajos darbos gan vides dizaina projektos, 
gan zīmēšanā, gleznošanā, maketēšanā un citos mākslas  žanros.  

 
Kursa tēmas: 
16.  Ievadlekcija.Pārskats par pusgadā veicamajiem uzdevumiem.Iepazīšanās tests. 
17.  Vizuālās mākslas pamatelementi.Terminoloăija. 
18.  Punkts un līnija kā izteiksmes līdzekĜi. 
19.  Forma kā mākslas darba uzbūves elements. 
20.  Krāsas izmantošana kompozīcijā. 
21.  Tumsa –gaisma divdimensiju un trīsdimensiju mākslā. 
22.  Tekstūras un faktūras pielietošana kompozīcijā. 
23.  Vizuālo elementu komponēšanas pamatprincipi. 
24.  Kompozīcijas shēmas un formāts. 
25.  Dominante kā kompozīcijas centra princips. 
26.  Ritms un kustība. 
27.  Divu un trīs dimensiju māksla. 
28.  Kontrasta principa jēdziens. 
29.  Pārskats par 2. pusgadā veicamajiem  uzdevumiem. 
30.  Proporcijas.Zelta griezums. 
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31.  Līdzsvars un harmonija. 
32.  Simetrija-asimetrija. 
33.  Vienotība un vienkāršība kompozīcijā. 
34.  Telpa.DziĜuma ilūzija.Perspektīva. 
35.  Telpiski objekti,struktūras,režăi. 
36.  Dažādu efektu pielietošana kompozīcijā. 
37.  Seno kultūru zīmes un simboli. 
38.  Heraldika,emblēmas,logo. 
39.  Augu,dzīvnieku,cilvēku stilizācija.Ornaments. 
40.  Kompozīcijas principu pielietojums dizainā. 
41.  Kompozīcijas nozīme interjērā,praktisks darbs. 
42.  Kompozīcijas principu pilietošana arhitektūrā un ainavu arhitekūrā. 
43.  Telpiski strukturālas konstrukcijas projektēšanā. 
44.  3 dimensiju risinājums. 
45.  Pārbaudes darbs. 

 
Pamatliteratūra: 
 
• Klāra Blīgzna Kompozīcijas pamati.2004 „Lielvārds”. 
• A.Jurjāne. Gleznošana, “Neputns”, 2002. 
• Lielā simbolu enciklopēdija, “Jumava”, 2002. 
• Treimane G.Dekoratīvie raksti.Rīga.Zvaigzne ABC.2002. 
• Vaira ZirdziĦa Vizuālās mākslas valodas ābece.1995.”Sprīdītis” 
• Juris Pētersons. Mūsdienu interjers.”Liesma”1978. 
• O.I.Nesterenko 1994 .Īsa dizaina enciklopēdija. Maskava. 
• Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R.: Zvaigzne, 1979. 
• M.C.Prette A.Kapaldo  Crettivit ed espressione 1981 Maskava. 
• Paulson T. Bild Kompositions. Milan: Ica Bokforlag, 1992. 
• Иоханнес Иттен. Искусство цвета. 2-е издание. Москва, Д.Аронов, 2001. 
 
Papildliteratūra 
 
• Leo MauriĦš.Gleznas .Interjēri.1990.”Liesma”. 
• M.M.Nekrasovs Universālo Visumu Ansamblis 1992.Maskava 
• Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск, „Титул”, 1996. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

ILUSTRĒŠANAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Specializācijas studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J. Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Pamatjēdzieni par grāmatas ilustrāciju un grāmatas grafiku 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko uzdevumu izpildīšana no skices līdz realizācijai (40%) 
Realizācijas problēmu individuālā apspriešana (10%) 
Piedalīšanās skate (50%) 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, skates 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite (Skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Pamatuzdevumi ir saistīti ar augstu estētisko vajadzību veidošanu, ar 
radošo spēju attīstību, ar tēlainas domašanas veidošanu, ar tiešo reālistiskā 
attēla uzveidošanas iemaĦu apguvi. 
Dažādu tehniku apgūšana, kā arī izraisīt interesi par grāmatu ilustrāciju. 
Mērėtiecīga tēlainas domāšanas attīstība ar metaforas valodu, 
salīdzināšanu, hiperbolu un simbolu palīdzību, ievedot mākslīgo tēlu 
pasualē. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Piedāvāta programma Ĝaus izsekot sarežăīto un aizraujošo grāmatas 
veidošanas procesu – no ieceres un pirmās bildes līdz veselai grāmatas 
lappusei. Skates laikā studenti stāda priekšā skices, autoru maketus un 
dažādu ilustrāciju bariantus, kas ir sarežăīta daudzetapu darba rezultāts. 

 
Kursa tēmas: 
1. Pamatjēdzieni un termini grāmatas grafikā 
2 Grāmatas ritma izpratne kā viens no emocionāli – kompozicionalās ietekmes līdzekĜiem 
3. Grāmatas struktūras izstrādāšana 
4. Grāmatas vāka noformēšana 
5. Praktiskās nodarbības: 
 Uz literārā darba pamata, kuru izvēlas pats studens 
 - students izstrādā grāmatas  noformēšanas struktūru 
 - noformē grāmatas vāku 
 - zīmē dažas ilustrācijas dotajai grāmatai 
 - veido gramatas maketu 

 
Pamatliteratūra: 
• Latvijas grāmatu māksla R. 2004.g. 
• Grafika un Poligrāfija 1997; Rīga 
• Latvijas republikāniskā mākslas darbu izstāde 1954; Rīga 
• Princis, L. PiegrieztĦu zīmēšanas un šūšanas mācības grāmata skolām un pašmācībai R.. 1930. 
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• Ю.Герчук. История графики и искусства книги. М., 2000 г. 
• Книга. Исследования и материалы. Сборник 77 М 1999 г. 
• Искусство книги 65/66 М. 1970 г. 
• Звонцов В.М. Основы понимания графики. -  М.: Издательство Академии художеств СССР, 

1963. – 71 с. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

WEB-APLIK ĀCIJU ANIM ĀCIJA  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: Dr.sc.ing.V.KĦazevs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Datorgrafika 
 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Piedalīšanas un aktīva darba praktiskā nodarbībās – 25% 
Savlaicīgas un kvalitatīvas kontroldarbu pildīšanas – 25% 
Ieskaites nolikšanas – 50% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Kontroldarbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 
 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Iemācīt animācijas paĦēmienus, izmantojot grafiskus redaktorus un 
Macromedia Flash  

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Prast veidot animāciju ar modernām programmatūrām   

 
Kursa tēmas: 
1. Animācijas priekšvēsture. WEB grafikas un video failu galvenie formāti. Animācijas grafikas 

un video formāti. Izplatītāko WEB animācijas līdzekĜu pārskats. CorelDRAW iespējas. 
Objektu zīmēšana un pārveidošana. Speciālie efekti. 

2. Zīmēšana un efektu pielietošana CoreDRAW programmā. Animāciju izveidošana ar 
importēšanas palīdzību Corel PHOTO-PAINT programmā 

3. Animāciju izveidošana Corel R.A.V.E programmā. 
4. Macromedia produktu pārskats. Macromedia Flash programmatūrā iebūvējamie citu kompāniju 

risinājumi. Ar Macromedia Flash konkurējošie risinājumi. Ievads Macromedia Flash. 
5. Zīmēšana Macromedia Flash vidē. Darbs ar krāsām. Rastrattēlu imports, trasēšna un apstrāde. 

Darbs ar tekstu. Statisks, dinamisks teksts, Input Text. Simboli, kadri, slāĦi, Movie Clip, Scene. 
Animācijas veidi – Frame by frame, Shape Tweening, Motion Tweening. 

6. Common Libraries (Button, Learning Interaction, Sounds). Komponenti. Filmas publicēšana. 
Filmu izdruka. 

7. SlāĦu pielietošana. Guide Layer, Motion Guide Layer, Mask Layer. 
8. Ievads valodā ActionScript. Notikumu apstrāde priekš pogām un klipiem. Dokumenta 

demonstrēšanas vadīšana. Ielādes kontrole un indikācija. AtkĜūdošana ActionScript’ā. 
9. Action Script. Klipa pārveidošana (rotācija, mērogs, caurspīdīgums, krāsas izmaiĦa). 

Navigācija pa filmu. 
10. Video un skaĦas ielāde. SkaĦas parametri un efekti. SWF failu un attēlu ielāde. 
11. Action Script. Animācija ar scenāriju palīdzību. 
12. Patstāvīgais darbs.  
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Pamatliteratūra: 
• Līga RasiĦa. Macromedia Flash. http://www.liis.lv/webgramata/temas/flash/index.html   
• V. KĦazevs. Web-dizains. https://intra.tsi.lv/root/index.php 
• Ethan Watrall, Norbert Herber. Flash MX 2004. Sybex Inc. 2004 
• Keating Jody, Pizer Tom, Rey Chrissy. Inside Flash. Pearson Education, Inc, 2002 
• Дунаев В. В. Самоучитель Flash MX 2004. – СПБ.: Питер, 2005. – 386 с. 
• Дронов В. А. Macromedia Flash MX. (+CD). -СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 848 с. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

FOTOGRĀFIJAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris  

Studiju kursu vada: J.Brencis 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Elementāras prasmes fotografēšanā 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Lekciju un praktikumu apmeklēšana, praktisko uzdevumu izpildīšana 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Mājas darbi (skate) 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite (skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Paplašināt studentu radošā darba iespējas 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Zināšanas un prasmes par apgaismojumu veidiem, fototehniku un 
kompozīciju 

 
Kursa tēmas: 
1. Fotogrāfijas vēsture un mūsdienas. 

2. Fotoaparāta uzbūve. 

3. Fotoobjektīvu īpatnības. 

4. Fotografēšana dabīgajā apgaismojumā. 

5. Fotogrāfiskā attēla kompozīcija. 

6. Perspektīva un telpiskums attēlā. 

7. Mākslīgās gaismas avoti, to lietošana. 

8. Gaismas mērīšana. 

9. Fotografēšanai nepieciešamās palīgierīces. 

10. Gaismjūtīgie materiāli, to apstrāde. 

11. Analogās un digitālās fotogrāfijas atšėirības. 

12. Attēlu apstrāde ar datoru. 

13. Melnbaltā un krāsainā fotogrāfija. 

14. Attēlu vērtēšana 

 
Pamatliteratūra: 
 
• Hedžko Dž. Fotorgafēšana. Rīga. Zvaigzne ABC, 2001. 
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• Perisic Z. Visual-effects, USA, Focal-press, 2000. 
• Photography after Photography. Memory and Representation in the Digital Agl. G+B Arts, 

1996. 
• Ades D. Photomontage. – London: Themes & Hudson Ltd, 2000. 
• Barret T. Criticizing  Photographs an introduction to understanding images. Mountain View, 

CA: Mayfield Publishing Company. 
• Ли – Фрост. Современная фотография. Москва, Арт – родник, 2003. 
• Тим Дейли. Основы фотографии. Москва, Арт – родник, 2003. 
• Žurnāli Art, Foto Magazin, Photo & Video, Foto kvartāls 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

STIKLA APGLEZNOŠANA  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

 -  

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Teorētisko un praktisko nodarbību apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Praktiskie darbi (skate) 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite- Skate 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Kursa mērėis ir dot iespēju studentiem praktiski pielietot kompozīcijas 
,krāsu mācības, zīmēšanas prasmes un  zināšanas ; atraisīt  savas radošās 
spējas darinot no apgleznotā stikla gan lietišėi dekoratīvās mākslas 
priekšmetus , gan arī  vides dizaina objektus. Kursa uzdevums ir dot 
studentiem pamatzināšanas par apgleznotā stikla izmantošanu interjerā. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Apgūta praktiskā darbība  ar - gan stikla  priekšmetu, gan vitrāžu 
apgleznošanā  lietišėi dekoratīvās mākslas un vides dizaina  kontekstā. 
 

 
Kursa tēmas: 
1. Ievads. Krāsas, otas un citi palīgmateriāli stikla apgleznošanai. 
2. Idejas , kompozīciju skices . 
3. Praktiskais izpildījums uz stikla 10x10cm 
4. Kompozīcijas skice un praktiskais izpildījums uz stikla pudeles. 
5. Idejas skices un  stikla vāzes   apgleznošana. 
6 Kompozīcijas skices krāsu izpildījumā .Vitrāžas apgleznošana.  

 
Pamatliteratūra: 
 
• Latviešu vitrāža. ”Liesma ”Rīga.1979. 
• Испанское стекло в собрании Эрмитажа 1970.Ленинград «Аврора». 
• Lietišėi dekoratīvās mākslas žurnāli. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

REKL ĀMA  
 
Kursa statuss: Izvēles studiju kurss 

Kursa apjoms: 1 kredītpunkts 20 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 1 semestris 

Studiju kursu vada: J.Sidorenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

 -  

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Praktisko nodarbību apmeklēšana, paraugu pētīšana un vākšana, semināru 
apmeklēšana, izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskates, skates 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite  (Skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 

Reklāma ir viena no vides dizaina nozarēm. Kursa mērėis ir iepazīstināt 
studentus ar  reklāmas būtību un uzdevumiem, sagatavot  darbam ar 
reklāmas objektiem,  veidot  izpratni par reklāmā izmantojamo materiālu 
vizuālo un funkcionālo saderību, tehnoloăijām, to izmaksām. 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Studenti apgūst zināšanas un prasmes reklāmas  materiālu 
tehnoloăijās,iepazīstas ar tirdžniecības reklāmas vēsturi,funkcijām un 
klasifikāciju,skatlogu dekorēšanas pamatiem un noformēšanas 
galvenajiem principiem. 

 
Kursa tēmas: 
1. Reklāmas vēsturiskā attīstība. Tās nozīme komerciālajā, informatīvajā, komunikatīvajā, 

sociālajā un estētiskajā kontekstā Reklāmas psiholoăija un ētika. Reklāmas veidi.  
2. Reklāmas dizainā izmantojamie materiāli un tehnoloăijas(organiskais stikls, šūnu 

polikarbonāts, PVC loksnes, poliesters,  putukartons, līmplēves u.c.), to īpašības(tabula). 
3. Šrifts reklāmas dizainā, individuālais stils, krāsas un gaismas nozīme firmas zīmēs.. Reklāmas 

dizains tirdzniecības objektos (Firmas veikalu- salonu apmeklējums). 
Platformāta reklāma, fotoplakāts(zīmēts,kolāžas). Praktiskais darbs. 

4. Brendings, tirgus zīme .Pazīstamo brendu vērtības analīze. Tēlu semantika un mitoloăizācija 
reklāmā .Logo,vizītkarte,bukleti,aploksnes.Firmas stils sadzīves priekšmetos. Tirdžniecības 
reklāmas funkcijas un klasifikācija. Skatlogu dekorēšanas paĦēmieni.(Firmas veikalu-salonu 
apmeklējums). Izstāde kā reklāmas veids . Ekspozīcijas iekārtojuma mērėi. Izstāžu stendi un 
noformēšanas galvenie principi (izstāžu zāles apmeklējums). 

5. Problēmu analīze, darba stratēăijas un taktikas izstrāde(tāmes). 
 
Pamatliteratūra: 
• AvotiĦš J., Konstrukciju materiālu tehnoloăija., LLU, 2000. 
• Lorenss Maiks Mājas remonts ,Zvaigzne ABC ,1999. 
• J. Pētersons.  Mūsdienu interjers.”Liesma ”1978. 
• Торговая реклама Г.Тихоновский.Москва.1987. 
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• От глашатая до неона.Л.Корнилов.Москваю1978. 
• Идеи вашего дома.Практический журнал. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

ZĪMĒŠANAS PAMATI  
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 80 kontaktstundas 

Kursa ilgums: 2 semestri 

Studiju kursu vada: V.Telešs 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Zīmēšanas pamatu apgūšana 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Regulāra nodarbību apmeklēšana un  
izpildīti praktiskie darbi. 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Starpskate, skate, ieskaite ar atzīmi. 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Dif.iesk.(Skate), Eksāmens (Skate) 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Veidot studentiem izpratni par to, ka zīmējums tēlotājā mākslā, 
mākslinieka radošajā darbā ieĦem sākotnēju un svarīgu vietu. 
Praktiski iemācīt studentiem zīmējuma pamatlikumus: kompozīciju, 
proporciju, attiecības, tilpumu, formu, līniju, plakni, gaismu, ēnu, pusēnu, 
refleksu, bliku, kontrastu, tonālās attiecības un faktūru. 
Iemācīt studentus izmantot zīmējumos un uzmetumos dažādus materiālus 
un tehnikas (papīrs, kartons, grafīta zīmulis, zīmēšanas ogle, sangina, 
tuša). 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Mācību rezultātā kursa beidzēji apgūst zīmēšanas pamatlikumus 
teorētiskā un praktiskā līmenī, iepazīstas ar dažādām zīmēšanas tehnikām. 
Iegūst zīmēšanas prasmes un prasmes darbā ar akadēmisku tonālu 
zīmējumu un skicēm. 
 

 
Kursa tēmas: 
1. Tēlotāja māksla un zīmējums mākslinieka dizainera radošajā darbā. Zīmējums kā vizuāla 

grafiska attēla tehnika. Plaknes un līnijas. Štrihs (svītrojums). Klusā daba ar ăeometriskām 
figūrām. Piramīda un cilindrs. 

2. Gaisma, ēna, pusēnas. Klusā daba ar ăeometriskām figūrām. Kubs un konuss. Gaismas avota 
izmantošana. 

3. Ăeometrisku figūru tonāls zīmējums ar melnu un pelēku fonu. Lode, prizma, konuss. 

4. Tonālās attiecības. Faktūra. Ăipša kĜavas lapas zīmējums. 

5. Klusās dabas kompozīcija no trim dažādas tonalitātes priekšmetiem. Gaišs fons. 

6. Gaisma un ēna. Krēsla zīmējums ar fonu. 

7. Perspektīva. Istabas interjera zīmējums. 

8. Kompozīcija «Perspektīva pilsētas peizāžā». 
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9. Kroku forma drapērijā. Klusā daba ar drapēriju. 

10. Zīmējuma kompozīcija «Virtuves klusā daba» (KatliĦš, krūze, tējkanna.). 

11. Zīmējuma tehnika. Zīmēšanas ogle. Tonāls zīmējums. Klusā daba. 

12. Forma un līnija. Skices ar ogli. 

13. Zīmējuma tehnika. Sangina. Klusā daba. 

14. Līnija, svītra, punkts, melni laukumi. Tušas zīmējums. Klusā daba. 

15. Ăipša galvas daĜas zīmējums. (Acs) 

16. Ăipša galvas daĜas zīmējums. (Deguns) 

17. Ăipša galvas daĜas zīmējums. (Mute) 

18. Ăipša galvas daĜas zīmējums. (Auss) 

19. Ăipša galvas zīmējums. 

20. Cilvēka figūras zīmējums. 

21. Kompozīcija no trim cilvēku figūrām pēc uzdotas tēmas. 

 
Pamatliteratūra: 
• Lūsija Vatsona. Meistardarbnīca. Zīmēšana. 2005. «Zvaigzne ABC». 
• Džudija Mārtina. Rokasgrāmata. Zīmēšanā un gleznošanā. 1995. «Zvaigzne ABC». 
• Valdis Kavacs. Mākslas valodas pamati. 1999. «Zvaigzne ABC». 
• Zinta Kagalne. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. 2006. «Zvaigzne ABC». 
• Klāra Blīgzna. Vizuālās mākslas ABC. 1999. «Lielvārds». 
• Barrington Barber. The Complette book of  Drawing „Capelle”. 2004. 
• Smith S. Drawing & Sketching (Artist’s handbook Series). Book Sales, 2000. 
• Как построить композицию и перспективу. 2002. «Издательство Астрель» г.Балашиха. 
• Как рисовать голову и фигуру человека. 2002. ООО «Попурри». Минск. 
• Клаудиа Наис. Рисунок тушью. 2000. ООО «Попурри». Минск. 
• Клаудиа Наис. Рисуем ручкой и тушью. 2001. ООО «Попурри». Минск. 
 
Papildliteratūra: 
• А.Е.Хитров. Рисунок. 1964. Изд. «Лёгкая индустрия». Москва. 
• Школа изобразительного искусства. Выпуски I-VII. 1960-1963. Москва. 
• Алексей Лаптев. Рисунок пером. 1962. Изд. Академии Художеств СССР. Москва. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

AUTOMATIZ ĒTĀ PROJEKTĒŠANA (CAD) 
 
Kursa statuss: Nozares studiju kurss 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 40 kontaktstundas 

Kursa ilgums: Semestris 

Studiju kursu vada: Dr. sc. ing, As. Prof. R. Muhamedijevs,  
Dr. sc. ing., As. Prof. V. Gopejenko 

Priekšnosac ījumi kursa 
apgūšanai: 

Informātika vidusskolas apjomā,  
Matemātiskā analīze, Datorgrafika 

Pras ības kred ītpunktu 
iegūšanai: 

Kredītpunktu iegūšanai nepieciešams: 
• izpildīt laboratorijas datordarbus -  60%           
• nokārtot ieskaiti – 40% 

Pārbaud ījumi semestra 
laik ā: 

Laboratorijas datordarbi 

Pārbaud ījuma veids 
kursa nosl ēgum ā: 

Ieskaite 

Kursa m ērėis un 
uzdevumi: 
 

Automatizētās projektēšanas sistēmu apguve. 
 

Sasniedzamie rezult āti: 
 

Prasme strādāt ar AUTOCAD un ARCHICAD automatizētās 
projektēšanas sistēmām 

 
Kursa tēmas: 
 Dizains un projektēšana AutoCAD sistēmā 

1. Ievads AutoCAD sistēmā.  

2. Rasēšana AutoCAD .  

3. Galvenās objektu īpašības.  

4. Grafiski risinājumi.  

5. Attēlu redakcija.  

6. Režīmu izvēle un praktiskās rasēšanas paĦēmieni.  

7. Bloku rasēšana un izmantošana. 

8. Izmēru atzīmēšana rasējumā.  

9. Rasējumu druka.  

10. Trīsdimensiālu objektu attēlojums. 

 Dizains un projektēšana ArchiCAD sistēmā 

11. Ievads ArchiCAD sistēmā 

12. Darba vide un projekta sastādīšana. 

13. Darba metodes ar projektu.  
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14. Vizualizēšana un drukāšana. 

15. Papildus iespējas. 

 
 
 
Pamatliteratūra: 
 
• Варакин А. Autodesk AutoCAD 2004/2005/2006. Профессиональная работа.- М.: 

Диалектика, 1040 стр., с ил.; ISBN 5-8459-0924-4 
• Эллен Финкельштейн Autodesk AutoCAD 2008 и AutoCAD LT 2008. Библия 

пользователя.- М.: Диалектика,1344 стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1310-4, 978-0-
470-12049-1 

• AutoCAD 2008. Руководство пользователя. Autodesk, 2007, 1814 c. 
• AutoCAD 2008. Начало работы. Autodesk, 2007, 181 c. 
• Панфилов И.В. ArchiCAD 10. Архитектурное проектирование с нуля!.- 

М.:Лучшие книги. 368 с. ISBN: 978-5-93673-087-0 
• Малова Н.А. ArchiCAD 11 в примерах. Русская версия. БХВ-Петербург, 384 

с.ISBN: 978-5-9775-0261-0 
• Archicad 9.0. Справочник с примерами, 2-е издание, Титов С., Кудиц-Образ, 2006, 

560 c. 
• ArchiCAD 9. Шаг за шагом. Васильев П.П., ДЕСС, 2006, 416 c.. 
• ArchiCAD Interactive Training Guides - 

http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac11/itg/ 
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4. pielikums 
Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju progammas„Vides dizains” apgūšanu izsniedzamā 
diploma un tā pielikuma paraugs 

PARAUGS 
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PARAUGS 
 

Ar valsts kvalifik ācijas eksāmena komisijas 
200 .gada   .jūnija l ēmumu Nr.  

 

Anna ĀbeleAnna ĀbeleAnna ĀbeleAnna Ābele    
(Vārds, uzvārds) 

 
 

personas kods  250881-10000 
 

ieguvis 
vides dizainera 

kvalifik āciju 
 

   Iegūtā kvalifik ācija atbilst ceturtajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
 
        Rektore            
 
        Valsts kvalifikācijas eksāmena  
        komisijas priekšsēdētājs                             

 
 
 
 

Rīgā 
200 .gada  .jūnij ā 
Reăistrācijas Nr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Diploma pielikums        
 Diploma sērija  PKC Nr.   
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam.  
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu  (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. vārds Anna  
1.2. uzvārds Ābele 
1.3. dzimšanas datums 25.08.1981. 
1.4. studenta identifikācijas numurs  250881-10000 
vai    personas kods 
2. ZiĦas par kvalifikāciju  
2.1. kvalifikācijas            vides dizainers 
nosaukums:  

 
2.2. galvenā studiju joma (jomas)    Mākslas 
kvalifikācijas iegūšanai 

2.3.kvalifikācijas piešėīrējas  Informācijas sistēmu menedžmenta  
institūcijas nosaukums un statuss: augstskola, valsts akreditēta (15.11.2002.)  
 juridiskas personas dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās  Tā pati, kas 2.3.punktā 
iestādes nosaukums un statuss (ja  
tas atšėiras no šī pielikuma 2.3.  
apakšpunktā minētā): 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas Latviešu, krievu, angĜu 
 valoda (valodas) 
3. ZiĦas par kvalifikācijas līmeni: 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 1.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, kas  
 nodrošina 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa  
 ieguvi, skat. 6.1 .punktu 

3.2. oficiālais programmas ilgums,  2 gadi Pilna laika studijās 
programmas sākuma un beigu                  80 kredītpunkti (120 ECTS) 
datums no 01.09.2007 līdz 27.06.2009. 
3.3. uzĦemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4  
 gadu vidējā profesionāla izglītība 
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4. ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem: 
4.1.  studiju veids:   Pilna  laika studijas 
 

4.2. programmas prasības:  
Absolvents spēj producēt ēku interjera un eksterjera kreatīvas idejas, ir zināšanas un prasmes 
individuāla projekta veidošanai vides dizaina jomā. Ir prasmes veikt skiču piedāvājuma 
izstrādi, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu, realizācijas kvalitātes nodrošināšanu 
un autoruzraudzību. Interjera dizaina specializācijā ir iegūtas interjera dizaina veidošanai  
nepieciešamās kompetences. 
 
4.3. programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums /atzīmes/ kredītpunkti (ja šī 
informācija ir pieejama oficiālajā atzīmju izrakstā): 
  
 

 Studiju kursu nosaukums Kred ītpunktu skaits ECTS  Atzīme 
1.Profesionālā svešvaloda 3 4,5 8(Ĝoti labi) 
2. Mākslas un kultūras vēsture 4 6 8(Ĝoti labi) 
3. Vides aizsardzība un darba drošība 2 3 7(labi) 
4.Saskarsmes psiholoăija un profesionālā ētika 1 1,5 Iesk. 
5. Intelektuālā īpašuma tiesību pamati 1 1,5 Iesk. 
6. Datortehnikas, informātikas un programmēšanas pamati 2 3
 7(labi) 
7. Datorgrafika 2 3 7(labi) 
8. Web dizains 1 1,5 Iesk. 
9. Vide un vizuālā komunikācija 2  3 8(Ĝoti labi) 
10. UzĦēmējdarbība un mārketinga pamati 2 3 8(Ĝoti labi) 
11. Zīmēšanas pamati 4 6 8(Ĝoti labi) 
12. Kompozīcijas pamati 3 4,5 8(Ĝoti labi) 
13. Koloristika 1 1,5 Iesk. 
14. Gleznošanas pamati 4 6 8(Ĝoti labi) 
15. Lietišėā grafika 2 3 7(labi) 
16. Projektēšanas pamati 2 3 7(labi) 
17.Ergonomika 1 1,5 Iesk. 
18. Tiražēšanas tehnoloăijas un tipografika 2 3 7(labi) 
19. Interjera projektēšanas pamati 2 3 7(labi) 
20. Dizaina objektu maketēšana 2 3 7(labi) 
21. Dizaina materiālu tehnoloăija  2 3 8(Ĝoti labi) 
22. Arhitektūras pamati 1 1,5 Iesk. 
23. Automatizētā projektēšana interjera dizainā 2 3 8(Ĝoti labi) 
24. Tēlotājăeometrija un tehniskā grafika  2 3 8(Ĝoti labi) 
25. Interjera dizains 2 3 8(Ĝoti labi) 
26. Interjera apgaismojums un dekorēšana 2 3 8(Ĝoti labi) 
27. Mācību prakse 16 24 Iesk. 
28. Kvalifikācijas eksāmens un kvalifikācijas  
darba aizstāvēšana 8 12 9(teicami) 
 
 
 
4.4. atzīmju sistēma un  
norādījumi par atzīmju iedalījumu: Skat. 8. punktu 
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4.5. kvalifikācijas klase: nav 
5. ZiĦas par kvalifikāciju:  
5.1. Turpmākās studiju iespējas:  Tiesības turpināt izglītību 2.līmeĦa profesionālajās 
augstākās izglītības  programmās 
  
5.2. Profesionālais statuss:   Nav paredzēts piešėirt 

6. Papildinformācija:  
6.1. sīkāka informācija:  
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas 1.līmeĦa profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma ,,Vides dizains” -  vides dizainera kvalifikācijas ieguvei ir licencēta 
2007.gada 5.jūlij ā (licences derīguma termiĦs līdz 2010.gada 21.jūnijam). 
 
IV profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju 
veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu vides dizaina 
jomā. 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, adrese - 
Ludzas ielā 91, Rīgā, telefons +371 7100607, fakss +371 7241591, www.isma.lv  
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/ NARIC), adrese – Brīvības ielā 33, Rīgā,  
telefons +371 7225155, fakss +371 7221006,www.aic.lv 

7. Pielikuma  
apstiprinājums: 
 
7.1.datums:             27.06.2009. 
7.2. paraksts un tā atšifrējums:                                                                          M.Živitere 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:  Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas  
 rektore 
7.4. zīmogs vai spiedogs: 

8. ZiĦas par augstākas izglītības sistēmu valstī    
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5.pielikums 
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       Apstiprināts 
ISMA senāta sēdē  
2007.gada 27.jūnij ā 
prot.nr.12 
 

Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma ISMA 
 

Stratēăija – izveidot iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā līdzekli 

ilgtspējīgai augstskolas attīstībai un kvalitātes pārraudzībai, kā arī sadarbības 

koordinācijai  starp dažādām augstskolas darbībā iesaistītām personāla grupām.  

 
Mērėis – attieksmju un rīcības pilnveide ISMA akadēmiskajam personālam un 
studējošajiem, iesaistoties augstskolas darbības iekšējā kvalitātes pārraudzībā. 
 
Uzdevumi 2007./2008.ak.g. 

Personāla grupa Vadlīnijas iekšējās 
kvalitātes 

pārraudzībai 

Pasākumi 
kvalitātes 
kontrolei 

Izmērāmie 
rezultāti 

Studējošie Studiju gaitas 
pašizvērtējums 
Studiju rezultātu 
(sasniegumu) 
izvērtējums: 

• Studiju 
procesa 
organizācija
s kvalitātes 
izvērtējums 

• regulārs 
studiju 
kursu un to 
īstenošanas 
kvalitātes 
izvērtējums 

• absolventu  
iegūto 
zināšanu, 
prasmju un 
attieksmju 

 
 
 
Studējošo 
aptaujas 
1x ak.g. katram 
kursam 
 
Studējošo 
aptaujas 
katra studiju kursa 
noslēgumā 
 
Absolventu un 
darba devēju 
aptaujas katra 
ak.g. beigās 
 
Studējošo 
pašpārvaldes 
akadēmiskā, 

 
 
 
Studējošo 
aptauju rezultāti 
 
Aptaujas rezultāti 
par studiju kursu 
 
 
Aptaujas rezultāti 
par iegūtajām 
zināšanām, 
kompetencēm, 
attieksmēm 
SP ierosinājumi 
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izvērtējums  
 

pētnieciskā, 
kultūras, sporta 
darba komisiju 
ziĦojumu izvērt.  

Studiju 
programmas 

direktors 

Docētaju 
akadēmiskā darba 
kvalitātes 
pašizziĦa 
 
 
Studiju kursu 
īstenošanas 
kvalitātes 
pārraudzība: 

• studiju 
sasniegumu 
– zināšanu, 
kompetenču 
un 
attieksmju 
izvērtējums 
un analīze 
studiju 
programmas  
studiju 
kursos 

• docētāja 
darba 
kvalitātes 
uzraudzība 
un analīze 

• docētāja 
darba 
paškritikas 
procesa 
aktualizācija
, studiju 
kursa audits 

 

Studējošo aptauju 
par studiju 
programmu un tās 
īstenošanu - 
rezultātu analīze 
1x ak.g. 
 
Studiju kursu 
aptaujas 
Ierosinājumu 
iesniegšana 
Studiju 
programmas 
padomei studiju 
programmas 
satura vai tās 
īstenošanas 
pilnveidei 
Regulāra  studiju 
kursu īstenošanas 
organizācijas 
pārraudzība 
Ierosinājuma 
iesniegšana 
attiecīgajai 
katedrai studiju 
kursa audita 
veikšanai 
 

Studējošo 
aptaujas rezultāti 
par studiju 
programmu 
 
 
 
Studiju kursu 
aptauju analīze 
Ierosinājumi 
studiju 
programmas 
padomei 
 
 
 
ZiĦojumi 
administrācijai 
un ierosinājumi 
katedru 
vadītājiem un 
studiju 
programmas 
padomei studiju 
programmas 
īstenošanas 
organizācijas 
pilnveidei, 
studiju kursa 
auditam 

Katedras 
(katedras 
vadītājs, 

Studiju kursa 
docētāja darba 
uzraudzība un 
vērtējums – 

Docētāja un 
katedras vadītāja 
ziĦojums katedras 
sēdē septembrī 

Katedras sēdes 
protokols, 
docētāja portfolio 
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katedras 
docētāji) 

docētāja portfolio, 
nodarbību 
apmeklējumi, 
atklātās 
nodarbības: 

• katedras 
docētāju, 
kuri strādā 
pirmo ak.g. 

• katedras 
docētāji – 
inovatīvās 
nodarbības, 
koleăiālie 
nodarbību 
apmeklējum
i un analīze 

Studiju 
programmas 
attiecīgo studiju 
kursu satura un tā 
aktualitātes 
izvērtējums, 
saskaĦā ar 
studējošo, 
absolventu un 
darba devēju 
anketu 
rezultātiem. 
 
 
Katedras darba 
ikgadēja SVID 
analīze 

 
 
Uzsākot vadīt 
studiju kursu un 
vismaz 1x 
semestrī 
Vismaz 1x ak.g. 
 
 
 
 
Studējošo aptauju 
rezultātu analīze 
katra studiju kursa 
noslēgumā 
Studējošo, 
absolventu un 
darba devēju 
aptauju rezultātu 
analīze katra ak.g. 
sākumā 
 
Akad.g. 
noslēgumā 
 

 
Nodarbību 
hospitācijas akti 
Nodarbību 
hospitācijas akti 
Inovatīvo 
nodarbību 
konspekti 
 
Katedras sēdes 
protokols 
 
 
 
 
 
 
SVID analīze 
Katedras sēdes 
protokols 

Studiju 
programmas 

padome 

Studiju 
programmas 
pilnveide 

• studiju 
satura, 
studiju 
prakses 
pārraudzība, 
studējošo, 

 
Vismaz 2x ak.g. 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju 
programmas 
padomes sēdes 
protokols 
Pilnveidota 
studiju 
programma 
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katedru 
docētāju, 
studiju 
programmas 
direktoru 
ierosinājum
u analīze un 
programmas 
satura un 
prakses 
aktualizācija 

• Valsts 
pārbaudījum
u satura un 
norises 
pārraudzība 

 
Studiju 
programmas 
ikgadēja SVID 
analīze 
Ikgadējā studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziĦojuma 
apspriešana 

 
Valsts 
pārbaudījuma 
norises laikā 
 
Ak.g. noslēgumā 
 
Ak.g. noslēgumā 

 
Studiju 
programmas 
padomes sēdes 
protokols 
 
 
SVID analīze 
 
Ikgadējais studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziĦojums 
Studiju 
programmas 
padomes sēdes 
protokols 
 

Metodiskā 
komisija 

Studiju 
programmas 
ikgadējā 
pašnovērtējuma 
ziĦojuma 
izvērtēšana un 
akceptēšana 
apstiprināšanai 
senātā 
 
Docētāju 
kvalifikācijas 
nodrošināšana un 
paaugstināšana 

Ak.g. noslēgumā 
 
 
 
 
 
Vismaz 1x gadā 

Ikgadējais studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziĦojums 
Metodiskās 
komisijas sēdes 
protokols 
ISMA docētāju 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
 plāns 

Senāts Iekšējās kvalitātes 
pārraudzības 
sistēmas darbības 

Vismaz 1x ak.g. 
 
 

Senāta sēdes 
protokols 
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analīze 
Studiju 
programmu 
ikgadējo 
pašnovērtējumu 
ziĦojumu 
apstiprināšana 

 
Ak.g. noslēgumā 
 

Administr ācija Iekšējās kvalitātes 
kontroles 
nodrošināšana 
Atgriezeniskās 
saites 
nodrošināšana 
starp augstskolas 
iekšējās kvalitātes 
pārraudzības 
institūcijām 
Paškritikas 
procesa pilnveide 
augstskolā 
Studējošo, 
absolventu un 
darba devēju 
aptauju analīzes 
un to publiskošana 
Sabiedrības 
informācija par 
augstskolas darba 
kvalitātes 
nodrošināšanu 
Augstskolas darba 
kvalitātes kultūras 
nodrošināšana* 

Augstskolas darba 
plāna 
2007./2008.ak.g. 
izpilde 

Nodrošināta 
iekšējās 
kvalitātes 
sistēmas darbība 
augstskolā 
 
Rektora atskaite 
par augstskolas 
darba plāna 
2007./2008.ak.g. 
izpildi 
 
Izvirzīti 
uzdevumi 
augstskolas 
darbības 
pilnveidei 
nākamā ak.gadā.   

 
*Augstskolas darba kvalitātes kultūra – iekšējās kvalitātes kontroles 
savstarpēja mijiedarbība ar ārējo kvalitātes kontroli. 
 

   
        



Apstiprinu 
             ISMA rektore M.Živitere 

             2007.g 01.09. 

Rīcības plāns  
Iekšējai kvalit ātes nodrošināšanas sistēmai ISMA 

 2007./2008.ak.g. 
Pasākumi, kvalitātes 

pārraudzībai un 
nodrošināšanai 

Personāla grupa, kura 
iesaistīta kvalitātes 

pārraudzībā 

Atbildīgās personas par 
kvalitātes pārraudzību 

Izmērāmie rezultāti 

 
Studējošo aptaujas 
1x ak.g. katrā kursā 
 
Studējošo aptaujas 
katra studiju kursa 
noslēgumā 
 
 
Absolventu un darba devēju 
aptaujas katra ak.g. beigās 
 
Studējošo pašpārvaldes 
akadēmiskā, pētnieciskā, 
kultūras, sporta darba u.c. 
komisiju ziĦojumu 
izvērtēšana  

Studējošie  
 
I.Gaigule, N.Vorobjova 
 
Studiju kursa docētāji. 
Katedru vadītāji: V.Člaidze, 
M.Grinpukale, T.Lobānova,  
R.Muhamidijevs, J.                
A.ěitviĦenko, ě.Zīle 
Studiju programmu direktori: 
V.Člaidze, I.Linde, ě.Zīle, 
J.ŠuĦins, M.Živitere 
 
N.Vorobjova, N.Bulgakova 

 
Studējošo aptauju 
rezultāti 
 
Aptaujas rezultāti par 
studiju kursu 
 
Aptaujas rezultāti par 
iegūtajām zināšanām, 
prasmēm, attieksmēm,  
(kompetencēm) 
 
 
SP ierosinājumi 

Studējošo aptauju par studiju 
programmu un tās īstenošanu 

Studiju programmas V.Člaidze, I.Linde, ě.Zīle, 
J.ŠuĦins, M.Živitere, 

Studējošo aptaujas 
rezultāti par studiju 
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- rezultātu analīze  ne retāk 
kā 1x ak.g. 
 
Studiju kursu aptaujas -  
ierosinājumu iesniegšana 
Studiju programmas padomei 
- studiju programmas satura 
vai tās īstenošanas 
pilnveidei. 
 
Regulāra  studiju kursu 
īstenošanas organizācijas 
pārraudzība 
Ierosinājuma iesniegšana 
attiecīgajai katedrai studiju 
kursa audita veikšanai 
 

direktors A.ěitviĦenko 
 
 
V.Člaidze, I.Linde, ě.Zīle, 
J.ŠuĦins, M.Živitere, 
A.ěitviĦenko 
 
 
 
 
V.Člaidze, I.Linde, ě.Zīle, 
J.ŠuĦins, M.Živitere, 
A.ěitviĦenko 
 

programmu 
 
 
Studiju kursu aptauju 
analīze 
Ierosinājumi studiju 
programmas padomei 
 
 
 
ZiĦojumi 
administrācijai un 
ierosinājumi katedru 
vadītājiem un studiju 
programmas padomei 
studiju programmas 
īstenošanas 
organizācijas 
pilnveidei 
Nepieciešamības 
gadījumā – studiju 
kursa audits 

Studiju kursa docētāja darba 
uzraudzība un vērtējums – 
docētāja portfolio, nodarbību 
apmeklējumi, atklātās 
nodarbības: 

• katedras docētāju, kuri 

Katedras (katedras 
vadītājs, katedras 

docētāji) 
 

Katedru vadītāji: V.Člaidze, 
M.Grinpukale, T.Lobānova, 
R.Muhamidijevs, 
J.Lukjanova, ě.Zīle,               
A.ěitviĦenko, katedru 
docētāji  

Katedras sēdes 
protokols, docētāja 
portfolio 
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strādā pirmo ak.g. 
(septembris) 

• katedras docētāji – 
inovatīvās nodarbības, 
koleăiālie nodarbību 
apmeklējumi un 
analīze (vismaz 1x 
ak.gadā) 

 
Studiju programmas attiecīgo 
studiju kursu satura un tā 
aktualitātes izvērtējums, 
saskaĦā ar studējošo, 
absolventu un darba devēju 
anketu rezultātiem. 
 
Katedras darba ikgadēja 
SVID analīze 
 
 
 
 
Studiju kursu aptauju, 
Studējošo aptauju rezultātu, 
prakses aptauju, 
 absolventu un darba devēju 
aptauju rezultātu analīze 
katra ak.g. noslēgumā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katedru vadītāji: V.Člaidze, 
M.Grinpukale, T.Lobānova, 
R.Muhamidijevs, 
J.Lukjanova, ě.Zīle,               
A.ěitviĦenko  
 
 
Katedru vadītāji: V.Člaidze, 
M.Grinpukale, T.Lobānova, 
R.Muhamidijevs, 
J.Lukjanova, ě.Zīle,               
A.ěitviĦenko 
 
 Katedru vadītāji: V.Člaidze, 
M.Grinpukale, T.Lobānova, 
R.Muhamidijevs, 
J.Lukjanova, ě.Zīle,               
A.ěitviĦenko 

 
 
Nodarbību hospitācijas 
akti 
 
Inovatīvo nodarbību 
konspekti 
 
 
Katedras sēdes 
protokols 
 
 
 
 
 
SVID analīze 
 
Katedras sēdes 
protokols 
 
 
Katedras sēdes 
protokols 
Ierosinājumi studiju 
programmas padomei 
par studiju satura vai 
prakses satura 
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pilnveidi 
Studiju kursa docētāja darba 
uzraudzība un vērtējums – 
docētāja portfolio, nodarbību 
apmeklējumi, atklātās 
nodarbības: 

• fili āles docētāju, kuri 
strādā pirmo ak.g. 
(septembris) 

• fili āles docētāji – 
inovatīvās nodarbības, 
koleăiālie nodarbību 
apmeklējumi un 
analīze (vismaz 1x 
ak.gadā) 

 
Studiju programmas attiecīgo 
studiju kursu satura un tā 
aktualitātes izvērtējums, 
saskaĦā ar studējošo, 
absolventu un darba devēju 
anketu rezultātiem. 
 
Filiāles darba ikgadēja SVID 
analīze 
 
 

Daugavpils filiāles 
docētāji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akadēmiskais personāls 
saskaĦā ar darba līgumu 

Filiāles sēdes 
protokols, docētāja 
portfolio 
 
 
 
 
 
Nodarbību hospitācijas 
akti 
 
Inovatīvo nodarbību 
konspekti 
 
 
Filiāles sēdes 
protokols, Katedras 
sēdes protokols 
 
 
 
 
 
SVID analīze 
Filiāles sēdes 
protokols, 
Katedras sēdes 
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Studiju kursu aptauju, 
Studējošo aptauju rezultātu, 
prakses aptauju, 
 absolventu un darba devēju 
aptauju rezultātu analīze 
katra ak.g. noslēgumā 

protokols 
 
 
Filiāles sēdes 
protokols 
Ierosinājumi studiju 
programmas padomei 
par studiju satura vai 
prakses satura 
pilnveidi 

Studiju programmas 
pilnveide 

• studiju satura un 
prakses pārraudzība, 
studējošo, katedru 
docētāju, studiju 
programmas direktoru 
ierosinājumu analīze 
un programmas satura 
aktualizācija 

• Valsts pārbaudījumu 
satura un norises 
pārraudzība 

Studiju programmas ikgadēja 
SVID analīze 
Ikgadējā studiju programmas 
pašnovērtējuma ziĦojuma 

Studiju programmas 
padome 

Studiju programmas 
padomes priekššēdētāji  
V.Člaidze, I.Linde, ě.Zīle, 
J.ŠuĦins, M.Živitere, 
A.ěitviĦenko 
 

Studiju programmas 
padomes sēdes 
protokols 
Pilnveidota studiju 
programma 
 
Studiju programmas 
padomes sēdes 
protokols 
 
 
 
 
SVID analīze 
Ikgadējais studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziĦojums 
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izvērtējums Studiju programmas 
padomes sēdes 
protokols 

Studiju programmas ikgadējā 
pašnovērtējuma ziĦojuma 
izvērtēšana un akceptēšana 
apstiprināšanai senātā 
 
Docētāju kvalifikācijas  
nodrošināšana un 
paaugstināšana 
 
 

Metodiskā komisija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.Člaidze 
 
 
 
 
V.Gopejenko 
 
 
 
 
 

Ikgadējais studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziĦojums 
Metodiskās komisijas 
sēdes protokols 
ISMA docētāju 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
 plāns 

Iekšējās kvalitātes 
pārraudzības sistēmas 
darbības analīze 
Studiju programmu ikgadējo 
pašnovērtējumu ziĦojumu 
apstiprināšana 

Senāts A.VedĜa Senāta sēdes protokols 

Iekšējās kvalitātes  
nodrošināšana 
Atgriezeniskās saites 
nodrošināšana starp 
augstskolas iekšējās 
kvalitātes pārraudzības 
institūcijām 

Administr ācija M.Živitere, J.ŠuĦins, 
V.Gopejenko, I.Gaigule. 

Nodrošināta iekšējās 
kvalitātes sistēmas 
nepārtraukta darbība 
augstskolā 
 
Rektora atskaite par 
augstskolas darba 
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Paškritikas procesa pilnveide 
augstskolā 
Studējošo, absolventu un 
darba devēju aptauju analīzes 
un to publiskošana 
Sabiedrības informācija par 
augstskolas darba kvalitātes 
nodrošināšanu 
Augstskolas darba kvalitātes 
kultūras nodrošināšana 

plāna 2007./2008.ak.g. 
izpildi 
 
 
 
 
 
 
Studiju programmu 
akreditācija (pēc 
plāna) 

 

 



6.pielikums 
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmas”Vides 
dizains” visu studiju kursu saraksts, kursu apjoms un akadēmiskais 
personāls 
 

Semestris (pilna 
laika studijas) 

        Studiju kurss Akadēmiskais 
personāls 

Kursa 
apjoms 
KP 1 2 3 4 

 I. Vispārizglītojošie mācību 
kursi 

 20KP     

1. Profesionālā svešvaloda Doc. 
T.Lobanova 

3KP 1 1 1  

2. Mākslas un kultūras vēsture Doc. 
A.ěitviĦenko 
Lekt. 
I.Matisāne 

4KP 2 2   

3. Saskarsmes psiholoăija un 
profesionālā  ētika 

Prof. 
O.ĥikiforovs 

1KP    1 

4. UzĦēmējdarbība  un 
mārketinga pamati 

As. Prof. 
V.Člaidze 

2KP 2  2  

5. Intelektuālā īpašuma tiesību 
pamati 

Lekt. I.ĀboliĦa 1KP 1   1 

6 Datorgrafika As. prof.  
V. Gopejenko  

2KP 2    

7. Vides aizsardzība un darba 
drošība 

Lekt. R. 
Zvirbulis 

2KP   2  

8. Vide un vizuālā komunikācija Lekt. B.Bajāre 2KP 2    
9. Web-dizains As.prof.  

V. Gopejenko  
Doc. I. 
Hamruna 

1KP 1    

10 Datortehnikas, informātikas un 
programmēšanas pamati 

As. Prof. 
Gopejenko,  
Doc. I. 
Hamruna 

2KP 2    

 II. Nozares mācību kursi  36KP     
11. Interjera projektēšanas pamati Lekt. I.Lisagora 2KP  2   
12. Zīmēšanas pamati Doc. V.Telešs 4KP 2 2   
13. Koloristika Lekt. 

J.Sidorenko 
1KP 1    

14. Gleznošanas pamati Doc. V.Telešs 4KP 2  2  
15. Dizaina materiālu tehnoloăija Lekt. I.Lisagora 2KP   2  
16. Lietišėā grafika Lekt. 

J.Sidorenko 
2KP   2  
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17. Tiražēšanas tehnoloăijas un 

tipografika 
Lekt.S.ŽuravĜo
vs  

2KP    2 

18. Kompozīcijas pamati Lekt. 
J.Sidorenko 

3KP 1 2   

19. Ergonomika Doc. I. Krūss 1KP   1  
20. Dizaina objektu maketēšana Doc. I. Krūss 2KP   2  
21. Projektēšanas pamati Doc. I. Krūss 2KP   2  
22. Arhitektūras pamati Lekt. S.Ozola 1KP 1    

 II.1. Specializācijas mācību 
kursi (interjera dizains – 8KP) 

      

23. Tēlotājăeometrija un tehniskā 
grafika 

Doc. I. Krūss 2KP 1 1   

24. Interjera dizains Lekt. I.Lisagora 2KP  2   
25. Interjera apgaismojums un 

dekorēšana 
Lekt. I.Lisagora 2KP    2 

26. Automatizētā projektēšana Doc. I. 
Hamruna 

2KP   2  

 II.1. Specializācijas mācību 
kursi (grafiskais dizains - 8KP) 

      

23. Grafikas pamati un burtu 
mācība 

Lekt. J. 
Sidorenko 

3KP 1 2   

24. Reklāmas tehnoloăijas un 
materiālmācība 

Lekt. I.Lisagora 1KP  1   

25. Ilustrēšanas pamati Lekt. J. 
Sidorenko 

2KP    2 

26. Automatizētā projektēšana Doc. I. 
Hamruna 

2KP   2  

27. II.2. Brīvas izvēles kursi 
(2KP no piedāvātajiem): 

 2KP     

28.  Web – aplikāciju animācija Doc. KĦazevs 1KP  1  1 
29. Stikla apgleznošana                                                                                        Lekt. J. 

Sidorenko 
1KP  1  1 

30. Reklāma     Lekt. J. 
Sidorenko 

1KP  1  1 

31. Fotogrāfijas pamati Lekt. J.Brencis 1KP  1  1 
32. Tekstilmateriālu apgleznošana Lekt. J. 

Sidorenko 
1KP  1  1 

 III. Prakse  16KP 2 7 7 5 
 IV. Kvalifik ācijas darbs 

(kvalifikācijas eksāmens, kura 
sastāvdaĜa ir kvalifikācijas 
darba aizstāvēšana) 

 8KP    8 

 KOPĀ  80KP     
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7.pielikums  
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmas ”Vides 
dizains” akadēmiskā personāla saraksts (amats, izglītība, akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, ievēlēts vai uz laiku pieĦemts darbā, pasniedzamie studiju 
kursi)   
  
№ Uzvārds, vārds Izglītība, 

akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, 

akadēmiskais amats 

Pasniedzamie studiju 
kursi  

 ISMA akadēmiskā amatā 
ievēlētais akadēmiskais  
personāls 
 

  

1.  Lobanova Tamāra Mag.Paed. Docente Profesionālā svešvaloda  
2. Hamruna Kristīne Mag.Sc.Ing.  

Docente 
Datorgrafika, Interjera dizaina 
automatizēta projektēšana, 
Grafiskā dizaina automatizēta 
projektēšana, WEB – dizains 

3. Gopejenko Viktors Dr.Sc.Ing.  
As. Prof. 

Datortehnikas, informātikas un 
programmēšanas pamati 

4. ěitviĦenko Alīna Dr. Hist.Docente Mākslas un kultūras vēsture 
5. Krūss Ilmārs  Augst. Inž/dizainers 

Docents 
Tēlotājăeometrija un tehniskā 
grafika, Ergonomika, Dizaina 
objektu maketēšana, Projektēšanas 
pamati  

6. Telešs Vjačeslavs Augst. Mākslinieks. 
Docents 

Gleznošanas pamati, Zīmēšanas 
pamati  

7. Sidorenko JeĜena 
 

Augst. Māksliniece. 
Lektore 

Koloristika, Grafikas pamati un 
burtu mācība, Kompozīcijas 
pamati, Lietišėā grafika, 
Ilustrēšanas pamati, 
Tekstilmateriālu apgleznošana, 
Stikla apgleznošana, Reklāma 

8. Člaidze Viktors Dr.Oec. As.prof UzĦēmējdarbība un mārketinga 
pamati  

9. Lisagora Ilana  Augst. Māksliniece 
Lektore 

Interjera dizains, Reklāmas 
tehnoloăijas un materiālmācība, 
Interjera projektēšanas pamati,  
Dizaina materiālu tehnoloăija,  
Interjera apgaismojums, mēbeĜu 
konstruēšana, dekorēšana  

10. ĀboliĦa Ilze 
 

Augst. Juriste. 
Lektore 

Intelektuālā īpašuma tiesību 
pamati 

 VIESLEKTORI 
 

  

11. Bajāre Brigita Mag. Art. vieslektore Vide un vizuālā komunikācija  
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12. Matisāne Inese Mag.Paed. 
vieslektore 

Mākslas un kultūras vēsture  

13. Zvirbulis Reinis  Mag. Oec. vieslektors Vides aizsardzība un darba drošība  
14. Nikiforovs OĜegs Dr.Psych. 

Viesprofesors 
Saskarsmes psiholoăija un 
profesionālā ētika 

15. ŽuravĜovs Sergejs Augst. Inž/matem. 
vieslektors 

Tiražēšanas tehnoloăijas un 
tipografika  

16. Ozola Silvija Mag.arh. vieslektore Arhitektūras pamati 
17. Brencis Jānis Augst. Fotožurnālists. 

vieslektors 
Fotogrāfijas pamati  

18. 
 

Vladimirs KĦazevs Dr.Sc.Ing. vieslektors WEB – dizains, Web aplikāciju 
animācija  
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8.pielikums 
 
Dokumentu atrašanās vietas 
 
1. Studiju programma un tās īstenošanas 

plāns 
Prorektors mācību darbā. 
Kultūras un mākslas katedra 

2. 2007./2008. ak.gada kalendārais plāns Prorektors mācību darbā 
Kultūras un mākslas katedra 

3. Nodarbību saraksts Prorektors mācību darbā 
Kultūras un mākslas katedra 

4. Prakses dokumentācija Prakses daĜas vad. 
Kultūras un mākslas katedra 

5. Studējošo pētnieciskie darbi Prorektors inovatīvajā darbā 
Kultūras un mākslas katedra 

6. Kultūras un mākslas katedras protokoli 
Studiju programmmas padomes protokoli 

Kultūras un mākslas katedra 

7. Studiju kursu metodiskie kompleksi 
(Studiju kursu apraksti) 

Kultūras un mākslas katedra 

8. Studējošo un darba devēju aptaujas 
anketas 

Kultūras un mākslas katedra 

9. Ar programmas īstenošanu un kvalitātes 
vadību saistītie normatīvie dokumenti 

Prorektors administratīvajā darbā 

 
 
 


