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I. Akredit ētās 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas – IKK 42581 “Ainavu arhitektūra un plānošana”  

Pašnovērt ējuma komisijas ziĦojums 
 

Ainavu arhitektūra ir Arhitektūras zinātnes apakšnozare. Ainavu arhitekta profesijai bez  tehniskām 
zināšanām un mākslinieciskām prasmēm ir nepieciešama arī ar dabu un ekoloăiju saistītu zināšanu 
bāze. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir visas iespējas šo bāzi nodrošināt. Otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” 
izveidošana un īstenošana Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir pilnībā attaisnojusies. Ainavu 
arhitekta profesija kĜuvusi pazīstama sabiedrībā un ieguvusi prestižu studētgribošas jaunatnes vidū.  

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: Sagatavot speciālistus Ainavu arhitektūrā un plānošanā atbilstoši V līmeĦa kvalifikācijas, 
2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta, Ainavu arhitekta profesijas standarta prasībām 
un Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas (IFLA) Ainavu arhitekta profesijas definīcijai. 
Uzdevumi: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko un praktisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. Noteikt vizuāli 

estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju galvenajiem pārveidošanas un 
uzlabošanas pasākumiem, prast veikt kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un 
ekoloăiskus uzdevumus konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un realizēšanā;  
- izprast dabas procesu, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas vienotību un 

nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  
- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Studiju rezultāti : 
Beidzot studijas, iegūst Ainavu arhitekta kvalifikāciju.  
- jaunieši, kurus interesē ainavu arhitektūra, iegūst izglītību, kas viĦiem nodrošina iespēju kĜūt par 

ainavu arhitektiem, kas spējīgi organizēt un vadīt ar ainavu projektēšanu, plānošanu un 
ierīkošanu saistītus darbus, kā arī turpināt izglītību maăistratūrā un doktorantūrā, lai strādātu 
zinātnisko un pedagoăisko darbu izvēlētajā specialitātē; 

- valsts institūcijas un privātstruktūras, kas darbojas ainavu arhitektūras jomā, saĦem profesionāli 
izglītotus speciālistus, kuri labi orientējas ar viĦu profesiju saistītajos jautājumos, spēj iekĜauties 
profesionālo ainavu arhitektu saimē un pēc maăistratūras beigšanas arī zinātnes apritē; 

- iegūtā izglītība rada priekšnoteikumus sekmīgai sadarbībai ar ārzemju partneriem ar ainavu 
arhitektūru saistītos jautājumos; 

- iegūtā izglītība nodrošina augstu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā darba tirgū. 
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2. Studiju programmas organizācija 
 

Pašnovērtēšanas periodā studiju programmā būtiskas izmaiĦas nav veiktas. Studiju plānā veiktas 
izmaiĦas, samazinot izvēles priekšmetu kredītpunktu skaitu un uz to rēėina palielinot obligāto 
priekšmetu kredītpunktu skaitu. Pārveidojot izvēles priekšmetus par obligātajiem, mainīti to 
nosaukumi, lai tie atbilstu starptautiski pazīstamākiem nosaukumiem. Priekšmeti ar nosaukumiem 
Mazās arhitektūras formas un Vertikālais plānojums apvienoti vienā priekšmetā, kas nosaukts par 
Ārtelpas funkcionālo dizainu. Priekšmeti Dzīvojamo māju un Sabiedrisko ēku apstādījumi apvienoti 
ar nosaukumu Publiskie un privātie apstādījumi. Izvēles priekšmets Ainavu dizains pievienots 
priekšmetam Ainavu arhitektūra un plānošana, izvēles priekšmeti Urbānā ainava un Detālplānojumi 
pievienoti priekšmetam Reăionālā un ainavu plānošana. Priekšmeti KrāšĦumaugi un Ainavu 
veidošana un kopšana apvienoti vienā, jo to satura sadalījums divos nav attaisnojies. Nedaudz 
samazināts vispārizglītojošo priekšmetu kredītpunktu skaits. Uz to rēėina izveidots priekšmets 
Ainavu arhitektūras teorija. Kredītpunktu sadalījums atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.481 
par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Studiju saturs nav mainījies, jo 
par obligātajiem priekšmetiem pārveidoti tie izvēles priekšmeti, kurus katru gadu izvēlējās 100% 
studējošo. 
Augstākās izglītības studiju programma atbilst Latvijas Lauksimniecības universitātes mērėiem un 
uzdevumiem, kā arī nodrošina visas augstākās izglītības iekšējās kvalitātes prasības. Augstākās 
izglītības iekšējās kvalitātes kontroli un pārraudzību veic Lauku inženieru fakultātes Dome, kas 
izskata jautājumus un apstiprina lēmumus, kas attiecas uz studiju programmām, studiju plānu, 
studiju darba organizāciju un materiālo nodrošinājumu, kā arī uz zinātniski pētniecisko, metodisko 
un profesionālās orientācijas darbu. Studiju programmu īsteno Arhiektūras un būvniecības katedra, 
kas kontrolē studiju darba kvalitāti, izlemj visus ar personālu un materiālo darbību saistītos 
jautājumus. Katru gadu katedrā tiek sastādīts pašnovērtējuma ziĦojums, ko apstiprina LLU Senāts. 
Senāts apstiprina arī jaunas studiju programmas, uzĦemšanas noteikumus un citus svarīgus 
jautājumus. 
 

3. Augstākās profesionālās  izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 
plānošana saturs 

 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Ainavu arhitektūra un plānošana 
satur nozarei atbilstošus: 

• Vispārizglītojošos studiju priekšmetus – Praktiskā filozofija, Saskarsmes psiholoăija, 
Socioloăija, Matemātika, Fizika, Svešvaloda, Cilvēka aizsardzība, Tiesību pamati, 
Ekonomikas teorija, Plānošanas sociālekonomiskie pamati. 

• Nozares teorētiskā pamatkursa priekšmetus – Projektu grafika, Zīmēšana, Kompozīcijas 
pamati, Ăeobotānika un dendroloăija, Ekoloăija un vides aizsardzība, Tēlotāja ăeometrija, 
Pētniecības darba pamati, Datormācība, Hidroloăija, Mērniecība, Arhitektūras un dārzu 
mākslas vēsture, Ainavu arhitektūras teorija, Ainavu mācība, Ăeoloăija un augsnes zinātne. 

• Nozares profesionālās specializācijas kursus -  Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas, Ēku 
arhitektūra, Ainavu arhitektūra un projektēšana, Reăionālā un ainavu plānošana, CeĜi un tilti, 
Parki, KrāšĦumaugi, Gleznošana, Ainavu analīze,  Zemes  likumdošana, Lietišėā ekoloăija, 
Ainavu menedžments, Publiskie un privātie apstādījumi, Ārtelpas funkcionālais dizains, 
Ūdenskrātuvju projektēšana. 

• Brīvās izvēles studiju priekšmeti. Brīvajai izvēlei tiek piedāvāti speciālie priekšmeti, kas ar 
šaurāku specifiku papildina obligātos priekšmetus - CeĜu ainavas, Kultūrvēsturiskā ainava, 
Mežu ainavas, Muižu parku rekonstrukcija, Lauku sētas ainava, Datorgrafika, Šrifti, Interjeru 
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projektēšana, Fotomontāžas. Brīvajai izvēlei tiek piedāvāts arī plašs humanitāro priekšmetu 
bloks. 

• Prakses. Lai iegūtu praktiskas iemaĦas ainavu arhitekta profesijai nepieciešamajās nozarēs, ir 
ieplānotas prakses Praktiskajā lauksaimniecībā, Mērniecībā, Zīmēšanā, Dendroloăijā, 
Ăeoloăijā un augsnes zinātnē, Ainavu mācībā un Gleznošanā. Ceturtajā kursā notiek 
ražošanas un pirmsdiploma prakse uzĦēmumos, kuru darbība saistīta ar ainavu arhitektūru.  

• Diplomprojekts. Diplomprojekts tiek izstrādāts desmitajā semestrī aizstāvēts Valsts 
Eksāmenu komisijā, kuras sastāvu apstiprina LLU Rektors. 

Studiju procesa pamatā ir kursu sistēma ar centralizētu lekciju, praktisko un laboratorijas darbu 
plānojumu. Studiju gaitā tiek izstrādāti 4 kursa darbi un 12 kursa projekti. Patstāvīgi izpildāmie 
studiju darbi priekšmetos Zīmēšana, Projektu grafika, Kompozīcijas pamati, Gleznošana, Publiskie 
un privātie apstādījumi, Ārtelpas funkcionālais dizains tiek ieskaitīti, novērtējot ar atzīmi.  
Visas studiju priekšmetu, prakšu, kursa darbu un projektu programmas izstrādātas LAIS sistēmā. 
(Latvijas augstskolu informācijas sistēma). 

 
4. Vērt ēšanas sistēma 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši LLU Senāta 
1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek vērtēti pēc diviem 
rādītājiem: 
Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-teicami, 8-Ĝoti labi, 7-

labi, 6-gandrīz labi, 5-viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3-slikti, 2-Ĝoti slikti, 1- neapmierinoši. 
Sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 

Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu kredītpunkti punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. Viens 
KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 16 stundas auditorijā 
mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam jāapgūst 
priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez atzīmes, ieskaite ar 
atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, katrā semestrī tiek dots vērtējums. 
Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, 
tas ir saistīts galvenokārt ar kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar 
iesniegtā projekta gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos (projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc Pirmsdiploma un 
ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses 
beigās tiek iesniegts pārskats, kas tiek novērtēta ar atzīmi. Pārējās prakses notiek 1, 2, 3.kursa 
pavasara semestra beigās. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc sekmīgas iepriekšējā 
kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts 
Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi. 
   

 



 8 

5. Augstākās profesionālās  izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 
plānošana  praktiskā īstenošana 

 
5.1. Studiju  metodes un formas 
 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj izmantot Ĝoti 
bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Lekcijas Powepoint formātā ir sagatavotas visos 
speciālajos priekšmetos. Studentiem ir iespējas kopēt lekciju materiālus savos informācijas nesējos. 
Projektorient ēta apmācība tiek realizēta daĜēji AAP 2., 3,.un 4.kursā. Projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti vairāki priekšmeti, piemēram 2.kursā tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus Ainavu 
mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Zīmēšana, Ainavu arhitektūra un projektēšana, 
Ainavu analīze, Arhitektūras mazās formas.  3. kursā projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti 
Ēku arhitektūra, Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, Ainavu arhitektūra un 
projektēšana, Ăeobotānika un dendroloăija, KrāšĦumaugi un Publisko ēku apstādījumi, Ainavu 
dizains. 4. kursā projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti Ainavu arhitektūra un projektēšana, 
Reăionālā un ainavu plānošana, Pētnieciskā darba pamati, Ainavu dizains. Projektorientētai 
apmācībai šādā gadījumā ir ne tikai liela loma studentu apmācībā, bet arī mācību spēku savstarpējā 
informācijas apmaiĦā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Šādu lielu projektu izstrādāšanā tiek 
organizēts komandas darbs gan studentiem strādājot grupās, kur  katram studentam ir jāiemācās 
viss, gan mācību spēkiem, kur katram jābūt spējīgam risināt savus jautājumus vienādi augstā līmenī. 
Mācību prasmju veicināšanā liela nozīme ir studentu līdzdalībai vietējo un starptautisku projektu 
konkursos un dažādās izstādēs. Pašnovērtējuma periodā studenti piedalījās  konkursā par Atpūtas 
kompleksa risinājumu GaiziĦa dabas parka teritorijā, Ēdināšanas un atpūtas kompleksa 
arhitektonisko un apstādījumu dizaina projektu konkursā Ozolnieku novadā. Studenti izstrādāja 
Jēkabpils pilsētai vairāku objektu ainaviskos risinājumus saskaĦā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts 
starp Jēkabpils Domi, RTU un LLU. Studente Inga BērziĦa uzvarēja studentu darbu konkursā par 
projektu „Saldus Saule”. AAP studenti ar saviem darbiem jau trešo gadu piedalījās izstādē “Dārzs 
un Flora” Rīgā Ėīpsalas izstāžu hallē un saĦēma izstāžu organizētāju pateicības rakstu par augstu 
līmeni ekspozīcijas iekārtojumā. Labākie diplomprojekti tika izstādīti Dizaina Informācijas Centra 
organizētajā izstādē „Dizains. Nākotne. 2005.” Patstāvīgais darbs ir nepieciešams ne tikai 
konkursu un izstāžu darbu veidošanai, bet arī jebkuros citos priekšmetos. Patstāvīgā darba 
nodrošināšanai ir sakārtots darba režīms fakultātes bibliotēkai. Katedras mācību un palīgliteratūras 
metodiskā bibliotēka papildinājusies ar vērtīgu literatūru, profesionāliem žurnāliem: tieši no 
izdevniecības tiek saĦemts Starptautiskās akreditācijas komisijas ieteiktais žurnāls “Garten und 
Landschaft” un “Topos”. Ar žurnālu “Dārzs un drava” un “Dārza pasaule” redakciju un  gādību 
katedras bibliotēka saĦem žurnāla ikmēneša izdevumus. Regulāri saĦemam Norvēăijas ainavu 
arhitektūras žurnālu “Byggekunst”. Pateicoties Vācijas stādaudzētavai “Lorenz van Ehren” pieejams 
stādaudzētavas katalogs kompaktdiska formātā vairākos eksemplāros. Digitālā formā ir arī Rožu 
katalogs. Studenti Ĝoti plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir pieejama fakultātes 
datorklasēs. Studentiem tika noorganizēti kursi ”Trīsdimensiju attēlu konstruēšana ainavu 
arhitektūrā”. 
Mācību ekskursijām ir Ĝoti svarīga loma ainavu arhitektu izglītošanā. Studiju laikā notiek daudzas 
ekskursijas gan priekšmetu studiju, prakšu ietvaros. Pašnovērtēšanas periodā studiju priekšmetu 
Ainavu mācība, Ainavu analīze, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu arhitektūra un 
projektēšana, Parki un Kultūrvēsturiskā ainava ietvaros tika noorganizētas ekskursijas pa 
maršrutiem : 
2002. gada rudenī Vācija, Francija, Nīderlande ; 
2003. gada rudenī Austrija, Spānija, Portugāle ; 
2004. gada pavasarī Holande, Anglija; 



 9 

2004. gada rudenī Austrija, Itālija un Grieėija. 
2006. gada pavasarī Austrija - Šveice-Spānija – Gibraltārs – Spānija – Monako- Vācija. Šajās 
ekskursijās piedalās 50 līdz 60 studenti. 
Katru gadu 12 līdz 15 ekskursijas dažādu studiju priekšmetu ietvaros notikušas pa Latviju ar mērėi 
iepazīt un analizēt Latvijas dabas ainavas, kultūrvēsturiskās ainavas, ceĜu ainavas, parkus, dārzus un 
citus objektus. 
 
5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 
Akadēmiskais personāls veic aktīvu pētniecības darbu. Rezultāti tiek atspoguĜoti atskaitēs, kas tiek 
iesniegtas katra gada beigās LLU ZinātĦu daĜā. Mācību spēki veikuši pētniecības darbu starptautisko 
organizāciju vai līgumu ietvaros : 
LE:NOTRE ir starptautisks projekts (Landscape Education New  Oportunities for Teaching and 
Reserch in Europe). Šajā projektā Kristīne Vugule ir Organizācijas Komitejas locekle, Silvija 
Rubene ir pastāvīgā darba grupas locekle, Natālija ĥitavska un Daiga Zigmunde ir projekta 
dalībnieces. 
Māra Urtāne vadīja starptautiskus projektus ”(UNESCO) 05/VV/42 ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervāta ainavu ekoloăiskā plāna izstrāde”- kultūrainavas izpēte, 2006.g.  
 LIFE 04 NAT /LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna”. Rāznas dabas parka 
ainavas izpēte”, 2006.g. 
Iveta lāčauniece, Ilze Stokmane un Kristīne Vugule piedalījās starptautiskā kopprojektā “The local 
Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective”. 
Iveta Lāčauniece bija Latvijas koordinatore starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā projektā «Baltic 
University Urban Forum », piedalījās starptautiskā projektā COST 350 „Assestment of the Impact of 
the Transportation”. Piedalās starptautiskā projektā COST 27 « Sustainable Development Policies 
for Minor Deprived Urban Communities ». 
Docente Silvija Rubene 2002/2003.m.g. piedalījās zinātniski pētnieciskajā līgumdarbā ar Latvijas 
Hipotēku banku “Priekšlikumu izstrādāšana ekonomiskas mājas projektēšanai. Līgumdarba kopējā 
summa 15 000 Ls. 
Doc. Silvija Rubene. doc. Gundega Lināre. 2004/2005.m.g. izpildīja līgumdarbu ar Latvijas 
Republikas Ekonomikas ministriju par noteikumu projekta “Parku, skvēru un kapu plānošanas un 
iekārtošanas  noteikumi” izstrādāšanu. Līgumdarba summa 2000 Ls.  
Akadēmiskais personāls veic arī citus līgumdarbus, piedalās gan starptautiskās, gan Latvijas mēroga 
zinātniskās konferencēs un semināros ar referātiem, publicējas dažādos izdevumos. Pētniecības 
darbam ir liela ietekme uz studiju darbu, jo tas nodrošina visaktuālākās un jaunākās zināšanas, ko 
izmantot mācību procesā. Bez tam studenti tiek iesaistīti pētījumos, īpaši tajos, kas saistīti ar 
anketēšanu un datu apstrādi 
Informāciju par Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas realizācijā iesaistīto 
Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēku  
 
Zinātniskās un zinātniski metodiskās publikācijas LZP atzītos izdevumos 
1. M.Urtāne. Nowadays landscape of archaeological monuments in Latvia. II pasaules latviešu 

kongress, Rīga, 2001.g. 14.-15.08. 
2. M.Urtāne. Reflection from assian paces in Latvia landscape. 38th IFLA World Congress 

Singapore. 26-29 June 2001. Publication of presentations. 2001. g. 26-29.06. 
3. M.Urtāne. Management of archaeological sites in Abava valley. Portugal, Tomar, 2001. 
4. M.Urtāne. Examples of using cultural values in town planning proposals. “Superb” seminar III. 

Latvia, Jelgava, 2001.04. 



 10 

5. M.Urtāne. Landscape architecture in Larvia and education of landscape architects in LLU. 
Meetings representatives, Greenwich, 2001.03. 

6. K.Kalmane. Lauku ainavas menedžments Latvijā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 
2001.gada 14.-15.augusts. Tēžu krājums – Rīga, Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2001. – 678 lpp. 

7. K.Kalmane. Lauku ainavas menedžments Latvijā. Zinātne lauku attīstībai - LLU doktorantu 
zinātniskās konferences tēzes. Jelgava: LLU, 2001. –  678 lpp. 

8. A.Lomakins. Zin.vad. A.ZiemeĜniece. Pilsētvides ainavas uztveres izpētes metodes. Zinātne 
lauku attīstībai – Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Jelgava: LLU, 2001. - 
268.lpp. 

9. M.Urtane, J.Urtans. Latvia (Current national approaches). Europe’s Cultural Landscape: 
archaeologists and the management of change. EAC Occasional paper 2. Ed. By Graham 
Fairclogh and Stephen Rippon.  Europae Archaeologiae Consilium. 2002. Pp.179-182. 

10. M.Urtane The Abava Valley: archaeological heritage and landscape planning in Latvia. Europe’s 
Cultural Landscape: archaeologists and the management of change. EAC Occasional paper 2. 
Ed. By Graham Fairclogh and Stephen Rippon.  Europae Archaeologiae Consilium. 2002. 
Pp.157-160. 

11. M.Urtane. Linear Landscape Management Experience in Latvia. Proceedings of the 6th 
International Meeting. Italy, Barletta, 4-8th December, 2001. 2002. Pp.130-135. 

12. VilciĦa, I. Stokmane, “Globalization recourses and their availability for rural  population” 
international scientific conference “Agriculture in globalization world”,    

      Proceedings (volume 1) of the International Scientific Conference, EAA No. 14/2001,        
      Tartu, Estonian Agricultural University, June 1 – 2, 2001, 153. – 162.lpp. 
13. Stokmane “The development potential of social-economic processes in Baltic countries“the 7th 

Nordic-Baltic Conference in Regional Science “Regional       Integration and Transition in the 
Baltic Rim”. Ystad, Zviedrija, October 2-5, 2002, 9 lpp. Publicēta starptautiskajā elektroniskajā 
tīmeklī un kompaktdiskā http://www.nordregio.se/Files/ystad/stokmane.pdf. 

14. S.Gusta, I.Stokmane. “Ekonomisku ăimenes māju kā valsts atbalstītās mājokĜu jomas 
pieprasījuma izpēte” BŪVNIECĪBA´03: starptautiskās konferences zinātniskie raksti. Jelgava, 
2003.gada 21-22.martā. – Jelgava, LLU, 2003. – 6 (115) lpp. 

15. M.Urtāne. Archaeological Heritage and Landscape Planning. “Naturopa” No 99. 2003. - 12-15, - 
p. 

16. M.Urtāne.”Assessment of the economic subjets’ interests, impacting landscape and cultural 
heritage, in view of the development objectives in localities and regions.”  Proceedings of the 7th 
International Meeting, Cesena, Italy, 4-8 December 2003. – 6 pages. 

17. S.Rubene. Ainavu arhitekts Latvijā. Raksts žurnālā “Latvijas Architektūra” maija Nr. 2004. - 0,4 
autorloksnes. 

18. I.Lāčauniece. Tukuma pilsētas attīstības tendenču atspoguĜojums teritorijas plānojumā. 
Publikācija žurnālā „Latvijas Architektūra” maija Nr. 2004. – 4 lpp.  

19. M.Urtāne. Visible relations between urban and rural landscapes. (Internetā).BUUF Best Practice 
seminārs Jelgava-Līvani. Jelgava LLU, Jelgavas Dome, Līvānu Dome 04.-07.03.2004.g.  prof. 
Lars Roden, Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane, Marika Rudzīte. 0,1 autorl.  

20. M.Urtāne. Panoramas and their Perception – Indigenous vegetation influencing urban patterns 
ARCCHIP WORKSHOPSARIADNE 17 Geometry & Historic UrbanTissue Prague, April 19.-
25.04.2004.- 0,3 autorl. Internetā. 

21. M.Urtāne. Development and new strategy of public parks. ILFA Central Region conferences 
materiāli. Prāga, Čehija 01.-07.05.2004. - 0,3 autorl. 

22. M.Urtāne. Development of new landscape structures and types. (Inernetā). IFLA World Congress 
Taiwan.05.-11.09.2004.  - 0,3 autorl. 
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23. M.Urtāne. Landscape of archaeological sites in Latvia. Sustainable heritage Londona Anglija, 
01.-03.09.2004. – 0.2 autorl. 

28. M.Urtāne. “Sustainable landscape development requirements for archaeological sites”.   
    (CD formātā). Konference Bordeaux Francija 01.-04.12.2004. - 0,2 autorl. 

29. M.Urtāne. ŪdeĦi arheoloăisko pieminekĜu ainavā Latvijā, Latvijas universitātes 63. 
zinātniskā konference. Rīga februāris 2005. Dr.Māris LaiviĦš, Dr. Pēteris Šėinėis, 0,2 autorl. 

30. M.Urtāne. New possibilities for better cultural heritage management. Latvia case,  Herity 
meeting. Rome 3-5 June 2005. Rome. Italy. 

31. 13. G.Lināre. “Проблемы  реконструкции  исторических  парков  в центре  столицы. 
Опыт реконструкции  парка “Kanālmala” в Pиге.” Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā   
konferencē   “Urban green places formative strategy’ 2005: the problems and future of the 
parks and squares” nolasīto referātu  krājums.  Lietuva. Klaipēda. 2005. 50.-57. lpp. Kopā  
8.lpp. 0.63 autorloksnes. 

 
Publikācijas Starptautiskajā zinātniskajā periodikā un recenzētos periodiskos zinātniskos 
izdevumos;   

1. Daiga Zigmunde „Assessing public perception of urban landscape with use of photographic 
method” (in press) Doktorantu zinātniskās konferences Research for Rural Development 
2006 zinātnisko publikāciju izdevums.. 

2. G.Lināre.  Raksts: „Опыт  развития  структуры  насаждений в городах Латвии”  
Starptautiskās zinātniski – praktiskās  konferences   „Formation  of City  Green  Places’ 
2006: Street  Green  Plantation”  referātu kopkrājums. Izdevējs Klaipēdas universitātes 
Biznesa un Tehniskā koledža un Lietuvas ainavu arhitektūras savienība.  Lietuva. Klaipēda.  
2006. 85-86. lpp. Raksts kopā  2.lpp. 

3. M.Urtāne - „Pilskalnu ainavas estētiskie un ekoloăiskie aspekti” LU zinātniskie raksti. 2006. 
(apstiprināts publicēšanai). 

Pašnovērtējuma periodā akadēmiskais personāls  vietējos nozares žurnālos un dažādos citos 
izdevumos publicējis 126 rakstus. 
Nolasītie referāti 
Starptautiskajās konferencēs un semināros pašnovērtējuma periodā nolasīti 132 referāti. 
Referātu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 5. 
Vietējās konferencēs un semināros nolasīti 272 referāti.  
 
5.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
 
Studenti tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā obligātajā priekšmetā Pētniecības darba pamati, kā arī 
sagatavojot pētījumus citos studiju priekšmetos, gan vispārizglītojošos, gan speciālos. Studenti ar 
interesi piedalās ikgadējās studentu zinātniskās konferencēs un publicē referātu tēzes speciālā LLU 
izdevumā. Katru gadu studenti piedalās zinātniski pētniecisko darbu konkursā un  četri labākie 
saĦem Latvijas izglītības fonda stipendijas. 

2002/2003. mācību gadā notika Starptautiskā studentu zinātniskā konference, kurā piedalījās 
studenti no LLU, RTU, Lietuvas, Igaunijas un Portugāles. Konferences laikā bija noorganizēta 
ekskursija arhitekta Andra Kronberga vadībā uz Latvijas bankas un lidostas „Rīga” jaunajiem 
objektiem. Pēc konferences notika praktisks seminārs Madonas rajona Vestienā. 
Studentu zinātniskajā konferencē referātus lasīja un publicēja tēzes sekojoši studenti:  

1. Linda Neško, vad. Aija ZiemeĜniece “Vides izpētes nozīme ainavu arhitektūras 
projektēšanā”. 

2. Laima Šmite, vad. Kristīne Kalmane “Ilgtspējīgas ainavas attīstības iespējas pilsētvidē”. 
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3. Dace Lāce, Gunta Rozenberga, Ilze Krištobāne, Kristīne Kazaka, Agnese Apfelbauma, Gatis 
Lauls, Daina Done, Sanda SietiĦsone, Loreta Erele, vad.Māra Urtāne “Vestienas pagasta 
arheoloăijas pieminekĜi”. 

4. Valda KalpiĦa, Ligita TomiĦa, Sanita Baibakova, Ilze KrastiĦa, Sanita Mūrniece, Marina 
Benasera, vad. Māra Urtāne “Vestienas muižas komplekss”. 

5. Maija Ėirse, Anna Ostrovska, vad. Māra Urtāne “Vestienas skola”. 
6. Guna Gasjūne, Ingūna Vabale, Kitija Kozmeijere, vad. Māra Urtāne “Vestienas luterāĦu 

baznīca”. 
7. Agnese Pivore, vad. Iveta Lāčauniece “Tranzītainava-valsts seja un vizītkarte” 
8. Madara KalniĦa, vad. Silvija Rubene “Skulpturālu objektu “vieta” Rīgas ainavas dizainā”. 
9. Lauma Garkalne, Diāna Bārda, Daiga ViĜumsone, vad. Māra Urtāne “Tolkas 

kultūrvēsturiskais ansamblis”. 
10. Dace Stesele, vad. Aija ZiemeĜniece “Automaăistrāles Rīga-Daugavpils ceĜa dizaina iespējas 

Skrīveru pagastā”. 
11. Karīna Kuzova, Evita Alle, vad. Silvija Rubene “Komentārs par ainavu arhitektoniskajiem 

risinājumiem Somijā.”    
       2003/2004.m.g. notika Studentu zinātniskā konference par tēmu „Mūsdienu arhitektūras un 
dārzu mākslas izcilie piemēri” Referāti tika izstrādāti Silvijas Rubenes vadībā. Referātus lasīja 
sekojoši studenti: 

1. Gita Briăe “Mūsdienu arhitektūras virziens-bionika, arhitekta Borisa Levinsona     
2. darbos”. 
3. Ăirts Runis “Frederick Law Olmsted (dzīve un darbs)”. 
4. Gunita Mangale “Tilti Šveicē, Vācijā un Spānijā”. 
5. Inga Griezne “Jhoan Miro parks Parīzē”. 
6. Irina KoroĜkova “Zaha Hadih – ievērojamākā mūsdienu arhitekte, sieviete”. 
7. Kristīne RudĦeva “Isamu Noguči dzīves ceĜš un daiĜrade”. 
8. Linda Adamova “Imres Makoveca organiskā arhitektūra”. 
9. Laura Modre “Daniela Liebeskinda  ievērojamāki arhitektūras objekti”. 
10. Una Gailuma ”Pasaules ievērojamākie tilti”. 
11. JeĜena Kapurkina “Santjago Kalatravas daiĜrade”. 
12. Solvita Brutāne “Normena Fostera Arhitektūra”. 
13. Linda Grugule “Hargreiva asociācijas izcilākie darbi”. 
14. Marta Tabaka “Strūklakas un to konstrukcijas”. 
15. Olga Matajeva “Dārzu nacionālā savdabība”. 
16. Laura BirstiĦa “Arhitekts Frenks Ovens Gerijs”. 
17. Inese LagzdiĦa “Savdabīgais mākslinieks Friedensreich Hundrtvasser”. 
18. Anita Aizkalniete ‘Toijo Ito-elektroniskā tornado laikmeta arhitekts” 
19. Antra Babuka “Arhitekts Eric Owen Moss”. 
20. Mirdza Geidāne “Francijas dārzi un parki”. 
21. Pauls Grants “Hesperitas dārzs Valensijā”. 

       2004/2005.mācību gadā notika Otrā Starptautiskā Studentu zinātniskā konference, kur piedalījās 
studenti no Vācijas. Konference notika vairākas dienas, konferences laikā bija noorganizēta 
ekskursija uz Hansabankas “Saules akmeni”. Pēc tam bija trīs dienu seminārs ar plenēru Ventspilī 
par Ventspils attīstības plānojuma izstrādāšanu. Konferencē lasīja referātus un publicēja tēzes 
sekojoši studenti:  

1. D.Āna, L.Krūklīte, Z.Vīpule, M. ŠčegoĜeva, S.AkmentiĦa, V.JumtiĦa, B.Bārbale, 
M.Voitkuna. “Māja, dārzs, apkārtne Latvijā.” Zin. vad. M. Urtāne. 

2. M.Pidža, V.Auzenberga, L.Sīle “Mēness nozīme ainavā”. Zin. vad. M.Urtāne. 
3. M.Geidāne “Izcilākie Francijas dārzi un parki.” Zin. vad. S.Rubene. 
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4. U. Gailuma “Pasaules tilti – ainavu sastāvdaĜa.” Zin.vad. S. Rubene.  
      2005/2006.m.g. notika kārtējā Studentu zinātniskā konference. Konferencē referātus lasīja un 
publicēja tēzes sekojoši studenti:  

1. Sanda AkmentiĦa ”Krustpils pils kultūrvēsturiskās ainavas attīstības priekšlikumi.” Zin. vad. 
Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece. 

2. Liene Straujā ”Vandzenes ainaviskās telpas estētiskās kvalitātes kritēriji”. Zin. 
vad.Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece. 

3. Baiba Bārbale ”Stirnienes ciema mozaīkveida apbūves struktūras un kultūrvēsturiskās 
ainavas sasaiste.” Zin. vad. Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece. 

 Studiju priekšmeta ”Pētniecības darba pamati”ietvaros visi 4. kursa studenti veic pētniecības darbu 
par izvēlēto tēmu 2KP apjomā.  
Visi 3. kursa studenti veic pētniecības darbu  priekšmetā ”Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture”par 
mūsdienu dārzu mākslas un ainavu arhitektūras meistariem un objektiem. Referāti tiek nolasīti 
pārējiem studentiem. 
 
5.4. Programmas realizācijas resursu analīze. 
 
2007. gada sākumā tika uzsākts LLU Lauku inženieru fakultātes datortīkla modernizācijas projekts. 
Par pamatu tika Ħemts Informācijas tehnoloăiju fakultātes absolventa (Valda Gabrāna) bakalaura 
darba „LLU Lauku inženieru fakultātes lokālā datortīkla modernizācija” projekts, kas tika plānots, 
balstoties uz ASV un starptautiskajiem standartiem ANSI/TIA/EIA-568-B un ISO/IEC 11801, kas 
nosaka strukturētās kabeĜu sistēmas projektēšanas standartus. Tīkla pieslēgvietas ierīkotas pie visām 
personāla darbstacijām, kas jau darbojas tīklā, kā arī visās auditorijās un laboratorijās, kur iepriekš 
tas nav bijis. Ierīkotas tīkla rozetes, kas paredzētas bezvadu tīkla piekĜuves punktu uzstādīšanai, kura 
pārklājums noklātu visu ēku. Trijās datorklasēs tika izvilkts jauns tīkls. Trijās datorklasēs, kurās tas 
iepriekš bija, tika veikta modernizācija – uzstādīti komutāciju skapji. Nepieciešamības gadījumā ir 
iespēja izveidot jaunas tīkla pieslēgvietas. 

Jaunizveidotā tīkla galvenās priekšrocības ir no jauna izveidota ēkas strukturētā kabeĜu 
sistēma, kas garantē stabilu datu pārraides vidi un tīkla fiziskais izvietojums un vizuālais izskats 
netraucē darbā. 
Arhitektūras un būvniecības katedrā katru gadu tiek iegādāti pamatlīdzekĜi. Pēdējos gados, 
pateicoties ESF līdzekĜiem ir izveidotas 2 datorklases ar 33 darba vietām. Ir iegādātas nepieciešamās 
datorprogrammas AutoCad, MicrosoftProject, MicroStation un citas, kas nepieciešamas studiju 
procesam. 
Ir iegādātas iekārtas: Video kamera, Digitālās fotokameras, Kodoskopi, Digitālie projektori, 
Kopētāji. Katram mācībspēkam ir aprīkota darbavieta ar datoru. 
Regulāri tiek pirktas mācību grāmatas un abonēti profesionālie ārzemju un vietējie žurnāli. 
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6. Profesionālās studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana  perspektīvais 
novērt ējums 

 
6.1. Atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam. 
 

Programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam. Programma sastāv no 
vispārizglītojošiem studiju kursiem, tai skaitā humanitāro un sociālo zinātĦu teorētiskiem kursiem  
23,5 KP, nozares teorētiskiem pamatkursiem, tai skaitā informāciju tehnoloăiju kursa 46, KP, 
nozares profesionālās specializācijas kursiem 78 KP, brīvās izvēles kursiem 8,5 KP, praksēm 29 KP 
un diplomprojekta 15 KP, kopā 200 KP. Programma atbilst Ainavu arhitekta profesijas standartam. 
 

 Ainavu arhitekta profesijas standartā noteikto zināšanu apguves nodrošinājums otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  

Ainavu arhitektūra un plānošana 
 

Zināšanu līmenis- priekšstats Studiju priekšmets 
Matemātika, fizika Matemātika, Fizika 

Zināšanu līmenis - izpratne Studiju priekšmets 
Ēku arhitektūra Eku arhitektūra 
CeĜu un tiltu projektēšana CeĜi un tilti 
Urbanizētās ainavas Reăionālā plānošana 
Pētniecības darbs ainavu arhitektūrā  Pētniecības darba pamati 
Mērniecība Mērniecība 
Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas 
Ētika, estētika, filozofija Praktiskā filozofija ( ētika, estētika izvēles) 
Socioloăija, psiholoăija Socioloăija, Saskarsmes psiholoăija 
Lauksaimniecības pamati, mežu ainavas Lauksaimniecības pamati (prakse), Mežu 

ainavas (izvēles) 
Hidroloăija Hidroloăija 
Ūdenskrātuvju projektēšana un ierīkošana Ūdenskrātuvju projektēšana  
Ekonomikas pamati Ekonomikas pamati 
Plānošanas sociālekonomiskie pamati Plānošanas sociālekonomiskie pamati 
Sugu un biotopu aizsardzība Ainavu menedžments 

Zināšanu līmenis - lietošana Studiju priekšmets 
Ainavu arhitektūras un plānošanas teorija Ainavu arhitektūras  teorija 
Ainavu arhitektūra un projektēšana Ainavu arhitektūra un projektēšana 
Ainavu plānojumu izstrādāšana Reăionālā un ainavu plānošana 

Ainavu plānošana (prakse) 
Reăionālā un teritoriālplānošana Reăionālā un ainavu plānošana 

Ainavu plānošana (prakse) 
Parku projektēšana, rekonstrukcija un 
restaurācija 

Parki 

Dārzu projektēšana Publiskie un privātie apstādījumi 
Visu veidu apstādījumu projektēšana Publiskie un privātie apstādījumi 
Zīmēšana, gleznošana, maketēšana, 
projektu grafika, fotogrāfija 

Zīmēšana, Gleznošana, Projektu grafika, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, 
Fotomontāžas (izvēles) 

Kompozīcija Kompozīcijas pamati 
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Datortehnikas izmantošana Datortehnika 
Mazās arhitektūras formas Ārtelpas funkcionālais dizains 
Vertikālā plānošana Ārtelpas funkcionālais dizains 
Tiesības, likumdošana Tiesību pamati, Zemes likumdošana 
Arhitektūras, ainavu un dārzu mākslas 
vēsture 

Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 

Ainavu mācība un ainavu analīze Ainavu mācība, Ainavu analīze 
Ekoloăija un vides aizsardzība Ekoloăija un vides aizsardzība, Lietišėā  

ekoloăija 
Ăeobotānika un dendroloăija Ăeobotānika un dendroloăija 
Ăeoloăija un augsnes Ăeoloăija un augsnes 
KrāšĦumaugu izmantošana KrāšĦumaugi 
Ainavu menedžments Ainavu menedžments 
Ainavu veidošana un kopšana Ainavu menedžments, KrāĦumaugi 
Materiālu un izmaksu aprēėini Ainavu menedžments 

Ražošanas un pirmsdiploma prakse 
 

 
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem. 
 
Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas absolventi strādā dažādās iestādēs : 
pašvaldībās rajonu līmenī, arhitektu birojos, ainavu arhitektu firmās, privātpraksē, augstskolā un 
citās mācību iestādēs. Lai noskaidrotu nodarbinātības perspektīvi, tika aptaujāti dažādi darba devēji : 
Rīgas Domes un Jelgavas Domes būvvaldes, AS Rīgas dārzi un parki, pazīstami SIA kā 
« Gartens », « AlejaD » un citi. 
Uz aptaujas jautājumu « Vai uzskatāt, ka šāda profila speciālisti būs vajadzīgi Latvijas 
tautsaimniecībai turpmākajos 6 gados » 93% darba devēji atbildēja ar « Jā » un tikai  7% atbildēja ar 
« Vairāk jā nekā nē ». Pamatojumā visi respondenti uzsvēra straujo celtniecības attīstību, kas 
vienlaicīgi rada nepieciešamību pēc kompetentiem  kopējās vides, ainavas un labiekārtošanas 
speciālistiem. Arī lauku vides, kultūrvēsturisko objektu un tūrisma infrastruktūra veido pieprasījumu 
pēc ainavu arhitektu pakalpojumiem.  
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Vai uskatāt, ka šāda profila speciālisti būs vajadzīgi 
Latvijas tautsaimniecībai turpmākajos 6 gados?

Jā
93%

Vairāk jā, 
nekā nē

7%

 
 
Darba devēju aptaujā tika noskaidrotas galvenās darba jomas, ko darba devēji uztic absolventiem : 
20 % strādā administratīvu darbu, 73% strādā projektēšanā , 13% strādā pedagoăisku darbu, 13% 
strādā ražošanas darbā, 26% veic kontroles un pārraudzības darbu, 40% veic konsultatīvo darbu, 
30% nodarbojas ar informācijas vākšanu un apstrādi. Daudzi absolventi darbojas vairākās jomās. 
74% respondentu vērtē absolventu līmeni kā augstu un 26% kā vidēju. Kā galveno trūkumu 
respondenti atzīmē nepieciešamību paaugstināt praktiskā darba iemaĦu apjomu. 
60% respondentu atzīmē ka absolventi strādā patstāvīgi, 67% ka absolventi strādā komandā ar 
kolēăiem, 47%  absolventi risina teorētiskus jautājumus, 20% risina praktiskus jautājumus, 80% labi 
strādā ar datorprogrammām, 40% var labi kontaktēties ar ārzemju firmu pārstāvjiem. No darba 
devēju aptaujas rezultātiem izriet, ka  dažādi uzĦēmumi labprāt Ħemtu darbā LLU absolventus. 
Pozītīvu vērtējumu kopumā devuši 90% darba devēju. 
 

Absolventu zināšanu līmeĦa vērtējums
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26%
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7. Studējošie 
 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 
Studiju gads 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Studējošo skaits  
programmā 

138 154 156 165 168 176 

 
 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
 
Studiju gads 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
 Imatrikulēto 
skaits 

25+12 25+15 26+13 36+5 27+15 25+15 

 
Piezīme: Par valsts budžeta finansējumu + par daĜēju studiju maksu 
 
 
7.3. Absolventu skaits 

 
 

Studiju gads 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
 Absolventu 
skaits 

25 16 19 26 25 - 

 
 
 
 
 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Aptaujāti tika visi 3 un 4 kursa studenti, kopskaitā atbildes uz aptaujas jautājumiem sniedza 60 
respondenti. Atbildes bija dažādas, arī kritiskas. Tomēr visumā studenti novērtē pozitīvi tās iespējas, 
ko sniedz studiju programma. Studentiem ir interese par vadošu darbu, taču konkurētspēju darba 
tirgū daĜa novērtē piesardzīgi. 55% to uzskata par vidēju. Studiju programmas realizācijas laikā 
jāpievērš lielāka uzmanība absolventu sasniegumu popularizēšanai studentu vidū. Daudzi absolventi 
kĜuvuši par lieliskiem speciālistiem, to rāda dažādu starptautisku un vietēju projektu konkursu 
rezultāti. LLU absolventi uzvarējuši gandrīz visos prestižos konkursos, saistītos ar ainavu 
arhitektūru. Studenti vēlas vēl labāku nodrošinājumu ar tehniskajiem mācību līdzekĜiem un 
literatūru, kaut arī pēdējos gados ir iegādāta 150 dažādu nosaukumu speciālā literatūra un ierīkotas 
vairākas datorklases, kopēšanas un printēšanas centrs.  
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Vai LIF pied āvātie studiju gadi 
sekmējuši J ūsu ieinteres ētību 
mācīties, apg ūt arvien jaunas 

zināšanas?3% 13%

34%
43%

7%

1Nē

2Tikpat kā nē

3 Vidēji

4 Jā

5 Jā, Ĝoti
 

 

Kā vērtējat praks ēs apgūto 
pieredzi?

1% 17%

26%

35%

21%

1ěoti slikti
2 Slikti
3 Vidēji
4 Labi
5 Ĝoti labi

 
 
 

Vai studiju process LIF devis 
Jums iesp ēju apg ūt zināšanas 

atbilstoši J ūsu velm ēm?
7%

30%

39%

21%
3%

1Nē
2Tikpat kā nē
3 Vidēji
4 Jā
5 Jā, Ĝoti
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Vai esat pietiekami sagatavots, lai 
uzĦemtos atbild ību par savu 
darb ību spacialit ātē un t ās 

rezult ātiem?
7%

20%

42%

31%

0%

1Nē
2Tikpat kā nē
3 Vidēji
4 Jā
5 Jā, Ĝoti

 
 

Vai Jums ir interese par darbu 
vadoš ā amatā?

0%

4%

19%

47%

30%
1Nē
2Tikpat kā nē
3 Vidēji
4 Jā
5 Jā, Ĝoti

 
 
 
 

Kā vērtējat savu sagatavot ību un 
konkur ētspēju darba tirg ū?

0% 7%

55%

29%

9%

1ěoti slikta
2 Slikta
3 Vidēja
4 Laba
5 Ĝoti laba
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Vai izvēles kursa pied āvājums 
specialit ātē ir pietiekams?

63%10%

27%

1 Pilnīgs

2 Pārāk daudz
izvēles
3 Nepietiekams

  
 
 
 

Kā vērtējat LIF starptautiskos 
sakarus ( ārzemju vieslektori, 

literat ūra, prakses un staž ēšanās 
ārzemēs)?

68%

32%
1Pietiekamas iespējas

2 Nepietiekamas iespējas

 
 

 
 

Kā vērtējat LIF nodrošin ājumu ar 
mācību tehniskajiem l īdzek Ĝiem?

35%

65%

1Pietiekams

2 Nepieciešams papildināt

 



 22 

 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Pašnovērtējuma periodā tika veikta dažādu gadu absolventu aptauja. Aptaujas anketas 
aizpildīja  24 respondenti.  
To vidū bija 1998.,1999., 2000., 2002.,2003.,2004.,2005.,2006. gadu absolventi.Aptaujas rezultāti 
liecina, ka absolventi  strādā specialitātē, lielākais vairums ir apmierināti ar LLU iegūto izglītību. 
Daudzi absolventi savā darbā izpilda vairākus uzdevumus, taču tie visi saistīti ar specialitāti. Lielākā 
daĜa strādā ainavu arhitektu firmās, taču daudzi strādā arī arhitektu birojos, pašvaldībās, privātpraksē 
un izglītības darbā. 

 
Aptaujas rezultāti  
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Vai Jūsu patreizējais darbs ir saistīts ar iegūto specialitāti
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Galvenie uzdevumi patreizējā darba vietā

skaits 4 4 18 2 2 4 4 8 1 2

administratīv

ais darbs

ar ēku 

projektēšanu 
saistīts darbs

ar ainavu un 

dārzu 
projketēšanu 

zinātniskais 

darbs

pedagoăiskai

s darbs

ar 

apstādījumu 
un dārzu 

kontroles un 

pārraudzības 
darbs
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informācijas 

vākšana un 
apstrāde

stratēăisku 

problēmu 
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Piezīme : Daudzi absolventi izpilda vairāku veidu uzdevumus 
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
LLU ir izveidotas divu līmeĦu studentu pašpārvaldes : LLU studentu pašpārvalde tiek ievēlēta visu 
LLU fakultāšu pārstāvju sapulcē. Lauku inženieru studentu pašpārvaldē tiek ievēlēti visu fakultātes 
studiju programmu pārstāvji. LIF studentu pašpārvaldes locekĜi piedalās ar balsstiesībām fakultātes 
Domē. Studenti ir ievēlēti LLU Konventā un Senātā. 
 Katru gadu tiek organizētas studentu aptaujas par studiju kursiem un studiju kvalitāti. Studentu 
vērtējums tiek Ħemts vērā akadēmiskā personāla vēlēšanās.  
 
 
 

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 
novērt ējums. 

 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits, akadēmiskie amati un zinātniskā kvalifik ācija : 
 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ainavu arhitektūra un plānošana  
iesaistītas 16 LLU struktūrvienības un 37 mācībspēki (5 profesori, 5 asociētie profesori, 4 docenti, 
18 lektori, 5 asistenti),  32 mācībspēki (87,5%) ir LLU pamatdarbā, 5 mācībspēki (13,5%) ir 
blakusdarbā, bet kuru pamatdarbs saistīts ar specialitāti. Programmā iesaistīti gan ievēlētie, gan uz 
laiku pieĦemtie mācībspēki. Uz laiku pieĦemtie mācībspēki ir ar bagātu profesionālo pieredzi un 
galvenokārt ar maăistra grādu. 
Doktora zinātniskais grāds ir 12 mācībspēkiem (32%), maăistra grāds ir 21 mācībspēkiem (57%). 
Tabulā atspoguĜoti dati par visiem mācībspēkiem. 

 
 

Mācībspēku sadalījums pēc zinātnisko grādu 
kvalifikācijas

Maăistra 
grāds
57%

Doktora 
grāds
32%

bez grāda
11%
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai.  
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilst studiju programmas mērėu un uzdevumu īstenošanai. 
Programmas īstenošanā piedalās 23 ievēlēti  mācībspēki. 12 mācībspēkiem jeb 52% ir doktora 
zinātniskais grāds. 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Ainavu 
arhitektūra un plānošana”, neietverot programmas izvēles daĜu, prakses un gala pārbaudījumus, 
strādā 100% no ievēlētā akadēmiskā personāla. 
Studiju programmu realizē LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedra. 
Studiju programmas īstenošanā strādājošā akadēmiskā personāla pētniecības virzieni un to rezultāti, 
kā arī projektu vadība atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu īstenošanai. Apkopojošu tabulu 
par Arhitektūras un būvniecības katedras akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieniem, 
projektiem, maăistrantu un doktorantu vadīšanu skatīt pelikumā Nr. 
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Arhitekt ūras un būvniecības katedras akadēmiskā personāla  

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
 
Nr. 
p.k
. 

Vārds, 
uzvārds 

Amats, grāds Pētniecības virziens Pētniecības rezultāti Vēlēts LLU 

1. Māra Urtāne Prof., 
Dr.phyl. 

Arheoloăisko pieminekĜu 
ainava, ceĜu ainava, ainavu 
arhitektūras un plānošanas 
teorija, ainavu aizsardzība un 
menedžments 

1. LIFE 04 NAT /LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas 
parkā „Rāzna”. Rāznas dabas parka ainavas izpēte”, 2006.g. 
2.(UNESCO)05/VV/42 ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 
ainavu ekoloăiskā plāna izstrāde”- kultūrainavas izpēte, 2006.g. 
3.Pētniecības projekts 06.7/x114 „Ainavas vizuālās kvalitātes 
modelēšana”. IZM finansēts LLU pētniecības projekts, 2006.g. 
4. Pilskalni Latvijas ainavā. LU, LKA, LLU kopīgs IZM finansēts 
pētnieciskais projekts, 2006.g. 
5. Sabiedrības ainavas uztveres pētījums, pielietojot fotogrāfiju 
metodi. LLU pētniecības projekts, 2005.g. 
Aizstāvēti maăistra darbi – Kristīne Kalmane (2000.g.), Žanete 
Sālzirne (2001.g.), Rita Beikmane (2001.g.), Sandra Čakāne 
(2001.g.), Zane Vinėele (2005.g.), Valda Eglīte (2006.g.), Lauma 
Garkalne (2006.g.), Una Asare (2006.g.). 
Doktoranti: Rita Beikmane (3.k.), Gunita Osīte (2.k.) 
 

01.09.2006.-
31.08.2012. 

2. Aija 
ZiemeĜniece 

Asoc.prof., 
Dr.arch. 

Ainavu arhitektūra, 
Kultūrvēsturiskā ainava 
Latvijā. 

Referāts „Kultūrvēsturiskā vide un tās konteksts mūsdienu 
modernisma tendencēs ainavā” starptautiskā konferencē 
„M ūsdienu ainavas dizains” Rīgā, Dailes teātrī, 2003.g. 25.04. 
Referāts “Kultūrvēsturiskā ainava un tās ăenēzes procesi Latvijā” 
5. starptautiskā  ainavu arhitektu konferencē Vroclavā, no 
2002.gada 17.-20.oktobrim. 
Referāts “Kultūrvide un vēsturiskais Latvijas lauku ainavā” 39th 
IFLA World Congress in the Baltic. 7-12 October 2002. Latvia, 
Lithuania, Estonia. 
Latvijas lauku kultūrvēsturiskā ainava un tās vērtības Eiropas 
kontekstā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Rīgā, Latviešu 
biedrības namā 2001. 14.08. 

01.09.2006.-
31.08.2012. 
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Doktoranti: Natālija ĥitavska, Daiga Zigmunde, Kristīne 
Cimermane. 
Maăistranti: Kristīne Cimermane, Evija Eisimonte, Ieva Rumpe. 

3. Silvija 
Rubene 

Doc., 
Mg.sc.ing. 

Arhitektūras un dārzu 
mākslas vēsture, publiskās un 
dzīvojamās ēkas, ainavu 
arhitektūra.   

2002/2003.m.g. līdzdalība zinātniski  pētnieciskajā līgumdarbā ar 
Latvijas Hipotēku banku “Priekšlikumu izstrādāšana ekonomiskas 
mājas projektēšanai. Līgumdarba kopējā summa 15 000 Ls. 
2004/2005.m.g. līgumdarbs ar Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministriju par noteikumu projekta “Parku, skvēru un kapu 
plānošanas un iekārtošanas noteikumi” izstrādāšanu. Līgumdarba 
summa 2000 Ls. Maăistrantu vadīšana: 
2003/2004.m.g. maăistrante  Inguna Stankeviča, 2004/2005.m.g. 
maăistrantes Ligita TomiĦa, Daina Done, 2005/2006.g 
maăistrantes Marina Radčenko, Ilona Osne 
 ES projektu eksperts. Līguma Nr.:  
a)2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 „Studiju programmu 
modernizācija būvniecības studiju nozarē” 
b)2006/0005/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0039/0067). 
"Tālākizglītības programma dārzu un ainavu arhitektūrā tūrisma 
un MVU attīstībai, lietojot inovatīvas e-studijas (PURENE)" 

 

4. Iveta 
Lāčauniece 

Doc., 
Mg.arch. 

Pilsētu arhitektoniski 
telpiskās attīstības iespējas, 
pilsētu plānošana. 

Līdzdalība starptautiskos projektos: 
„Sensorial avant-garden” Starptautisks pētniecības projekts par 
izjūtu dārziem, Latvijas koordinatore. 
Līdzdalība zinātniski pētnieciskajā projektā Baltic University 
Urban Forum, Latvijas koordinatore. 
Līdzdalība projektā COST 350 „Assestment of the Impact of the 
Transportation”. 
Līdzdalība projektā COST 27 Sustainable Development Policies 
for Minor Deprived Urban Communities. 
ES projektu eksperts. Līguma Nr.:  
a)2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 „Studiju programmu 
modernizācija būvniecības studiju nozarē” 
Vadīti 5 maăistra darbi. 

 

5. Gundega 
Lināre 

Doc. Rīgas apstādījumu vēstures 
pētniecība, urbānās ainavas 
plānošanas īpatnību izpēte, 
ainavu arhitektūra. 

Līgumdarbs – zinātniskā izpēte un koncepcijas izstrāde Rīgas 
BrāĜu kapu  saglabāšanas un funkcionālās izmantošanas 
koncepcijas ainavu arhitektūras daĜa.  Līgumdarbs ar Rīgas 
pašvaldības aăentūru “Rīgas pieminekĜu aăentūra”.2005. g. 

Kopā ar S. Rubeni. Ministru kabineta noteikumu projekts:” Parku, 
skvēru un kapu projektēšanas un iekārtošanas noteikumi” , kas 
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aizvietos Latvijas pagaidu būvnormatīva  LBN – 100  publiskās 
ārtelpas sadaĜu.  LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedras 
līgumdarbs ar Latvijas Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
departamentu. 
ES projektu eksperts Līguma Nr. 
2006/0005/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0039/0067). 
Līguma nosaukums: "Tālākizglītības programma dārzu un ainavu 
arhitektūrā tūrisma un MVU attīstībai, lietojot inovatīvas e-
studijas (PURENE)" 
Zinātniskās padomes locekle starptautiskās zinātniski – praktiskās 
konference  „Formation of City  Green Places’2006: Street  Green  
Plantation”    Lietuva. Klaipēda.13.-14. 04. 2006.   

ES projektu eksperts. Līguma Nr.:  
a)2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 
„Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē”  
Starptautisks  plenērs. Žūrijas  komisijas locekle.  Konkurss par 
arhitektūras koncepciju 9 ha lielai  teritorijai  ap Rīgas ledus halli,  
starp Grostonas ielu,  Ēveles ielu, Vesetas ielu un  preču stacijas 
dzelzceĜa līniju. Laiks – 03 – 06.2006. 

6. Valdis Liepa Lekt. Publisko un dzīvojamo ēku 
arhitektūra 

ES projektu eksperts. Līguma Nr.:  
a)2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 
„Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē”  

 

01.09.2004.-
31.08.2010. 

7. Kristīne 
Vugule 

Lekt., 
Mg.arch. 

Ainavu menedžments, 
ilgtspējīga ainavu attīstība. 

2002.m.g. līdzdalība zinātniski  pētnieciskajā BEAROP projektā 
“Demonstration Watershed Activities to reduce the Run-of from 
Agriculture and Support Sustainable Agriculture in the BAAP II 
Programme for Latvia by BEAROP” izstrādāta mācību taka. 
Maăistrantu vad īšana: 

2003/2004.m.g. maăistrante  Laima Šmite 
2004/2005.m.g. maăistrante Dace ActiĦa 
ESF projektu eksperts. Līguma Nr.:  
2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 „Studiju 
programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē”  

 

01.09.2003.-
31.08.2009. 

8. Ilze 
Stokmane 

Lekt., 
Mg.oec. 

Baltijas valstu un to reăionu 
attīstības tendences 

ESF projektu eksperts. Līguma Nr.:  
2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 „Studiju 
programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē”  
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“The development potential of social-economic processes in Baltic 
countries“the 7th Nordic-Baltic Conference in Regional Science 
“Regional       Integration and Transition in the Baltic Rim”. 
Ystad, Zviedrija, October 2-5, 2002, 9 lpp. Publicēta 
starptautiskajā elektroniskajā tīmeklī un kompaktdiskā 
http://www.nordregio.se/Files/ystad/stokmane.pdf 

9. Natālija 
ĥitavska 

Asist., 
Mg.arch. 

Ainavu modelēšana, ainavu 
ekoloăija 

LLU zinātniski pētnieciskais projekts „Ainavas vizuālās kvalitātes 
modelēšana” (Scenic Quality modelling) zin.vad. prof. M.Urtāne, 
izpildes laiks 01.06.2006.-01.11.2006. 
”Lielv ārdes pilsētas apstādījumu attīstības koncepcija” Daiga 
Zigmunde, Natālija ĥitavska. Izpildes laiks 1.11.2006.-1.05.2006.. 
Projekta pasūtītājs – Lielvārdes novada Dome 
“Dabas parka Raga Kāpa informatīvās ekotakas izstrāde” Dabas 
Aizsardzības plāna ietvaros. Daiga Zigmunde, Natālija ĥitavska. 
Izpildes laiks 2003.-2004. Pasūtītājs: Jūrmalas Dome.   
„Gaujas Nacionāla Parka teritorijas izpētes  
un priekšlikumu projekts. Posms – MurjāĦi –  
Līgatne – 80, 5 km garumā – Gaujas ainavas”. 
 N.ĥitavska, D.Balode – ERAF projekta ietvaros 
„Rīgas pilsētas Maskavas priekšpilsētas  
 vēsturiski arhitektoniska izpēte un rekonstrukcijas  
projekts. N. ĥitavska, I.GrīviĦa – 2005.g. 
ESF projekts – „Studiju programmu moderni- 
zācija būvniecības studiju nozarē”. Lekciju kurss  
„Arhitektūras vēsture”. 02.01.2006. – 30.10.2006. 
ESF projekts - „Studiju programmu modernizācija būvniecības 
studiju nozarē”. Lekciju kurss 
 „Teritoriāla plānošana”. No 02.11.2006.. 
Maăistranti 
Jana Danilova - ‘Mākslas sintēze ainavu arhitektūrā” 

 

10. Daiga 
Zigmunde 

Asist. , 
Mg.arch. 

Ainavas vizuālās kvalitātes 
modelēšana, ainavu ekoloăija 

LLU zinātniski pētnieciskais projekts „Sabiedrības uztveres 
pētījums pielietojot fotogrāfiju metodi” (Assessing landscape 
perception with use  
of photographs method) zin. vad. prof. M.Urtāne, izpildes laiks 
2005.gada septembris-2006.gada janvāris 
LLU zinātniski pētnieciskais projekts „Ainavas vizuālās kvalitātes 
modelēšana” (Scenic Quality modelling) zin.vad. prof. M.Urtāne, 
izpildes laiks 01.06.2006.-01.11.2006. 
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”Lielv ārdes pilsētas apstādījumu attīstības koncepcija” Daiga 
Zigmunde, Natālija ĥitavska. Izpildes laiks 1.11.2006.-1.05.2006. 
Projekta pasūtītājs – Lielvārdes novada Dome 
“Dabas parka Raga Kāpa informatīvās ekotakas izstrāde” Dabas 
Aizsardzības plāna ietvaros. Daiga Zigmunde, Natālija ĥitavska. 
Izpildes laiks 2003.-2004. Pasūtītājs: Jūrmalas Dome.   

11. Juris 
ŽodziĦš 

Lekt., 
Mg.sc.ing. 

Hidrotehniskā būvniecība, 
meliorācijas sistēmu 
hidroloăija 

 01.09.2005.-
31.08.2011. 



 31 

 
 
8.3. ZinātĦu doktori, kas strādā ainavu arhitektūras un ar to saistītās zinātĦu nozarēs LLU. 
Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmā strādā vadošās profesores :  
1. Profesore Māra Urtāne, kas ieguvusi filozofijas zinātĦu grādu ainavu arhitektūrā, aizstāvot 
doktora disertāciju Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē. 
2. Asociētā profesore Aija ZiemeĜniece ieguvusi arhitektūras doktora grādu ainavu arhitektūrā. 
 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem. 
Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmu realizē LLU Arhitektūras un  būvniecības 
katedra. Katedras mācībspēku, kas strādā Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmā, 
vidējais vecums ir 45 gadi. Pasniedzējas Ilze Stokmane un  Daiga Zigmunde tuvākajos gados 
aizstāvēs doktora disertācijas. Pēc doktora disertāciju aizstāvēšanas katedras darbā uz pilnu slodzi 
varēs piedalīties vēl divas pašlaik studējošas doktorandes Rita Beikmane un Guna Osīte. Visi 
mācībspēki ik pēc sešiem gadiem papildina zināšanas pedagoăijas meistarības kursos «Augstskolu 
didaktika ». Mācībspēki paaugstina profesionālo kvalifikāciju Profesionālās saziĦas, Projektu 
vadīšanas, Biznesa plānu sastādīšanas, Datortehnikas un svešvalodu un citos kursos. Zinātnisko 
kvalifikāciju paaugstina, piedaloties staptautiskos projektos, konferencēs, semināros un pieredzes 
apmaiĦas vizītēs. Katedras mācībspēku potenciāls ir atbilstošs, lai labā kvalitātē turpinātu studiju 
programmas realizāciju. 
 
 
8.5. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ainavu arhitekt ūra un 
plānošana iesaistītais akadēmiskais personāls  
ir augsti kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo teorētisko zināšanu, 
prasmju un kompetenču apguvi. Programmā strādā savās nozarēs vadošie profesori : Aija 
ZiemeĜniece, Māra Urtāne, habilitētie doktori Ansis Zīverts un Rūdolfs OzoliĦš, profesori Viesturs 
Jansons, Guntis Andersons un Jānis Švarcbahs. Programmā iesaistīti valstī  atzīti ainavu arhitektūras 
profesionāĜi – Gundega Lināre un Natālija ĥitavska. 
   
 
 
 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 
 

Lauku inženieru fakultātes studiju un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi 
finansēšanas avoti : 

- Valsts budžetā finansējums studiju procesam; 
- Finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas studentiem); 
- Zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums. (DaĜa no šiem līdzekĜiem tiek 

atvēlēta materiālās bāzes atjaunošanai, pētnieku algām, dalībai starptautiskās konferencēs 
u.c.); 

- Zinātnes infrastruktūras uzturēšanai  paredzētas izmaksas bāzes uzturēšanai. 
 

Ainavu arhitektūras un plānošanas finansējums 2007.gadam uz vienu no valsts budžeta 
finansēto studiju vietu. (atb. MK not. Nr. 994) nosakāms pēc formulas  
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F=Fb · Kse · Knoz · Ksv + Fsoc 

          Kur: Fb – bāzes finansējums ( 2007.gadam- Ls 1057,330); 
                  Kse – studiju līmeĦa koeficients; 
                  Knoz – studiju jomas koeficients ( 2007.gadam – 3,3 ); 
                  Ksv – studiju veida koeficients. 

 
Pilna  laika maksas studiju vietas finansējumu nosaka atbilstoši LLU Senāta 
apstiprinātām mācību maksām. 
Uz 2007.gada 1. janvāri ir sekojošs Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā studējošo sadalījums: 

- no budžeta finansētā pilna laika studentu skaita – 134; 
- pilna laika maksas studenti – 49 ;. 
 
2007. gadā plānotais finansējums : 
- pilna laika no budžeta finansētiem studentiem: 
 
 
F = 134 · (1057,33 ·1· 3,3·1 + 145,50) = 487.048 Ls 
 
- pilna laika maksas studentiem : 
 
F = Fb1  ́· S = 526 · 49 = 25.774 Ls 
 
Kur : Fb1 – vidējā svērtā mācību maksa pilna laika studentam uz 2007. gada         1. janvāri – 
Ls 526,- 
S – studentu skaits. 

 
Kopējais finansējums : 
F kop = 487.048 + 25.774  = 512.822 Ls uz vienu studiju vietu 

 
 

10. Ārējie sakari 
10.1 Sadarbība ar darba devējiem. 
 
Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un pirmsdiploma prakšu ietvaros. Darba 
devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar SIA “Aleja D” Jelgavā, SIA “Garten”, SIA „ Vides 
projektu studija”, “Dārzs un vide”, “Arhitektūra un vide” Ozolniekos SIA „Telpa”, AS 
„Rūpnīcprojekts”, SIA „Metrum”, kā arī ar IU “Tagete”, Z/s “Virškalni”, kokaudzētavu “Baltezers”, 
ar VA „Nacionālais botāniskais dārzs” Salaspilī, IU Lēdurgas dendroparks, ar LLU Botānisko dārzu. 
Ar lielāko daĜu no minētajiem uzĦēmumiem noslēgi savstarpējās sadarbības līgumi. Veiksmīga 
sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Jelgavas Domi, Rīgas pašvaldības uzĦēmumu “Rīgas dārzi un 
parki”, kā arī Rīgas pilsētas attīstības departamentu un būvvaldes Ainavu arhitektūras nodaĜu. 
Akreditācijas periodā veikta darba devēju aptauja, atsauksmes ir pozitīvas. Par to, ka darba devējus 
apmierina mūsu absolventu līmenis liecina tas, ka vairāk nekā puse paliek savās prakšu vietās 
pamatdarbā. Firmu pārstāvji labprāt dalās pieredzē par jaunāko ainavu projektēšanas tehnoloăijās un 
materiālos. Firmu speciālisti lasa lekcijas par aktuāliem jautājumiem un demonstrē realizētos 
objektus. 
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10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības 
programmas. 
 
Ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras studiju programmas studentiem un mācībspēkiem 
notiek laba sadarbība, piedaloties starptautiskajos vasaras kursos, kas notiek jau ceturto reizi. 
Studenti piedalās kopīgos plenēros un projektu konkursos. RTU profesors OĜăerts Buka piedalās 
LLU Arhitektūras un būvniecības katedras maăistrantūras un doktorantūras programmu īstenošanā. 
LLU profesore Aija ZiemeĜniece piedalās Arhitektūras promociju padomes darbā RTU. Nodomu 
līgumi par mācību spēku un studentu apmaiĦu noslēgti ar Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolu, 
kas ieguvusi licenci Vides plānošanas studiju programmas realizēšanai. 
Eiropā ir vairāk nekā 100 augstskolas, kas īsteno Ainavu arhitektūras, plānošanas vai līdzīgas 
programmas. Lai šīs augstskolas varētu savas programmas savstarpēji saskaĦot un strādāt pēc 
vienotām prasībām, ir izveidots starptautisks projekts LE:NOTRE –(Landscape Education New 
Oportunities for Teaching and Reserch in Europe). Projekta ietvaros ir izveidots informācijas tīkls, 
kur par jebkuru Eiropas universitāti ir informācija, kas regulāri tiek papildināta un atjaunota. 
Informācijas tīkls ir pieejams mājas lapā www.le_notre.org. Mājas lapā operatīvi tiek publicētas 
visas aktualitātes, kas saistītas ar Ainavu arhitektūras un plānošanas mācību, zinātniski pētniecisko 
un organizatorisko darbu. Katru gadu notiek LE:NOTRE konference, kur satiekas visu augstskolu 
pārstāvji. LLU pārstāvji konferencēs ir Kristīne Vugule un Silvija Rubene. 
SOCRATES/ERASMUS līgumi ir noslēgti ar Zviedrijas Lauksaimniecības universitāti, ar 
Neubrandenburgas augstskolu Vācijā, ar Hames (Hamenlinnas) Politehnisko augstskolu Somijā, ar 
Ėīles Christiana Albrechta universitāti Vācijā. Mācību spēki apmeklē Eiropas universitātes un 
augstskolas pieredzes apmaiĦā. Pašnovērtējuma periodā notikuši sādi augstskolu savstarpējie 
pasākumi : 
2001/2002.m.g. 

1. Piedalīšanās EPS seminārā Hertogenbošas Hogschool (Nīderlande) 18 – 20. 04.02. 
(Pasniedzēji: J. Skujāns, G. Andersons, S. Štrausa, S. Rubene, J. Mēnesis, J. Kreilis, K. 
Kalmane, ). 

2. Pieredzes apmaiĦas vizīte Universidad Politecnica de Madrid 2002.g. aprīlī. (Pasniedzēji: J. 
Skujāns, G. Andersons, S. Štrausa, S. Rubene, J. Mēnesis, J. Kreilis, K. Kalmane). 

3. Pieredzes apmaiĦas vizīte Technical University of Catalonia Barselonā Spānijā 2002.g. 
aprīlī. (Pasniedzēji: J. Skujāns, G. Andersons, S. Štrausa, S. Rubene, J. Mēnesis, J. Kreilis, 
K. Kalmane). 

2002/2003.m.g. 
        1. ERASMUS programmas ietvaros studentes Evita Alle un Karīna Kuzova rudens           
            semestrī studēja Somijā Hames Politehniskās augstskolas Ainavu dizaina nodaĜā  
            Lepaa, kur ieguva 20KP. Studentes Daina Finka un Evija Eisimonte pavasara  
             semestrī studēja Zviedrijas lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas               
             institūtā Alnarpā, kur ieguva 20KP. 

2. Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās starptautiskajā LE : NOTRE 
konferencē Vācijā Kasseles universitātē no 2. līdz 7. aprīlim.  

3.  Profesore Aija ZiemeĜniece un docente Silvija Rubene vadīja darba grupu “Parki  
      un apstādījumi” Starptautiskajos studentu vasaras kursos “Architectural Heritage:  
      Perspectives on Town Development in the Historic Centre of Riga” Rīgas  
      Tehniskajā Universitātē, kur piedalījās studenti no 14 valstīm, arī 4 studenti no  
      LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes. 
4. Docente Iveta Lāčauniece, lektore Kristīne Kalmane  un studentes Lauma Garkalne, Gunta 

Rozenberga, Ligita TomiĦa un Loreta Erele piedalījās kopprojekta “The local Community as 
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on Area for Sustainability in Townscape a Baltic Sea Perspective” programmas izstrādāšanā 
un apspriešanā Upsalas universitātē Zviedrijā. 

5. Oktobrī studentu grupa 39 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes, prof. Silvijas Štrausas un 
doc. Silvijas Rubenes vadībā apmeklēja ELEE (Eiropas ainavu arhitektu izglītības sadarbība) 
centru Francijā un studiju priekšmetu Ainavu mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Parki ietvaros iepazinās ar Vācijas, Francijas un 
Holandes ainavu arhitektūras objektiem. 

6. Laikā no 7-11. novembrim Latvijā, t.sk. LLU notika Vispasaules Ainavu arhitektu 
federācijas (IFLA) kongress, kur ar referātiem piedalījās prof. A.ZiemeĜniece, prof. M. 
Urtāne, doc. G.Lināre, lekt. K. Kalmane un maăistranti.  

7. Laikā no 10.novembra līdz 24. novembrim LLU Lauku inženieru fakultātē notika 
starptautiskais ELEE (Eiropas ainavu arhitektu izglītības sadarbība) kurss, kurā piedalījās 20 
studenti no 6 valstīm.  

8. 4. kursa studente Sanita Behmane-Baibakova pirmsdiploma un ražošanas praksē ir nosūtīta 
uz Somiju Forssas pilsētu, kur strādāja firmā “Viherakenne Jaakola KY”. 

2003/2004.m.g. 
1. ERASMUS programmas ietvaros studentes Indra Ledaine un Baiba Zvīgule rudens semestrī 

studēja Somijā Hames Politehniskās augstskolas Ainavu dizaina nodaĜā Lepaa, kur ieguva 
20KP. Students Aigars Lauzis rudens semestrī, un studentes Marina Radčenko un Inese 
Ārmane pavasara semestrī studēja Zviedrijas lauksaimniecības universitātes Ainavu 
plānošanas institūtā Alnarpā, kur ieguva 20KP. 

2. Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās starptautiskajā LE : NOTRE 
metodiskajā konferencē Nīderlandē Larenšteinas universitātē no 24 līdz 27. aprīlim.  

3. Oktobrī studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā apmeklēja Barselonas 
universitāti un studiju priekšmetu Ainavu mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Parki, Kultūrvēsturiskā ainava ietvaros iepazinās ar 
Austrijas, Itālijas un Spānijas ainavu arhitektūras objektiem. 

4. Laikā no 10 līdz 13.jūnijam LLU LIF notika starptautiskās Ainavu arhitektūras izglītības 
projekta LE:NOTRE organizācijas komitejas tikšanās. 

5. Mācību spēki Silvija Štrausa un Silvija Rubene pieredzes apmaiĦas vizītē apmeklēja 
Zviedrijas Gēteborgas un Lundas universitātes, kā arī Zviedrijas lauksaimniecības 
universitātes Ainavu plānošanas institūtu Alnarpā laikā no 16. līdz 22.aprīlim. 

6. 20.jūlij ā Rīgā notika tikšanās ar Zviedrijas universitāšu delegāciju sakarā ar kopprojektu par 
lauku teritoriju plānošanu, kurā piedalījās Ilze Stokmane, Kristīne Vugule, Silvija Rubene. 

7. 2.jūlij ā Rīgā AutoceĜu direkcijā notika tikšanās ar Norvēăijas Oslo universitātes delegāciju 
par kopējo sadarbību autoceĜu projektēšanā un satiksmes drošības pilnveidošanā. Seminārā 
piedalījās S. Rubene. 

8. No 28.jūnija līdz 6. Jūlijam Vācijā Hettingenas apgabala Innenringenā notika vasaras prakse 
kopā ar Ėīles Christiana Albrechta universitāti. No LLU piedalījās 15 Ainavu arhitektūras un 
plānošanas specialitātes studenti Kristīnes Vugules un Ilzes Stokmanes vadībā. 

9. Studentes Ligita TomiĦa un Lauma Garkalne praktizējās Zviedrijā Helleforsas komūnā 
projekta “Sensorial Garden” ietvaros. 

10. No 1. līdz 14. augustam profesore Māra Urtāne un studentes Lauma Sīle un Madara Pidža 
piedalījās starptautiskajā ainavu arhitektūras vasaras skolā Krievijā Sanktpēterburgā.  

11. No 20. februāra līdz 27.februārim lekciju kursu “Ekoloăijas pamatprincipi ainavu attīstībā un 
vides plānošanā” lasīja vieslektori no Ėīles universitātes Ekoloăijas pētniecības centra prof. 
Hartmut Roweck un Heiner Reck. 

12. aprīlī lekciju “Meža ainavu plānošana un dizains” lasīja profesors Saimons Bells no 
Anglijas. 
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2004/2005.m.g. 
1. ERASMUS programmas ietvaros studentes Ieva Rumpe un Liene Pētrsone rudens semestrī 

studēja Somijā Hames politehniskās augstskolas ainavu dizaina nodaĜā Lepaa, kur ieguva 
20KP. Students Ăirts Runis divus semestrus studēja Zviedrijas lauksaimniecības 
universitātes Ainavu plānošanas institūtā Alnarpā, kur ieguva 40KP. 

2. Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās starptautiskajā LE : NOTRE 
metodiskajā konferencē Budapeštā laikā no 17.līdz 20.martam. 

3. Docente Iveta Lāčauniece, lektore Kristīne Kalmane un maăistrantes Lauma Garkalne, 
Gunta Rozenberga, Ligita TomiĦa un Loreta Erele piedalījās kopprojekta “The local 
community as an arena for sustainability in townscapes in a Baltic sea perspective” darba 
rezultātu un apspriešanā Upsalas universitātē Zviedrijā. 

4. Studentes Līva Dudareva, Agnese Kusmane un Diāna Lukjanska piedalījās Ainavu 
arhitektūras vasaras kursos Tartu Lauksaimniecības universitātē. 

5. Oktobrī studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes, prof. Silvijas Štrausas un 
doc. Silvijas Rubenes vadībā brauca mācību ekskursijā Uz Itāliju un Grieėiju papildināt 
zināšanas studiju priekšmetos Ainavu mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Parki, Kultūrvēsturiskā ainava.  

6. 2005.gada martā studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā brauca 
mācību ekskursijā uz Holandi un Lielbritāniju, kur iepazinās ar dārzu un parku mākslu, 
vēsturisko un moderno arhitektūru. 

2005/2006.m.g. 
1. ERASMUS programmas ietvaros studentes Agnese Kusmane divus semestrus studēja 

Somijā Hames Politehniskās augstskolas Ainavu dizaina nodaĜā Lepaa, kur ieguva 40 KP, 
studentes Līva Dudareva un Diāna Lukjanska divus semestrus studēja Zviedrijas 
lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas institūtā Alnarpā, kur ieguva 40 KP. 

2. Studentes Jekaterina BaĜicka un Anastasija Mazajeva vienu semestri studēja  Vācijā 
Neubrandenburgas augstskolā, kur ieguva 20KP. 

3. Laikā no 2006.gada 17. līdz 21.maijam Vīnes Tehniskajā universitātē notika   LE : NOTRE 
(Starptautiskais ainavu arhitektu izglītības projekts) konference un ie seminārs “Urban 
Landscape”, kurā piedalījās LLU Arhitektūras un būvniecības katedras docente Silvija 
Rubene un lektore Kristīne Vugule. 

4. Vieslektors no Edinburgas universitātes Mākslas un arhitektūras koledžas profesors Saimons 
Bells lasīja lekcijas par Ainavu ekoloăiju un mūsdienu ainavu veidošanas tehnoloăijām. 

5. Katedras mācību spēki Silvija Rubene un Kristīne Vugule apmeklēja Edinburgas Mākslas un 
arhitektūras koledžu, kur iepazinās ar mācību plāniem un programmām. 

6. 2006.gada martā studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā apmeklēja 
Barselonas universitāti, kur notika Barselonas Bjennāle un brauca mācību ekskursijā pa 
Spāniju, kur iepazinās ar dārzu un parku mākslu, vēsturisko un moderno arhitektūru. 

 
Studiju programmas salīdzinājumu ar Eiropas universitāšu līdzīgām studiju programmām veikts, 
izmantojot Igaunijas Tartu Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras bakalaura 
programmu, Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes un Norvēăijas Dzīves (Life) universitātes 
Ainavu arhitektūras maăistru programmām. 
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Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 
plānošana studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas augstskolu programmām. 

 

Nr.p.k. Studiju priekšmeti KP LLU KP Igaunijas 
 LU 

KP Norv.Cilv. 
Uni 

KP Zviedrijas 
Lauks. Uni. 

Vispārizgl ītojošie studiju priekšmeti  
1 Plānošanas sociālekonomiskie pamati 2,5 
2 Socioloăija 1,5 
3 Praktiskā filozofija 1,5 4 
4 Ekonomikas teorijas 2 3 
5 Tiesību pamati 1 2 
6 Svešvaloda 6 5 12 10 
7 Cilvēka aizsardzība 2       
8 Saskarsmes psiholoăija 1,5 2     
9 Fizika 1,5 3     

10 Matemātika 4       
  Citi priekšmeti   10,5     
  Vispārigl ītojošie kop ā 23,5 29,5 12 10 

Nozares studiju priekšmeti (oblig ātie) 
11 Tēlotāja ăeometrija 3 3     
12 Zīmēšana 6 4 10 10 
13 Projektu grafika 2 2+2     
14 Ievads specialitātē 1 1     
15 Datormācība 3 5 6 5 
16 Ekoloăija un vides aizsardzība 2 3   10 
17 Ăeobotānika un dendroloăija 5 6+3 16 20 
18 Hidroloăija 2 2,5     
19 Mērniecība 4 2,5 6   
20 Kompozīcijas pamati 4 3 10 10 
21 Ainavu mācība 5   10 10 
22 Gleznošana 2       
23 Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas 1,5     5 
24 Ăeoloăija un augsnes zinātne 3 3 16 5 
25 Pētniecības darba pamati 2       
26 Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 6 3+4,5 4 5 
27 Plānošanas sociālekonomiskie pamati 2,5     5 
28 Ainavu arhitektūra un projektēšana 12,5 2,5+5 26 25 
29 Reăionālā  un ainavu plānošana 9 5 12 10 
30 Ainavu analīze 3     10 
31 Ēku arhitektūra 6 3+2     
32 Parki 3 5 8 10 
33 CeĜi un tilti 3       
34 KrāšĦumaugi 3 3,5 6 15 
35 Ainavu veidošana un kopšana 3   6 5 
36 Zemes izmantošanas likumdošana 1 2 2   
37 Ainavu menedžments 3 2,5 3 15 
38 Maketēšana 2       
39 Lietišėā ekoloăija   2       
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  Citi priekšmeti   59     
Nozares studiju priekšmeti kop ā 106,5 104 141 175 

 Izvēles priekšmeti 
Ierobežotas izvēles priekšmeti 19       

Brīvās izvēles priekšmeti 6       
  Izvēles priekšmeti kopā 25 12 27 * 
  Prakses         

1 Mērniecība 1       
2 Zīmēšana 1 2     
3 Dendroloăija 1       
4 Ăeoloăija un augsnes zinātne 1       
5 Ainavu mācība 2       
6 Ainavu plānošana 1 2,5     
7 Gleznošana 1       
8 Praktiskā lauksaimniecība 1       
9 Ražošanas un pirmsdiploma prakse   20       

  Prakses kopā 30 4,5     
Diplomprojekt ēšana 

  Diplomprojekts 15 10 20 15 
  KP kopā 200 160 200 200 

 

Piezīme :  * Izvēles priekšmeti nav atsevišėi izdalīti 
 
 
 
 
 

11.Sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti. 
 
Sadarbības līgums noslēgts gadījumam, ja otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma „Ainavu arhitektūra un plānošana” Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek 
likvidēta. RTU kā sadarbības partneris nodrošinās izglītības ieguves turpinājumu studiju 
programmā „Arhitektūra”.
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 12.  Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

“Ainavu arhitekt ūra un plānošana”attīstības plāns 
 
12.1. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 
- Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, četri jauni doktoranti. 
- Uzlabots programmas materiāli tehniskais nodrošinājums. 
- Optimizēta studiju programma. 
- Pietiekami liels reflektantu konkurss. 
- Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti.  
- Aktīva starptautiskā sadarbība. 
- Izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. 
- Izveidojusies sadarbība ar pilsētu un pagastu pašvaldībām, kas vēlas ar studentu un  

diplomandu palīdzību izstrādāt priekšlikumus ainavu projektiem. 
- Studenti ar projektiem piedalās dažādos konkursos un saĦem apbalvojumus. 
- Studenti ar saviem darbiem piedalās nozīmīgās valsts mēroga izstādēs. 
- Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas  
- paaugstināšanu. 
- Izveidota Ainavu arhitektūras biedrībā sertificēšanas institūcija. 
- Veikta absolventu aptauja un analizēti aptaujas rezultāti. 

(b) Vājās puses 
- Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu. 
- Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās. 
- Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs. 
- Mācībspēku aizĦemtība (mācību spēki ir nodarbināti ražošanā). 
- Grantu trūkums zinātniski pētnieciskajam darbam. 
- Stipendiju trūkums sekmīgajiem studentiem. 

c) Iespējas 
- Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu absolventiem;  
- Sadarboties ar absolventiem prakšu organizēšanā. 
- Vairāk sadarboties ar darba devējiem. 
- Optimizēt studiju programmu, atbilstoši projektēšanas tehnoloăiju prasībām. 
- Piedalīties Eiropas Savienības finansētos kopprojektos. 
- Slēgt jaunus ERASMUS līgumus ar Eiropas augtstskolām 
- Realizēt izstrādāto maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijas projektu, izveidot 

papildu darbavietas un vietu informatīvā materiāla un labāko maketu izvietošanai.  
- Attīstīt un labiekārtot zīmēšanas un gleznošanas klasi, kurā pareizi ierīkots 

apgaismojums.  
- Izveidot vietu objektu uzstādīšanai un labāko zīmējumu ekspozīcijai. 
- Attīstīt un labiekārtot datorklasi ar interneta pieslēgumu, kurā iespējams organizēt 

arī ārpusstudiju kursus (specifiskas programmas, vieslektori, prezentācijas utt).  
- Izveidot uz esošajiem resursiem (LLU dārzniecības teritorijā) ainavu arhitektūras 

un tai  radniecīgu specialitāšu studentiem āra laboratoriju. Šeit studenti dabā 
varētu apgūt ainavas veidošanas pamatprincipus, iepazīties ar augiem utt. 
Laboratoriju iespējams izmantot arī citu ar āra vidi saistītu specialitāšu studentiem 
gan darbojoties atsevišėi, gan komandā ar dažādu specialitāšu studentiem. 
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- Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 
katedras bibliotēkās. 

- Papildināt datoru parku un programmatūru. 
- Izstrādāt jaunus un  papildināt esošos metodiskos materiālus visos studiju kursos. 
- Pilnveidot informāciju LIF mājas lapā. 
- Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. Sadarboties 
ar citām augstskolām kopējiem projektiem un vieslektoriem. 

- Analizēt iespējas veidot atsevišėus kursus (blokā) interesentiem ar 
priekšzināšanām (piemēram,LF dārzkopības studentiem un absolventiem, Bulduru 
lauksaimniecības skolas absolventiem, TU arhitektūras studentiem un 
absolventiem), lai paaugstinātu kvalifikāciju vai papildinātu viĦu zināšanas. 

- Piesaistīt perspektīvus doktorantūras studentus katedru mācību procesā. 
- Lai veicinātu zinātniskās kvalitātes attīstību un labāku savstarpējo sapratni un 

kooperāciju, veidot kopīgus studiju priekšmetus, kuros piedalās profesori, lektori 
un asistenti. Tādējādi mācībspēkiem ar zemāku zinātnisko grādu būtu iespēja 
papildināt savas zināšanas gan zinātnes jomā, gan pedagoăijā. Tas pats attiecas uz 
mācībspēkiem  ar ilgstošu pieredzi studiju procesā un mācībspēkiem, kas tikko 
sākuši pedagoăisko  

- darbību. 
- Organizēt studentu mācību ekskursijas uz Eiropas izcilākajiem ainavu arhitektūras 

un dārzu mākslas objektiem 

(d) Draudi 
                   -    Speciālistu pārslogojums darbavietās, mazas algas. 

 -    Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums. 
 -    Speciālistu pieprasījums ražošanā nedod priekšrocības doktorantūras   
     attīstībai. 

                   -    Mācībspēku arvien lielāka iesaistīšanās ražošanā var traucēt mācību un  
                       zinātniski pētniecisko darbību.  
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12.2. Studiju programmas  attīstības plāns 
 
2008/2009. mācību gads 
Turpināt pilnveidot mācību metodisko bāzi. 
Pabeigt iekārtot maketēšanas darbnīcu. 
Noslēgt jaunus ERASMUS līgumus. 
Iekārtot jaunu zīmēšanas un gleznošanas darbnīcu. 
Iesaistīt jaunos mācībspēkus LE:NOTRE programmas darbā. 
Izstrādāt projektu ainavu arhitektūras laboratorijai. 
Noorganizēt studentiem mācību ekskursiju uz Eiropas arhitektūras un dārzu mākaslas objektiem. 
Pilnveidot informāciju LLU LIF mājas lapā. 
2009/2010. mācību gads 
Realizēt ainavu arhitektūras laboratorijas projektu. 
Pilnveidot prakšu organizāciju un slēgt jaunus līgumus prakšu vietām. 
Attīstīt sadarbību ar RTU un citām Latvijas augstskolām. 
Turpināt sagatavot un izdot lekciju materiālus profesionālās specializācijas kursiem. 
Sagatavot programmu pēcaugstskolas apmācībai Ainavu arhitektūrā. 
2010/2011. mācību gads 
Turpināt ainavu laboratorijas ierīkošanu un tās darbības programmas pilnveidošanu. 
Pilnveidot datorklases un to labiekārtojumu. 
Iegādāties jaunas mācību grāmatas. 
Organizēt kvalitatīvu printēšanas un kopēšanas darbnīcu. 
Mācībspēkiem atbilstoši plānam celt pedagoăisko meistarību kursos.  
Pilnveidot sadarbību ar Igaunijas  un Lietuvas  augstskolām. 
Sākt realizēt programmu pēcaugstskolas apmācībai Ainavu arhitektūrā. 
2011/2012. mācību gads 
Iesaistīt jaunus mācību spēkus, kas ieguvuši doktora grādu,  studiju programmas darbā. 
Labiekārtot mācībspēku darbavietas un fakultātes apkārtni. 
Analizēt programmas rezultātus un pēcaugstskolas apmācībai Ainavu arhitektūrā un pilnveidot 
programmu. 
Mācībspēkiem atbilstoši plānam celt pedagoăisko meistarību kursos.  
Izstrādāt plānus programmas attīstībai turpmākajos gados. 
2012/2013. mācību gads 
Turpināt ainavu laboratorijas  darbības programmas pilnveidošanu. 
Attīstīt sadarbību ar absolventiem dažādās jomās. 
Turpināt starptautisko sadarbību, lai attīstītu starptautiskos vasaras kursus LLU. 
Aktivizēt mācībspēku starptautisko apmaiĦu. 
2013/2014. mācību gads 
Optimizēt studiju programmas saturu un apmācības formas sakarā ar jaunu akreditācijas termiĦu. 
Realizēt visas inovācijas, kas izstrādātas nākamajā pašnovērtēšanas periodā. 
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II. Pašnovērtējumam pievienojamie pielikumi (pamatinformācija) 

 
9. Informācija par LLU ievēlētā personāla zinātnisko kvalifikāciju. 
10. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un jaunrades biogrāfijas (CV kopijas) 
11. Otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 

plānošana studiju kursu apraksti (LAIS) 
12. Par otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra 

un plānošana apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikumu paraugs. 
13. Arhitektūras un būvniecības katedras akadēmiskā personāla starptautiskajās konferencēs 

un semināros nolasīto referātu saraksts. 
14. Otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 

plānošana studiju plāns. 
15. Akadēmiskā personāla saraksts. 
16. Akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts. 
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Pielikums Nr. 6  
 Otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un 
plānošana studiju kursu apraksti  
Kursu apraksti izstrādāti Latvijas augstskolu informācijas sistēmā (LAIS). Kursa apraksts dots 
katram studiju semestrim. Vispārizglītojošo, nozares teorētisko un nozares profesionālās 
specializācijas kursu apraksti sakārtoti alfabētiskā nosaukumu secībā, beigās ir prakšu un 
diplomprojekta apraksti. 
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Kursa nosaukums Ainavu analīze I 

Kursa kods Arhi3012 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Dienvidsēlijas ainavas. VARAM. 1996  
2. Biotopu rokasgrāmata VARAM. 2001  
3. Guidlines for landscape visual impact assessment. Landscape Institute. 1995.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ainavu aizsardzība. VARAM. 2000. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Design  
4. Landscape Research  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegti kvalitatīvi izstrādāti un novērtēti praktiskie darbi. 

  

Kursa anotācija 

Students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par ainavu estētiskās, 
ekoloăiskās un kultūrvēsturiskās analīzes metodēm. Iepazīstas ar objektīvajām un 
subjektīvajām ainavas analīzes metodēm. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu analīzes metodes un gaita  
2 Biotopu metode  
3 Ăeomorfoloăiskā analīze  
4 Veăetācijas analīze. Šėērsgriezuma metode  
5 Ainavas attēla analīze, ainavas elementi, modeĜi  
6 Koridoru telpu analīze, ceĜi, upes, telpu robežas  
7 Kompleksā vizuālā, vēsturiskā un ekoloăiskā analīze  
8 Ainavas izmantošanas un veăetācijas analīze  
9 Piekrastes ainavu analīze  
10 Pagasta ainavas analīze  
11 Grafiskā pārklājuma metode  
12 Antropogēnās ietekmes novērtējums  
13 Reljefa formu un ainavas elementu saistība  
14 Ainavu struktūras analīze  
15 Ainavu telpu savienojuma analīze, lokālā līmeĦa ainavas  
16 Saiknes starp ainavas elementiem dominantes  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu analīze II 

Kursa kods Arhi4027 

Kredītpunkti 1.0 

ECTS kredīti 1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Simonds J., Ainavu arhitektūra New Yourk. 1961.(krievu val.)  
2. Beer A., Higgins C. Environmental planning for site development. E&FN SPON  
3. TompsonH. Ecology, Commynity and Delight. E&fn SPON. 2000.  
4. Turner T. City as Landscape. E&FN SPON.1996.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Problemsoner. Landskastilstand.MITRA Nr.01/95 (norvēău val.)  
2. Robinson N. The Planting Design Book. Gower.1994.  
3. Lynch K. Managing the Sence of Region. MIT Press. 1976.  
4. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Spon Press.2002.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape research  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegti kvalitatīvi izstrādāti un novērtēti praktiskie darbi un piedalīšanās visos semināros. 

  

Kursa anotācija 

Students iegūst zināšanas par ainavu analīzes metodēm projekta teritorijai, stādījumiem, objekta iesaistei 
ainavā, liela mēroga daudzfunkcionālām ainavām. Apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas 
projektēšanas uzdevumu sastādīšanā, projektu alternatīvo variantu apspriešanā, sabiedrības iesaistīšanā, 
ainavu vērtēšanā un ainavas attīstības prognožu sastādīšanā.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Metodes projekta teritorijas analīzei  
2 Projekta teritorijas izpēte  
3 Teritorijas novērtījums  
4 Metode stādījumu analīzei  
5 Alternatīvo variantu salīdzināšana  
6 Ainavu analīzes metodes dažādām situācijām  
7 Objekta iesaiste ainavā  
8 Sabiedrības līdzdalība un sabiedriskā apspriešana  
9 Projektēšanas uzdevumu sastādīšana (seminārs)  
10 K.Linča metode  
11 Ainavu analīzes plāna satādīšana  
12 Daugavas ielejas posma ainavas analīze  
13 Teritorijas ainavas analīžu prezentācija (seminārs)  
14 Projektu priekšlikumu analīze, salīdzinājums, novērtējums, kritika (seminārs)  
15 Panorānu analīze  
16 Ainavas attīstības prognozes  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5. semestrī. 



 141

 



 142

 
Kursa nosaukums Ainavu arhitektūras teorija I 

Kursa kods Arhi3027 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Latvijas PSR ăeogrāfija. Rīga. Zinātne. 1975  
2. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ăeomorfoloăijas pamati. Rīga. 1981.  
3. Saimonds D. Ainavu arhitektūra 1969. (krievu val.)  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga. Avots. 1992. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Vides vēstis  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāti praktiskie darbi. 

  

Kursa anotācija 

Vispārējs ievads par ainavu arhitektūras un plānošanas mērėiem, darba saturu un nostādnēm zemes 
lietošanas plānojumā un dizainā. Ainavu mācības vēsture. Cilvēka uztvere un ainava. Faktori, kas nosaka 
ainavas izskatu un attīstību. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Jēdziena ainava saturs  
2 Ainavu mācības vēture  
3 Cilvēka uztvere un ainava  
4 Zeme kā planēta  
5 Augu un dzīvnieku valsts attīstība  
6 Dabas procesi kā ainavveidotāji faktori  
7 Ainavu tipoloăiskā daudzveidība  
8 Sociālie un antropogēnie faktori  
9 Ăeogrāfisko likumsakarību līmeĦi  
10 Latvijas vieta ăeogrāfiskās zonalitātes sistēmā.  
11 Sabiedrības attīstība kā ainavu veidotājs faktors  
12 Īpatnējie dabas elementi ainavā  
13 Kultūrainavu tipi to izvietojums  
14 Reljefa lielformas un lielainavas Latvijā  
15 Lokālā līmeĦa ainavu veidošanās  
16 Latvijas ainaviskā rajonēšana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2. semestrī. 

 



 143

 
Kursa nosaukums Ainavu arhitektūras teorija II 

Kursa kods Arhi3028 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Forman R.T.T., Gordon M. Landscape ecology. 1986.  
2. Kruše P. unc. Ekoloăiskā būvniecība  
3. Mc Harg I.I. Design with Nature 1969.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Odums J. Ekoloăijas pamati 1975 (krievu val.) 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape ecology  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegti kvalitatīvi izstrādāti praktiskie darbi un piedalīšanās visos semināros. 

  

Kursa anotācija 

Students iegūst sitematizētas zināšanas par procesiem, kas veido ainavu un ietekmē tās turpmāko attīstību.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu ekoloăija: laukumu raksts  
2 Ainavu ekoloăija: koridori  
3 Ainavu ekoloăija: matricas un tīklojumi  
4 Ekoloăiskā pieeja ainavas plānošanai  
5 Ekoloăiskā pieeja ainavu plānošanai  
6 Ainavu sintēze  
7 Ainavu ilgtspējība  
8 Latvijas ainavrajonēšana  
9 Kultūra un ainavu struktūra  
10 Ekoloăiskā būvniecība  
11 Ekoloăiskā būvniecība  
12 Ekoloăiskās būvniecības piemēri praksē (seminārs)  
13 Ainavu plānošanas principi  
14 Ilgtspējīgas ainavas (seminārs)  
15 Kontrasti ainavā (seminārs)  
16 Ainavas elementu un struktūras pilnveidošana (seminārs)  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 3. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu mācība I 

Kursa kods Arhi1001 

Kredītpunkti 1,5 

ECTS kredīti 2,25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. Lināre. DaiĜdārzu avīze. Rīga. Izdevniecība " Lauku Avīze" .2001., 63.lpp.  
2. A. Neilande. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Rīga, "Omorika"., 256 lpp.  
3. G. Lināre , S. Rubene, A. Lasis, A. Orehovs. Skaistākie daiĜdārzi. " Lauku Avīze" . Rīga, 2003., 62 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A. Lasis. Ainavu un dārzu veidošana. Rīga, " Zvaigzne", 1979., 270 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra  
2. Dārzu Pasaule  
3. Dārzs un Drava  
4. Deko  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Skice un uzrakstīts kontroldarbs. 

  

Kursa anotācija 

Iepazīstināšana ar profesijas īpatnībām un prasībām, ieteicamo literatūru, periodiku, ar darbā lietojamiem 
instrumentiem u. tml. Ainavu arhitektūrā lietojamo pamatjēdzienu skaidrojums. dārzu, parku un ainavu 
arhitektūras vēstures apskats. Iepazīstināšana ar situācijas analīzes metodēm. Ievads kompozīcijā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Kas ir ainavu arhitektūra un ainavu arhitekts? Ieteicamā literatūra un periodika.  
2 Vietas izpētei un projektu izstrādāšanai nepieciešamie instrumenti. Izpētes metodes.  
3 Zonējums.Kājnieku un transporta kustību analīze  
4 Ainavas telpa. Jēdziena skaidrojums. Esošās situācijas izpēte. Skatu virzieni  
5 Īss ievads pasaules ainavu arhitektūras vēsturē  
6 Latvijas dārzu mākslas vēsture  
7 Izcilākie Latvijas dārzu arhitekti  
8 Ievads ainavu arhitektam nepieciešamajā dendroloăijas sortimentā  
9 Biežāk lietojamie skuju un lapu kokaugi  
10 Biežāk lietojamie lapu krūmi un vīteĦaugi  
11 Ievads biežāk lietojamo puėu sortimentā  
12 Kompozīcija ainavu arhitektūrā  
13 Īss ievads dārzu arhitektūras daudzveidībā  
14 Praktiski teritorijas izpētes darbi.  
15 Praktiski ainavas telpas izpētes darbi  
16 Skice konkrētai dārza telpai.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  profesionālās 
studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1.semestrī. 



 145

 
Kursa nosaukums Ainavu mācība II 

Kursa kods Arhi2031 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Fairbrother N., New Lives, New Landscapes. Pelican book. 1977.  
2. Europes Environment. The Dobris Assessment 1995.  
3. Strods H., Latvijas lauksaimniecības vēsture. Rīga. 1992.  
4. Jellicoe G., Jellicoe S. The Landscape of Man. 1975.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Melluma A.,Leinerte M. Ainava un cil;vēks. Rīga, Avots, 1992. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape design  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegti kvalitatīvi izstrādāti un novērtēt praktiskie darbi un piedalīšanās semināros. 

  

Kursa anotācija 

Students iegūst izpratni par ainavas estētiskajām kvalitātēm, funkcionālo izmantošanu, Latvijas 
kultūrainavas vēsturi. Apgūst nepieciešamās zināšanas dažādu mērogu un tipu ainavu veidošanai saistībā ar 
dabas, ekonomiskajiem, sociālajiem, kultūrvēsturiskajiem un estētiskajiem faktoriem.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vizuālās ainavu telpas  
2 Funkcionālie ainavu tipi  
3 Funkcionālo ainavu tipu raksturojums  
4 Mērėtiecīgi veidotas funkcionālās ainavu telpas  
5 Latvijas kultūrainavas vēsture  
6 IzmaiĦas lauksaimniecībā un ainava  
7 Urbanizēta lauku vide  
8 Jauna sabiedrība vecās vietā  
9 Industrijas traucēta ainava  
10 Dabiskās ainavas un rekreācija  
11 Ainavas demokrātiskai sabiedībai  
12 Cilvēka veidota dabiska ainava  
13 Vietējās daudzveidības radīšana  
14 Ainavas tekstūra  
15 Ikdienas ainavu interpretācija  
16 Ainavu konservācija un politika  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture I 

Kursa kods Arhi1002 

Kredītpunkti 1.0 

ECTS kredīti 1.5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 12 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.- 688 lpp.  
2. KačalovaT. Pētersons R. Mākslas vēstures pamati.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1.d.-341lpp.  
3. Bruăis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga: Sorosa fonds - Latvija, 1996.-287.lpp.  
4. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cittautu mākslas vāesture. M.Dobroklonska red. 2.sējums. Rīga: Liesma,1958 -413lpp.  
2. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991,400 lpp.  
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах, Том 1. Москва : Стройиздат, 1970 - 511cтр.  
4. Архитектура гражданских и промышленных зданий .Том 1 история архитектуры. Москва: Стройиздат, 
1978-252 стр.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas arhitektūra" 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra beigās ir ieskaite, ko saĦem, izpildot sekojošus nosacījumus: seminārā jānolasa referāts par doto 
tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās jāizpilda tests par lekciju tēmām. 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt informāciju par visiem arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekĜaujot ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un 
Latvijā Priekšmeta apgūšanas process ir lekcijas un patstāvīgi sagatavoti referāti semināros. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Arhitektūras pirmsākumi. Megalītiskās celtnes. Simboliskie un rituālu veidojumi.  
2 Senās Ēăiptes arhitektūra, piramīdas, klinšu kapenes, tempĜu arhitektūra.  
3 Ēăiptes dabas apstākĜi, dārzu veidošanas principi: funkcija un kompozīcija, izmantotie augi.  
4 Mezopotāmijas kultūras attīstība: Sumeru-Akādu, Asīrijas un Babilonijas valstu arhitektūra un dārzu 
māksla.  
5 Krētas un Mikēnu arhitektūra, ciklopiskās celtnes.Lietišėā māksla. Grieėijas arhitektūras galvenie posmi.  
6 Grieėu orderis. Atēnu akropole. Tēlotāja un lietišėā māksla. Dārzu un ainavu māksla Grieėijā.  
7 Etrusku kultūra, Senās Romas arhitektūra un tēlotāja māksla. Romiešu orderis.  
8 Ievērojamākie Romas arhitektūras objekti. Dabas apstākĜi, ainavu un dārzu veidoānas principi.  
9 Bizantijas arhitektūra un māksla, tās ietekme uz citu zemju, Armēnijas, Krievijas, Balkānu valstu mākslu.  
10 Karolingu un tautu staigāšanas posms Eiropas kultūrā.  
11 Romānikas stila arhitektūras veidošanās un stila pazīmes.  
12 Romānikas arhitektūra un māksla Francijā un Itālijā  
13 Romānikas arhitektūra Rietumeiropā.  
14 Romānikas arhitektūra un māksla Austrumeiropā.  
15 Romānikas perioda dārzu mākslas veidošanās principi, izmantotie augi. 
16 Romānikas posma arhitektūras pazīmes Latvijas arhitektūrā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1. semestrī.  
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Kursa nosaukums Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture II 

Kursa kods Arhi1003 

Kredītpunkti 1.0 

ECTS kredīti 1.5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 20 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.- 688 lpp.  
2. KačalovaT. Pētersons R. Mākslas vēstures pamati.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1.d.-341lpp.  
3. Bruăis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga: Sorosa fonds - Latvija, 1996.-287.lpp.  
4. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cittautu mākslas vēsture. M.Dobroklonska red. 2.sējums. Rīga: Liesma,1958 -413lpp.  
2. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991,-400 lpp.  
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах, Том 1. Москва : Стройиздат, 1970 - 511cтр.  
4. Архитектура гражданских и промышленных зданий .Том 1 история архитектуры. Москва: Стройиздат, 
1978-252 стр.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Zurnāls "Latvijas arhitektūra " 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra beigās ir ieskaite, ko saĦem, izpildot sekojošus nosacījumus: seminārā jānolasa referāts par doto 
tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās jāizpilda tests par lekciju tēmām. 

  

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt informāciju par visiem arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekĜaujot ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un 
Latvijā Priekšmeta apgūšanas process ir lekcijas un patstāvīgi sagatavoti referāti semināros. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Gotikas veidošanās un attīstība Francijā. Stila raksturīgās pazīmes.  
2 Dievnamu arhitektūra. Kompozīcijas elementi.  
3 Nocietinātas pilis un klosteri. Pilsētu veidošanās, to plānojumi un ēku arhitektūra.  
4 Ievērojamākie Gotikas arhitektūras pieminekĜi Rietum un Austrumeiropā.  
5 Dārzu mākslas veidošanās gotikas periodā.  
6 Gotikas arhitektūra Latvijā.  
7 Renesanses veidošanās un attīstība Itālijā. Stila raksturīgās pazīmes.  
8 Dievnamu un palacco arhitektūra. Kompozīcijas elementi.  
9 ItāĜu renesanses dārzu uzbūve un kompozīcijas principi.  
10 Ievērojamākie itāĜu renesanses dārzi un to veidotāji.  
11 Renesanses arhitektūra un dārzu māksla Francijā.  
12 Renesanses pilis un dārzi Francijā un Spānijā.  
13 Renesanses arhitektūra un dārzu māksla Vācijā.  
14 Renesanses arhitektūra un dārzu māksla Austrumeiropā.  
15 Renesanses arhitektūra un dārzu māksla Anglijā.  
16 Renesanses arhitektūras un dārzu mākslas iezīmes Latvijā  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums 
Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 
III 

Kursa kods Arhi1004 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.- 688 lpp.  
2. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  
3. Laird Mark. The formal garden. Thams and Hudson, London, 1992. -239 p.  
4. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. KačalovaT. Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 1.d.-341lpp.  
2. С. С. Ожегов. История ландшафтной архитектуры. Москва,Стройиздат, 1993- 85 стр  
3. Ф. Жирнов. Исскуство паркостроения. Львов, Выща школа, 1977 - 208 стр  
4. Bruăis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga: Sorosa fonds - Latvija, 1996.-287.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Ландшафтный дизайн" 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra beigās ir ieskaite, ko saĦem, izpildot sekojošus nosacījumus: seminārā jānolasa referāts par doto 
tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās jāizpilda tests par lekciju tēmām. 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt informāciju par visiem arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekĜaujot ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un 
Latvijā Priekšmeta apgūšanas process ir lekcijas un patstāvīgi sagatavoti referāti semināros. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Baroka kā arhitektūras stila rašanās ideoloăiskie un kompozicionālie pamati.  
2 Baroka dārzu kompozīcijas īpatnības. Ievērojamākie baroka dārzi Itālijā.  
3 Baroka dārzu veidošanās Austrijā. Šenbrunnas, Belvedera, Švarcenbergas u.c. dārzu kompozīcija un 
detaĜas.  
4 Vācijas baroka arhitektūras pieminekĜi. Lielākie Vācijas baroka dārzi.  
5 Baroka dārzi citās Rietum un Austrumeiropas zemēs.  
6 Klasicisma arhitektūras kompozīcijas un stila pazīmes. Klasicisms dārzi Anglijā, Francijā, Holande un citur.  
7 Ainavisko jeb angĜu stila parku veidošānās likumsakarības un to ietekme uz Eiropas dārzu un parku 
mākslu.  
8 Ievērojamākie ainaviskie parki Anglijā  
9 Izcilākie ainavisko parku paraugi Rietumeiropā  
10 Izcilākie ainaviskie parki Austrumeiropā.  
11 Dārzu un parku mākslas pieminekĜi Krievijā un Baltijas valstīs.  
12 Baroka un klsicisma pazīmes Latvijas parkos  
13 Rundāles pils un parka vēsture.  
14 Senie ainaviskie muižu parki Latvijā.  
15 Ainavu arhitekta Kūfalta veidotie dārzi un parki.  
16 Ainavu arhitekta Zeidaka veidotie parki Latvijā un Krievijā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 3. semestrī. 
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Kursa nosaukums 
Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 
IV 

Kursa kods Arhi2006 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975., 288 lpp.  
2. Nitschke Gĥnter. Japanese Gardens. Benedikt Taschen, Kěln, 1993., 240 lpp.  
3. KrastiĦš J. Latvijas republikas būvmāksla.R.Zinātne, 1992., 235 lpp.  
4. KrastiĦš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā. R. Zinātne, 1998., 278 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cittautu mākslas vēsture. M.Dobroklonska red. 2.sējums. Rīga: Liesma,1958., 413 lpp.  
2. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991., 400 lpp.  
3. Архитектура гражданских и промышленных зданий ,Том 1, история архитектуры. Москва. 
Стройиздат, 1978., 252 lpp.  
4. Gardens in Franse. Taschen, Kěln, 339 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra  
2. Ландшафтный дизайн  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs semināros un semestra noslēguma kontroldarbs. 

Kursa anotācija 

Ėīnas dārzu mākslas vēsture, filozofija, dārzu veidošanas principi, detaĜas. Japānas dārzu mākslas attīstība. 
Ėīnas un Japānas mākslas ietekme uz Eiropas dārzu mākslu. Indijas, Vidusāzijas un Austrumu arhitektūra un 
dārzu māksla. Eklektisma un jūgendstila arhitektūra, dārzi un parki Eiropā un Amerikā. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Ėīnas arhitektūras vēsture, specifika, tās kompozīcija, pieminekĜi.  
2 Ėīnas dabas apstākĜi, dārzu filosofija, simbolika, kompozīcijas elementi.  
3 Ievērojamākie Ėīnas dārzi.  
4 Japānas arhitektūras vēsture, tradīcijas un pieminekĜi.  
5 Japānas dabas apstākĜi, dārzu veidošanas filosofija, simbolika un kompozīcijas elementi.  
6 Ievērojamākie Japānas dārzi un parki.  
7 JapāĦu un ėīniešu dārzu ietekme Eiropas dārzu mākslā. Ievērojamākie JapāĦu dārzu paraugi Eiropā.  
8 Indijas kultūras un arhitektūras vēsture un attīstība.  
9 Indijas dārzu mākslas paraugi  
10 Vidusāzijas valstu kultūras, mākslas un arhitektūras pieminekĜi.  
11 Tuvo un tālo Austrumu valstu arhitektūra un dārzu māksla, tās ietekme uz Eiropas ainavu un dārzu 
mākslu.  
12 Eklektisma, modernisma un jūgendstila arhitektūras attīstība Eiropā.  
13 Eklektisms un Jūgendstils Latvijas arhitektūrā.  
14 Neoklasicisma un neobaroka dārzu māksla Eiropā.  
15 Neobaroka un neoklasicisma dārzu māksla Amerikā.  
16 Stilu sajaukumu un jaunu kompozīcijas elementu izmantošana pagājušā gadsimta sākuma arhitektūrā un 
mākslā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4. semestrī.  
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Kursa nosaukums Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture V 

Kursa kods Arhi3006 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Gěssel P. Leuthäuser G. Architecture in the Twentieth Century. Kěln 1991.- 432 p.  
2. William J.R.Curtis. Modern architecture since 1900. London. Phaidon Press Limited, 1996.-736 p.  
3. Lucz Peal, Pollz Pavel. An Introduction to 20 century Architecture. London, Grange books,1996.-163 p.  
4. A.B. Иконников Архитектура США Москва Искусство 1979 197  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Aрхитектура запада. Москва Стройиздат . 1987.-178 стрю  
2. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  
3. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991,400 lpp.  
4. Landscape transformed. Academy editions.1996g.112.lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Ландшафтный дизайн"  
2. Žurnāls "Latvijas arhitektūra"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra beigās ir ieskaite, ko saĦem, izpildot sekojošus nosacījumus: seminārā jānolasa referāts par doto 
tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās jāizpilda tests par lekciju tēmām. 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt informāciju par visiem arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekĜaujot ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un 
Latvijā Priekšmeta apgūšanas process ir lekcijas un patstāvīgi sagatavoti referāti semināros.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Jaunu arhitektūras objektu un formu rašanās straujā attīstība 20.gs. sākumā.  
2 Amerikas arhitektūras uzplaukums un tehniskie sasniegumi.  
3 Debesskrāpju celtniecības nozīme Amerikas pilsētvides attīstībā.  
4 Frenka Loida daiĜrade - aarhitektūras un vides saskaĦas paraugs.  
5 Mis van der Roe un Valtera Gropiusa daiĜrade.  
6 Tēva un dēla Saarinenu darbība plastisko formu aarhitektūrā.  
7 Eiropas arhitektūras skola, Bauhaus darbība.  
8 Le Korbizjē daiĜrade.  
9 Skandināvijas valstu arhitektūras un dabas sintēze.  
10 Kenzo Tange, Jamasaki, Kurokava u.c. japāĦu arhitekti Japānā, Amerikā un Eiropā.  
11 Oskara Nīmeijera radošā darbība.  
12 Filipa Džonsona postmodernisms un jaunākā arhitektūra.  
13 Ričarda Rodžersa laikmets jaunajā arhitektūrā.  
14 Normans Fosters un citi talantīgie 20 gs. beigu arhitekti.  
15 20 gs. pilsētu zaĜo struktūru veidošanas piemēri.  
16 Jaunu parku un dārzu veidošana mūsdienu arhitektūras kontekstā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5. semestrī.  
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Kursa nosaukums 
Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 
VI 

Kursa kods Arhi3007 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Arhitektūras teorija un vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Contemporary European Architects. Volume I,II,III, IV, V. Kěln. Taschen.  
2. Jessica Cargill Thompson. 40 architects under 40. Kěln. Taschen. 560 p.  
3. Sutherland Lyall. Kĥnstliche landschaften. Birkhäuser, Basel 1991, 239lpp.  
4. Dan Kiley and Jane Amidon. Dan Kiley. Thames and Hudson. 223.p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Great architecture of the world. John Julius Norwich. London , Mitchel Beazley. 1975-288 p.  
2. Michael Imhof und Leon Krempel. Berlin Architektur 2000. Michael Imhof Verlag. 160. p.  
3. S.Andersson, S.Hoyer. C.Th.Sorensen Landscape modernist. The danisch architectural press.Copenhagen, 
2001.173 lpp  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Arhidea"  
2. Žurnāls "Biggekunst"  
3. Žurnāls "Topos"  
4. Žurnāls"Garten + Landschaft".  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Seminārā jānolasa referāts par doto tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās nobeiguma 
eksāmens. 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt informāciju par visiem arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem 
un stiliem no pirmsākumiem līdz mūsdienām, iekĜaujot ievērojamākos objektus Eiropā, Āzijā, Amerikā un 
Latvijā Priekšmeta apgūšanas process ir lekcijas un patstāvīgi sagatavoti referāti semināros. Seminārā 
jānolasa referāts par doto tēmu, jābūt apmeklētām visām lekcijām un semestra beigās. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Straujā arhitektūras attīstība Eiropā, īpaši postsociālisma valstīs.  
2 Berlīnes modernā arhitektūra.  
3 Londonas jaunākie arhitektūras objekti.  
4 Parīzes un citu Francijas pilsētu arhitektūras un vides kvalitātes.  
5 Dienvidaustrumāzijas arhitektūras sasniegumi.  
6 Ainavua rhitekta koma vides filozofijā un materializēšanā.  
7 Izcilākie ainavu arhitektūras un mākslas meistari: Antonio Gaudi.  
8 Žofreja Dželliko dārzu māksla.  
9 Dan Kiley un viĦa darbība Eiropā un Amerikā.  
10 Martas Švarcas ainavu objekti.  
11 Skandināvu un dāĦu ainavu arhitektūra un dārzu māksla.  
12 Jauni parku un dārzu tipi mūsdienu ainavu arhitektūrā un dārza mākslā.  
13 Sporta, ūdens un atrakciju parki.  
14 Pilsētu laukumi un sabiedriskie apstādījumi.  
15 Izstāžu parki, ainavu un dārzu mākslas ekspozīciju parki.  
16 Parīzes, Dalasas un Jaunorleānas un citu pilsētu piemēri.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 6.semestrī.  
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana I 

Kursa kods Arhi2007 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
2. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g.-96.lpp.  
3. John Brockes. Garden Design Book. Dorling Kindersley.1992.-352 lpp.  
4. Džeina Kortje. Dārzs ikvienam. Izdevums latviešu valodā, "Jumava", 2001.-222 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. G. Lināre.DaiĜdārzu avīze. Lauku avīzes tematiskā avīze. 2001.g - 62lpp.  
2. S.Rubene. DaiĜdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. 2002.g.- 62lpp.  
3. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Sast. A.Neilande 2002, "Omorica".  
4. Hubert Hendel, Peter Keseler. Wasser im Garten. Falken.: 1995.- 207.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "Deko"  
3. Žurnāls "Dārza pasaule"  
4. Žurnāls "Garten + Landschaft"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā un labā kvalitātē izstrādāts, iesniegts un ar atzīmi novērtēts kursa projekts. 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos 
faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu kompozīcijas 
elementu - reljefa, ăeoplastikas, ūdens un augu izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati 
projektēšanai un jāizstrādā dažādu ain objektu projektus , grafiskā materiālā un maketos. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu funkcionālie uzdevumi, to formulēšana un sastāvdaĜu noteikšana  
2 Klimatiskie faktori, to ietekme uz ainavu funkcionālo un vizuālo izveidojumu.  
3 Ainavu stilistiskais izveidojums, kultūrvēsturiskie un funkcionāli estētiskie faktori.  
4 Kompozīciju izvēle- simetrija, asimetrija, ritms, dinamika, statika, formas, to saskaĦotība.  
5 Kursa projektu funkcionālo un kompozīcijas priekšlikumu apspriešana.  
6 Vizuālo vienību modeĜi, vizuālo barjeru robežas, priekšplāni, tālākie plāni, kulises, fons, fokusi.  
7 Ainavu grafiskā struktūra. Līniju saskaĦotība, tekstūras - virsmu raksturojums.  
8 Krāsu struktūra, pamattoĦu raksturojums.ToĦu saskaĦa  
9 Mērogu saskaĦošana esošā un projektētā situācijā.  
10 Reljefa formas un mērogs. Reljefa vizuāla pastiprināšana vai formu nivelēšana. Reljefs un mikroklimats.  
11 Kursa projektu ideju galīgo variantu apspriešana.  
12 Apstādījumu ugu izvēle pēc lieluma un vainagu formas.  
13 Ūdens virsmas un formas ainavā, to veidi. Mierīgās ūdens virsmas, ūdens kā vizuālais fokuss.  
14 Dinamiskās ūdens formas un to izmantošana ainavu projektos.  
15 Kursa projektu galīgā noformēšana  
16 Kursa projektu izvērtēšana un apspriešana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana II 

Kursa kods Arhi3008 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
2. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g.-96.lpp.  
3. Apstādījumi laukos/ sast. A. VēriĦš. R.: Liesma. 1969.-350 lpp.  
4. K.Barons. Dārzu māksla. Latvijas valsts izdevniecība, 1960.-359.lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Koki skaistumam.Lauku avīzes tematiskā avīze.2003.g.62.lpp.  
2. Košumkrūmu avīze. Lauku avīzes tematiskā avīze. 2000.g.62.lpp.  
3. S.Rubene. DaiĜdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. 2002.g.- 62lpp.  
4. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Sast. A.Neilande 2002, "Omorica".  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Deko"  
2. Žurnāls "Dārza pasaule"  
3. Žurnāls "Garten + Landschaft"  
4. Zurnāls "Dārzs un drava"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Norādītajā termiĦā un labā kvalitātē izstrādāts, iesniegts un ar atzīmi novērtēts kursa projekts. 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos 
faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu kompozīcijas 
elementu - reljefa, ăeoplastikas, ūdens un augu izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati 
projektēšanai un jāizstrādā dažādu ain objektu projektus , grafiskā materiālā un maketos. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Augu valsts kā ainavu komponents, augu valsts struktūra projektējamā teritorijā.  
2 Koki un krūmi kā fons un kulises. Koku un krūmu iedalījums pēc lieluma.  
3 Koki un krūmi kā ainavu dominantes. Koku un krūmu iedalījums pēc vainagu formas, zarojuma un 
faktūras.  
4 Koki un krūmi kā mainīgais ainavu elements. Lapas, ziedēšanas laiki, rudens lapas un augĜi.  
5 Projekta funkcionālā un kompozicionālā koncepcija.  
6 MūžzaĜie augi Latvijas ainavās un apstādījumos.  
7 Projekta koncepcija ar galvenajiem apstādījumu augiem.  
8 Galvenie ekoloăiskie principi koku un krūmu izvēlē ainavas projektā.  
9 Tehnoloăiskās prasības augu izvēlē un projekta kompozīcijā.  
10 Gadalaiku maiĦas ievērtēšana ainavu projektos.  
11 Koku un krūmu grupēšana pēc vizuālajiem un ekoloăiskajiem kritērijiem.  
12 Projekta funkcionālās un vizuālās koncepcijas galīgā varianta apspriešana.  
13 Zemsedzes formas un to izmantošana projektēšanā  
14 Koku un krūmu augšanas dinamikas ievērtēšana projektos.  
15 Projekta galīgā noformējuma apstiprināšana.  
16 Projektu risinājumu prezentēšana un apspriešana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana III 

Kursa kods Arhi3009 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g.-96.lpp.  
2. А. В. Иконников. Функция, форма образ в арxитектуре. Mосква , "Cтройиздат" 1986 г. 286 стр.  
3. Landscape transformed. Academy editions.1996g.112.lpp.  
4. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. S.Andersson, S.Hoyer. C.Th.Sorensen Landscape modernist. The danisch architectural press.Copenhagen, 
2001.173 lpp  
2. М. В. Посоxин. Арxитектура окружающей среды. Mосква, "Cтройиздат", 1986 г. 286 стр.  
3. Koki skaistumam.Lauku avīzes tematiskā avīze.2003.g.62.lpp.  
4. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Sast. A.Neilande 2002, "Omorica"  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Latvijas arhitektūra” 
2. Žurnāls „Topos”  
3. Žurnāls „Arhidea”  
4. Žurnāls „Byggekunst” 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts, kvalitatīvi izstrādāts un ar atzīmi novērtēts kursa projekts. 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos 
faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu kompozīcijas 
elementu - reljefa, ăeoplastikas, ūdens un augu izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati 
projektēšanai un jāizstrādā dažādu ain objektu projektus , grafiskā materiālā un maketos. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Arhitektūras objekts kā līdzvērtīgais, dominējošais vai pakārtotais ainavas elements.  
2 Arhitektūras formu kompozicionālā uzbūve, mērogs.  
3 Arhitektūras objekta teritorijas zonējums  
4 Projekta koncepciju apspriešana.  
5 Arhitektūras objekta formas, krāsas, gaismēnas un grafiskās struktūras nozimes ainavā precizēšana.  
6 Galvenās ainavas dominantes projektējamā teritorijā.  
7 Projekta galvenā plānojuma un kompozīcijas risinājuma apspriešana un akceptēšana  
8 Piebraucamo ceĜu, autostāvvietu un gājēju kustības projektēšana. ,  
9 Reprezentatīvi dekoratīvās zonas projektēšana.  
10 Rekreācijas zonu projektēšana, ainavu elementu izvēle.  
11 Apkalpojošās teritorijas plānojums un labiekārtojums.  
12 Invalīdu ērtībām nepieciešamo komunikāciju projektēšana  
13 Apstādījumu augu izvēle un grupu projektēšana.  
14 Apstādījumu detalizēšana un sarakstu sastādīšana.  
15 Projektu galīgā noformēšana un sagatavošana prezentēšanai.  
16 Projektu novērtēšana un apspriešana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana IV 

Kursa kods Arhi4002 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g.-96.lpp.  
2. Geoffrey and Susan Jellicoe. The landscape of man. Thames and Hudson, London 1991,400 lpp.  
3. Sutherland Lyall. Kĥnstliche landschaften. Birkhäuser, Basel 1991, 239lpp.  
4. Л. Стоичев. Парковое и ландшафтное исскуство. София, Земиздат, 1962 г. 386 стр  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Landscape transformed. Academy editions.1996g.112.lpp.  
2. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
3. S.Rubene. DaiĜdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. 2002.g.- 62lpp.  
4. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Sast. A.Neilande 2002, "Omorica".  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Latvijas architektūra”  
2. Žurnāls „Topos”  
3. Žurnāls „Garten + Landschaft”  
4. Žurnāls „Arhidea” 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Norādītajā termiĦā un labā kvalitātē izstrādāts, iesniegts un ar atzīmi novērtēts kursa projekts. 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos 
faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu kompozīcijas 
elementu - reljefa, ăeoplastikas, ūdens un augu izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati 
projektēšanai un jāizstrādā dažādu objektu projektus , grafiskā materiālā un maketos. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Projektējamās ainavas vieta un loma konkrētajā vidē.  
2 Teritorijas esošās situācijas kultūrvēsturiskā analīze.  
3 Projektējamās teritorijas esošā un prognozējamā ekoloăiskā situācija.  
4 Vizuālās analīzes ar tāliem un tuviem skatu punktiem.  
5 Ainavas projekta funkcijas koncepcija, balstīta uz sociālekonomiskiem datiem.  
6 Teritorijas zonējums atbilstoši vēlamajai funkcijai.  
7 AutoceĜu un gājēju ceĜu tīkla izveidojums,  
8 Dabisko vai mākslīgo ūdenskrātuvju ainavisks izveidojums projektējamā teritorijā.  
9 Lietus ūdeĦu savākšana un aizvadīšana no teritorijas virsmām.  
10 Pazemes un gaisa komunikāciju izvietojuma ievērtēšana ainavas projektā.  
11 Dažāda līmeĦa aizsargzonas, kas ietekmē projektu risinājumus.  
12 Aizsargsādījumu veidi un piemērotu augu izvēle.  
13 Speciālas nozīmes apstādījumi: alejas, dzīvžogi, veci vēsturiski parki u.c.  
14 Dendroloăiskie plāni un augu specifikācijas. Puėu dobju izvēle pēc lieluma, formas un krāsām.  
15 Mazo arhitektūras formu zīmējumi vai izvēle pēc katalogiem.  
16 Teritoras raksturīgo griezumu konstruēšana. Perspektīvas un detaĜu zīmējumi.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 6.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra un projektēšana V 

Kursa kods Arhi4003 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g., 96.lpp.  
2. A.Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks. Rīga, "Avots", 1992.g.,173lpp.  
3. S.Bells, O.Nikodemus.Meža ainavas plānošanai un dizainam.Valsts meža dienests, LTS International 
Ltd.Rīga 2000, 75.lpp.  
4. Latvijas biotopi. Klasifikators. Latvijas Dabas fonds. Rīga 2001, 96 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. metodisks materiāls. VARAM, Rīga 
2001g, 28 lpp.  
2. Landscape transformed. Academy editions.1996g.112.lpp.  
3. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
4. Sutherland Lyall. Kĥnstliche Landschaften. Birkhäuser, Basel 1991, 239lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Topos  
2. Garten + Landschaft  
3. Arhidea  
4. Лфрдшафтный дизайн  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Norādītajā termiĦā un labā kvalitātē izstrādāts, iesniegts un ar atzīmi novērtēts kursa projekts. 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir apgūt ainavu projektēšanu, izmantot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos 
faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Studenti iegūst zināšanas par ainavu kompozīcijas 
elementu - reljefa, ăeoplastikas, ūdens un augu izmantošanas formām. Studentiem jāsavāc izejas dati 
projektēšanai un jāizstrādā dažādu objektu projektus , grafiskā materiālā un maketos.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Teritorijas vizuālās kvalitātes un ainaviskā potenciāla noteikšana.  
2 Sociālekonomisko faktoru kopums teritorijas attīstības prognozei.  
3 SWID analīze un projekta programma.  
4 Ainavas attīstības koncepcijas pirmā varianta apspriešana.  
5 Teritorijas plānojuma funkcionālais pamatojums un zonējums.  
6 Ainavu kompozīcijas pamatideja, izvēloties skatu punktus un skatu virzienus.  
7 Reljefa izmantošanas vai pārveidošanas varianti.  
8 Esošās vai jaunveidojamās ūdenskrātuves un to ietekmes uz vidi vērtējums.  
9 Teritorijas apauguma novērtējums un priekšlikumi.  
10 Lauksaimniecisko platību izmantošanas prognozes.  
11 Ražošanas vai sabiedrisko zonu plānojumu priekšlikumi.  
12 Tūrisma un rekreācijas iespēju modelēšana.  
13 Teritorijas ăenerālplāna izstrādāšana.  
14 Plāna detalizācija un labiekārtojuma elementu specifikācijas.  
15 Apstādījumu plāns un dendroloăiskās specifikācijas.  
16 Projekta grafisko materiālu un maketa iesniegšana, novērtēšana un apspriešana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 7.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu menedžments I 

Kursa kods Arhi4009 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 91 lpp.  
2. Melluma A., Leinerte M. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 171 lpp.  
3. Dabas aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 59 lpp.  
4. Priedītis N. (1999) Latvijas Mežs: daba un daudzveidība. WWF. Rīga, 205 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Griėis A. (1995) Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums.  
2. Lauksaimniecības nozares attīstība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000).VARAM. 
Rīga, 91 lpp.  
3. Bells S., Nikodemuss O. (2000) Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga, 75 lpp.  
4. Vides iazsardzības politikas plāns (1995).VARAM . Rīga  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Vide un laiks 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kas piedalījušies literatūras studiju seminārā un izpildījuši 
praktiskos darbus. 

  

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir dot zināšanas par ilgtspējīgas ainavas veidošanu un apsaimniekošanu, 
bioloăiskās daudzveidības nodrošināšanu un papildināšanu lauku un pilsētu ainavā. Studenti apgūst 
apdzīvotu teritoriju ainavu - parku, aizsargstādījumu, pilsētu un pilsētciematu mežu apsaimniekošanu, 
iepazīstas ar ainavu apsaimniekošanas administratīvo un finansiālo struktūru. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavas pastāvēšanas nosacījumi: ilgtspējīga attīstība, bioloăiskā daudzveidība. 3 lekc., 3 prakt.d.  
2 Lauksaimniecības problēmas un to ietekme uz ainavu. Valsts politika lauksaimniecībā. 3 lekc., 3 prakt.d.  
3 Meža nozīme un mežsaimniecības ietekme uz ainavu. Meža izmantošanas politika. 3 lekc., 3 prakt.d.  
4 Vides aizsardzības politika un ainava. 3 lekc., 3 prakt.d.  
5 Pilsētas parku un apstādījumu apsaimniekošana. 3 lekc., 3 prakt.d.  
6 Sabiedrības iesistīšana ainavu veidošanā un apsaimniekošanā. 3 lekc., 3 prakt.d.  
7 Tematiska ekskursija 8 st. Literatūras seminārs 4 st.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 8 semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu menedžments II 

Kursa kods Arhi4009 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 91 lpp.  
2. Melluma A., Leinerte M. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 171 lpp.  
3. Dabas aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000). VARAM. Rīga, 59 lpp.  
4. Priedītis N. (1999) Latvijas Mežs: daba un daudzveidība. WWF. Rīga, 205 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Griėis A. (1995) Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums.  
2. Lauksaimniecības nozares attīstība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000).VARAM. 
Rīga, 91 lpp.  
3. Bells S., Nikodemuss O. (2000) Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga, 75 lpp.  
4. Vides iazsardzības politikas plāns (1995).VARAM . Rīga  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Vide un laiks 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kas piedalījušies literatūras studiju seminārā un izpildījuši 
praktiskos darbus. 

  

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir dot zināšanas par ilgtspējīgas ainavas veidošanu un apsaimniekošanu, 
bioloăiskās daudzveidības nodrošināšanu un papildināšanu lauku un pilsētu ainavā. Studenti apgūst 
apdzīvotu teritoriju ainavu - parku, aizsargstādījumu, pilsētu un pilsētciematu mežu apsaimniekošanu, 
iepazīstas ar ainavu apsaimniekošanas administratīvo un finansiālo struktūru. 

  

Kursa apraksts-plāns 

Ainavas projektēšanas darbu organizēšana. 
Dokumentācijas sagatavošana. 
Projektu etapi, tāmes, darbu secība un grafiks, projektu specifika. 
Ainavu ierīkošanas darbu organizēšana. 
Ierīkošanas darbu specifika Latvijā. 
Ierīkošanas darbu secība, grafiki, izmaksu tāmes. 
Ierīkošanas darbu organizēšana. 
Ainavu kopšanas darbu organizēšana. Kopšanas darbu instrukcijas, grafiksi, specifika Latvijas a-pstākĜos. 
4 Apkārtējās vides aizsardzība ainavu ierīkošanā un kopšanā. 
5 Pilsētas parku un apstādījumu apsaimniekošana. 3 lekc., 3 prakt.d.  
6 Sabiedrības iesistīšana ainavu veidošanā un apsaimniekošanā. 3 lekc., 3 prakt.d.  
7 Tematiska ekskursija 8 st. Literatūras seminārs 4 st.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 9. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ārtelpas funkcionālais dizainsI 

Kursa kods Arhi2005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Grabis J. Dārza teritorijas labiekārtošana. R.: Avots.1977, 164 lpp.  
2. Šterns H.B. Dārzs un māja sakoptā vidē. R. : Praktiskā grāmata. 1997.-178 lpp.  
3. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
4. John Brockes. Garden Design Book. Dorling Kindersley.1992.-352 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Arhitektūra un dizains.Rakstu krājums// R.: Avots , 1985.- 167 lpp.  
2. Griėis A. Apstādījumu veidošana un kopšana. Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums. 1995.-77 lpp.  
3. Brukss Džons. Veidosim krāšĦumdārzu. R.: Zvaigzne ABC, 1997 -72 lpp.  
4. Hubert Hendel, Peter Keseler. Wasser im Garten. Falken.: 1995.- 207.lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas arhitektūra".  
2. Žurnāls "Praktiskā būvniecība"  
3. Žurnāls "Dārza pasaule"  
4. Žurnāls "Garten + Landschaft"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāti, noformēti, iesniegti un ar atzīmi novērtēti norādītā apjoma mazo arhitektūras formu projekti. 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir apgūt ainavās un apstādījumos izmantojamo neliela izmēra ēku un būvju, kā arī 
priekšmetu projektēšanu, gūt priekšstatu par projektējamo objektu stilu, modi, krāsu, formu, materiālu, 
saskaĦojumu ar pārējiem ainavas elementiem. Studiju procesā tiek izstrādāti projekti, zīmējumi un rasējumi. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Mazo arhitektūras formu daudzveidība, to nozīme ainavu arhitektūrā.  
2 CeĜu segumu veidi, atbalstsienas, kāpnes. Materiāli un konstrukcijas, izbūves tehnoloăija.  
3 LīmeĦu starpības, kāpnes un pandusi priekš invalīdu vajadzībām. Materiāli un izbūves tehnoloăijas.  
4 Žogi, vārti, margas, balustrādes, tilti, laipas un citi elementi. Funkcijas, formas, stils un materiāli.  
5 Soli, galdi, urnas, ziedu un augu trauki. Funkcijas, materiāli, forma, krāsa.  
6 Informatīva rakstura objekti: virziena norādes, piktogrammas, reklāmas, nosaukumi.u.c.  
7 Sporta laukumi un iekārtas. Laukumu izmēri, materiālu izvēle, forma, krāsa, drošība.  
8 Bērnu rotaĜu iekārtas. Drošības noteikumi bērnu rotaĜu iekārtu izvēlē, uzstādīšanā un ekspluatācijā.  
9 Gaismas ėermeĦi, to uzdevums, iedalījums , dizains un tehnoloăija.  
10 Ūdensbaseini peldēšanai, bradāšanai un dekoratīvie. Ūdens kavalitātes uzturēšanas sistēmas. Beseinu 
konstrukcijas  
11 Strauti, kaskādes, ūdenskritumi un strīklakas. To konstruktīvā uzbūve un noformējuma dizains.  
12 Pergolas, nojumes, nelieli paviljoni, to konstruktīvā uzbūve, forma un stils.  
13 Mazo arhitektūras formu ( žogs ar vārtiem, pergola u.c.) projektēšana, izmēru, uzbūves un materiālu 
izvēle.  
14 Dekoratīva ūdensbaseina projektēšana.  
15 CeĜu seguma, atbalstsienas, kāpĦu un pandusa projekts.  
16 Mazo arhitektūras formu projektu izstāde, vērtēšana un apspriešana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4 semestrī. 
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Kursa nosaukums Ārtelpas funkcionālais dizainsII 

Kursa kods ArhiP002 

Kredītpunkti 1,5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. J.Balodis. Kartogrāfija.Rīga.1989.-389.lpp..  
2. V.Freijs,O.Jakubovskis.Ăeodēzija.Rīga,1993.-382.lpp.  
3. Zemes lietošanas veidu apzīmējumi.LLU.2000.-24.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. A.ZiemeĜniece.Pelču internātskolas rekonstrukcija.Vertikālais plānojums.Tehniskais projekts.2002.g.  
2. A.ZiemeĜniece.ZaĜenieku pamatskolas rekonstrukcija.Vertikālais planojums.2002.g.  
3. A.ZiemeĜniece.Ozolnieku pagasta ēkas rekonstrukcija.Vertikalais plānojums.2003.g..  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Grafiski un kompozicionāli labā kvalitātē atspoguĜota reljefa spēle projektā. 

  

Kursa anotācija 

Zemes vertikālā plānošana, nosakot esošās un projektējamās augstuma atzīmes. Vertikālā plānojumā 
ievērtēt esošās situācijas ainavisko telpu, pielāgojot horizontāĜu raksturu nogāzes, atbalstsienas, grāvju 
sistēma, dīėi utt.) Zemes darbu kartogrammas sastādīšana un zemes darbu bilances aprēėināšana.  

  

Kursa apraksts-plāns 

  
1 Topogrāfiskā uzmērījuma un projektējamās apbūves ienešana dotajā situācijā'  
2 0.00 atzīmes noteikšana  
3 HorizontāĜu projektēšana  
4 Atbalstsienu,nogāžu,sateču projektēšana  
5 Lietus kanalizācijas gūliju paredzēšana. Iesegumu gultĦu griezumi.  
6 Esošo koku sakĦu sistēmu saglabāšana pie zemes norakuma(uzbēruma)  
7 Zemes darbu kartogrammas projektēšana.  
8 Zemes darbu bilances noteikšana  
9 Galīgā varianta apstiprināšana  
10 Darbu izstāde, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5.semestrī.  
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Kursa nosaukums CeĜi un tilti 

Kursa kods BūvZ3044 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lūsis J., Slēde E., Mengots J. AutoceĜi. - R.: Izd. "Liesma", 1972. - 375 lpp.  
2. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки:Учебник для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.:Агропромиздат, 1984. - 447 с.  
3. Wright, Paul H. Highway engineering / 6th ed. - New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. - VII, 680 
p.  
4. Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. В.С.Бойчук. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Колос, 1996. - 205 с.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Andersons G., SiĦajeva R. AutoceĜu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem / LLU. - Jelgava: LLU, 2000. - 
31 lpp.  
2. Transportbūves. AutoceĜi, ielas un dzelzsceĜi / J.Naudžuns, P.Dzenis, J.Smornovs, A.Paeglītis. - R.: RTU, 
1995. - 88 lpp.  
3. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог: Учебное пособие. - М.: " 
Транспорт" , 1980. - 189 с.  
4. Elksnis K., Sviėis H., Vikmanis E. AutomobiĜu ceĜu remonts un uzturēšana. - R.:izd. "Liesma", 1967. - 276 
lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "AutoceĜi" ISSN 0201-79X  
2. Civil Engineering. Finnish Civil Engineering and Construction journal. ISSN 0033-913X  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem, izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam. 

Kursa anotācija 

AutoceĜu vispārīgs raksturojums un klasifikācija. AutomobiĜu kustība ceĜā. CeĜa plāns, šėērsprofils un 
garenprofils. AutoceĜu mezgli. CeĜa klātne. Grunšu klasifikācija un zemes klātnes uzbūve. Ūdens novadīšana 
no ceĜa un zemes klātnes. AutoceĜu segas. AutoceĜu projektēšana. AutoceĜu 
inženieraprīkojums;Inženierbūves apvidus šėēršĜu pārvarēšanai. AutoceĜu būvniecība, uzturēšana un 
remonts.  

Kursa apraksts-plāns 

1 AutoceĜu vispārīgs raksturojums.CeĜu klasifikācija; tehniskās kategorijas.  
2 AutomobiĜu kustība ceĜā. AutomobiĜu transporta ietekme uz apkārtējo vidi. CeĜa šėērsprofili.  
3 CeĜa izveidojums plānā.CeĜa iekĜaušana ainavā. Plāna un pārejas līkĦu un redzamības attāluma noteikšana.  
4 CeĜa klātne.Klātnes raksturīgie parametri un to noteikšana.  
5 CeĜa garenprofils.Garenprofila galvenie elementi un to noteikšana.  
6 CeĜa projektēšana plāna līknēs.Virāža.CeĜa paplašinājums līknēs. Parametru noteikšana.  
7 AutoceĜu mezgli; vienlīmeĦa un vairāklīmeĦa autoceĜu raksturojumi.  
8 Ūdens novadīšana no zemes klātnes; ietekme uz ūdenstilpnēm. CeĜa grāvji, ūdens aizvadīšana.  
9 Zemes klātne. Mitruma un siltuma režīms. Zemes klātnes noturība.Raksturīgie šėērsprofili.  
10 AutoceĜu segas. Segu konstrukcijas un pielietojums.  
11 AutoceĜu inženieraprīkojums. AutoceĜu projekta saturs  
12 Atpūtas laukumi - plānojums, ūdens novadīšana un segums. Laukumu iekĜaušana ainavā.  
13 Mākslīgās būves apvidus šėēršĜu pārvarēšanai. Caurtekas. Tilti.Tiltu dizains un iekĜaušana ainavā.  
14 AutoceĜu būvniecība. Būvdarbu ietekme uz apkārtējo vidi.  
15 CeĜu uzturēšana un remonts.CeĜu ekspluatācijas ietekme uz apkārtējo vidi.  
16 Kursa projekta aizstāvēšana. Priekšmeta studiju apkopojums un izvērtējums.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā, 
7.semestrī. 
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Kursa nosaukums Cilvēka aizsardzība 

Kursa kods Citi3002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Citi 

Kursa autori 

InženierzinātĦu doktors viesdoc. Daina Kanaška 
Medicīnas habililitētais doktors viesdoc. Ingolfs Žukovskis 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Darba apstākĜi un veselība darbā.- Rīga :Labklājības ministrija, 2004.-140 lpp.  
2.Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība/V.KaĜėa un Ž.Rojas red..- Rīga :Elpa, 2001.-
500 lpp.  
3.Darba drošība.-Rīga :Labklājības ministrija.-288 lpp.  
4.KaĜėis V., Roja Ž. Riska faktori darba vidē.- Rīga :Elpa, 2001.  
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Psihosociālā darba vide.- Rīga :Labklājības ministrija, 2003.-140 lpp.  
2.Eglīte M. Darba medicīna.- Rīga, 2000.- 671 lpp.  
3.Darba higiēna.- Rīga :Labklājības ministrija, 2003.-160 lpp.  
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.Laikraksts "Valdības ZiĦotājs"  
2.Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"  
3.Laikraksts "Mans Īpašums"  
4.Laikraksts "Ugunsdzēsējs"  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Akumulējošo novērtējumu saĦem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies semināra 
nodarbībās un testu veidā apliecinājuši normatīvo aktu zināšanas un izpratni, iegūstot novērtējumu ne 
zemāku kā 5,0 balles. Galīgā atzīme - novērtējumu vidējais aritmētiskais. 
 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst piemērot likumu, nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu normas darba videi. 
Darba aizsardzības darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vides parametru iedarbību uz 
cilvēku, ārkārtējo situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un reaăēšanas iespējas uz tām. 
 

Kursa apraksts-plāns 

1 Darba aizsardzības sistēma (l). Darba vides parametru mērīšanas metodes un metodikas (pr.d.). 
1.uzdevums  
2 Darba aizsardzību reglamentējošie dokumenti (l.) Mākslīgā apgaismojuma aprēėinu modelēšana. 
1.tests.2.uzdevums  
3 Darba vides higiēna un sanitārija (l.). Individuālo aizsardzības līdzekĜu izvēle (pr.d.).2.tests. 3.uzdevums.  
4 Darba vides riska faktori, to ietekme uz cilvēka veselību. Dzirdes orgānu aizsardzības līdzekĜu izvēle.  
5 Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība, profilakse (l.). Sprādzienbīstamas vides aprēėini.  
6 Ugunsdrošība (l.).Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas aprēėini (pr.d.). Uzdevums 2.kontroldarbam.  
7 Elektrodrošība (l.). Riska novērtējums darba vietā (pr.d.). 2.kontroldarbs.  
8 Darba drošības pilnveidošanas ceĜi (l.). Riska novērtējums darba vietā. (pr.d.)  
9 Ārkārtējo situāciju sistēmas (l.) Bīstamo objektu inventarizācija un riska analīze (pr.d.). 1.uzdevums.  
10 Ārkārtēju situāciju sistēmas (l.) . ĀS tiesiskais pamats (sem.) 1.tests. 2.uzdevums.  
11 ĀS bīstamības pakāpes novērtēšana (l.) Radiācijas situācijas prognozēšana un novērtēšana.2.tests, 
3.uzdevums  
12 Cilvēku aizsardzība (l.). Tautsaimniecības nozaru speciālistu tiesības un pienākumi ĀS.(sem) 3.tests .  
13 Preventīvie pasākumi nozares sagatavošanai darbībai ĀS (l.). Ėīmiskās situācijas prognozēšana.(pr.d.).  
14 Preventīvie pasākumi nozares sagatavošanai darbībai ĀS (l.) Evakuācijas pasākumi.4.uzdevums.  
15 Glābšanas darbi tautsaimniecība (l.) Dezaktivācija (pr.d.).4.kontroldarbs.  
16 Ražošanas atjaunošana ekstremālā vidē. (l.). Avāriju likvidēšanas pasākumi, organizatori un 
izpildītāji.(sem.) 
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Piezīmes 

IekĜauts visās LLUstudiju programmās.(Senāta lēmums Nr.166 12.03.1997). 
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Kursa nosaukums Datormācība I  

Kursa kods Arhi2026 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Datorzinību pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word.- V.Vēža red.- R.:Mācību grāmata, 2000.- 251 lpp. 
2. Aizpuriete, Valda. Microsoft Excel profesionālai izglītībai/ Valda Aizpuriete.Rīga: Mācību grāmata, 2002. 
252 lpp.  
3. A.ĖiĦėere. Microsoft PowerPoint 97 ikvienam. R.: Datorzinìbu centrs, 1999  
4. Sataki, Katrīna. Microsoft Windows 2000 Professional -- no A līdz Z / Katrīna Sataki, JeĜena Visipkova. Rīga 
: Datorzinību centrs, 2001  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Datorzinību pamati. 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel.- V.Vēža red.- R.:Mācību grāmata, 2000.- 159 
lpp.  
2. I.Arhipova, S.BāliĦa. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. R.: Datorzinìbu centrs, 1999.- 168 lpp.  
3. Treiguts E. Ievads datorzinībās. II daĜa- R.: Biznesa augstskola TURĪBA, 2000.- 79 lpp  
4. Murāne, Dace. Microsoft Word 2000 -- no A līdz Z / Dace Murāne, Iveta Pāvilsone. Rīga : Datorzinību 
centrs, 2000 (Rīga Paraugtipogrāfija) 133 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pele. - Rīga: Domu Parks  
2. e-Pasaule  
3. Digital Times: weekly: газета о компьютерах для пользователей и программистов.- Rīga: Megaplus  
4. PC magazine: персональный компьютер сегодня.- Москва: СК Пресс  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaite: izstrādāti 4 patstāvīgie darbi: "Būvmateriālu specializācijas teksts MS Word"; "Ainavu arhitektūras 
specializācijas grafika MS Word"; "ApzaĜumošanas augu datu bāzes veidošana un ierakstu atlase MS Excel"; 
"Prezentācijas slaidu komplekts MS PowerPoint". 

Kursa anotācija 

Datori, programmatūra, IBM PC aparatūra, sistēmprogrammas un pielietojamās programmas. Operāciju 
sistēmas MS-DOS, Windows. Projektu paskaidrojuma raksta noformēšana teksta redaktorā Winword, ietverot 
grafiskos objektus. Elektroniskās tabulas Excel izmantošana informācijas apkopošanai un datu analīzei. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Datorvides programmas. Windows vide.  
2 Microsoft Word dokumenta veidošana un rediăēšana  
3 Stilu veidi un lietošana. Šablonu veidošana un lietošana.  
4 Formulu ievads un rediăēšana. tabulu veidošana un formatēšana.  
5 Zīmēšana Microsoft Word programmā. Zīmēšanas rīki un to izvēle.  
6 Grafisko objektu rediăēšana.  
7 Objektu noformēšana. Trīsdimensiju objektu veidošana.  
8 Grafisko objektu un teksta savietošana. Dokumenta galīgā noformēšana un faila formāta izvēle.  
9 Elektroniskā tabula Excel. Excel logs un izvēlĦu kartes.  
10 Darbs ar datu virknēm. Datu bāze, datu kārtošana un atlase.  
11 Datu analīzes līdzekĜi.  
12 Excel funkcijas. Aprēėini tabulās. Objektu veidošana.  
13 Makrokomandu rakstīšana ar ierakstītāju.  
14 Slaidu sagatavošana datorprogrammā Microsoft PowerPoint  
15 Teksta noformēšana, tabulu un grafisko objektu veidošana slaidā  
16 Slaidu demonstrācijas vadības iespējas  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1. semestrī. 
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Kursa nosaukums Datormācība II  

Kursa kods Arhi2027 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. PeĜiĦins A. AutoCAD datorizētā projektēšana/ PeĜiĦins A., Spalis G. - R.: Jumava, 2003.  
2. А.Л. Хейфец. Инженерная компьютерная графика AUTOCAD. Опыт преподования и широта взгляда.- 
М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002  
3. Tику Ш. Эффективная работа: AUTOCAD. СПб.: Питер, 2002  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Джордж Омура. AutoCad 2000.- М.: "ЛОРИ", 2000  
2. PeĜiĦins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana AutoCAD vidē.- R.: Jumava, 1999  
3. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю. Компьютерная технология инженерной графики в среде AUTOCAD 
2000. Учебное пособие. М.: ДМК Пресс, 2001  
4. Романычева Э.Т., Трошина Т.Ю., Николаев А.В. Трехмерное моделирование в AutoCAD 14.- М.: ДМК, 
1999  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pele. - Rīga: Domu Parks  
2. e-Pasaule  
3. Digital Times: weekly: газета о компьютерах для пользователей и программистов.- Rīga: Megaplus  
4. PC magazine: персональный компьютер сегодня.- Москва: СК Пресс  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāts patstāvīgais darbs rasējuma veidošanā ar AutoCAD programmu un nokārtots eksāmens. 

Kursa anotācija 

Mērėis: apgūt pamatiemaĦas darbam AutoCAD vidē. AutoCAD interfeiss. AutoCAD vides parametru izvēle. 
Koordinātu sistēmas. Grafisko objektu veidošana. Bloki. SlāĦi. Piesaistes režīmu izmantošana. Rediăēšanas 
metodes: objektu izvēle, rediăēšanas komandas, objektu īpašību izmainīšana. Izmēru izlikšana. Darbs 
trīsdimensiju telpā: modeĜu veidošana un vizualizācija. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Grafiskā programma AutoCAD. AutoCAD grafiskais interfeiss  
2 AutoCAD pamatjēdzieni: koordinātu sistēmas, mērvienības, komandas, palīgrežīmi, objektu piesaiste un 
izvēle  
3 Rasējuma parametru izvēle un uzstādīšana  
4 Vienkāršu objektu zīmēšanas komandas.  
5 Komandas grafisko objektu rediăēšanai.  
6 Komplicētu objektu veidošana, racionāli izvēloties zīmēšanas un rediăēšanas komandas  
7 Atsevišėu teksta elementu un teksta rindkopu veidošana un rediăēšana programmā AutoCAD.  
8 Izmēru stili; stila parametru izvēle. Izmēru izlikšana rasējumā  
9 Objektu bloku veidošana un izmantošana. Atribūti.  
10 Darbības ar slāĦiem un to racionāla izmantošana  
11 Objektu īpašības un to izmainīšana. Informācijas iegūšana par objektiem.  
12 AutoCAD vides parametru izvēle un uzstādīšana.  
13 Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati  
14 Pilnformas modeĜu veidošanas un rediăēšanas komandas  
15 Plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediăēšanas komandas  
16 Trīsdimensiju objektu vizualizācija  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ēku arhitektūra I 

Kursa kods Arhi2023 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare CeltĦu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. KalniĦa "civilās un rūpniecības ēkas" Rīga, Zvaigzne 1976  
2. E. Neiferts "Celtniecības projektāšana" Celtniecības literatūras izdevniecība Maskava 1965 1. daĜa, 2. daĜa  
3. J. Noviks "Ăimenes māja" sia Jurăi-93 Rīga 1997  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. "Māja laukos" A. LiepiĦa 2003.gads Valters un Rapa 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Studija plus  
2. Latvijas arhitekts  
3. Deko  
4. Dārza pasaule  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noslēgumā izstādīt kursa projektu dzīvojamai ēkai. 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērėis - aogūt sekojošo: Ēku klasifikācija, konstruktīvā struktūra. Galvenie celtniecības materiāli un 
konstrukcijas. Kompozīcijas paĦēmieni, ēkas funkcionālais risinājums, projektēšanas normatīvi. Tektoniskā, 
mākslinieciskā un ekonomiskā saskaĦotība. Dzīvojamo ēku tipi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ēkas funkcionālo risinājumu izstrāde  
2 Ēkas kompozicionālo risinājumu izstrāde  
3 Ēkas konstruktīvo risinājumu izstrāde  
4 Teritorijas labiekārtojums  
5 Fasāžu kompozīcijas detalizācija  
6 Fasāžu un plānu grafiskais noformējums  
7 Pārsegumu konstrukciju izstrāde  
8 Jumta materiālu izvēle  
9 Grīdu materiālu izvēle  
10 DetaĜu modelēšana (logi, durvis)  
11 KāpĦu konstruēšana  
12 Novietnes plāna maketēšana  
13 Stafāžas modelēšana  
14 Dūmvadu, ventilācijas kanālu, santehnikas izvēle  
15 Projekta grafiskā noformēšana  
16 Projekta nodošana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ēku arhitektūra II 

Kursa kods Arhi3021 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare CeltĦu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. KalniĦa "Civilās un rūpniecības ēkas" Rīga, Zvaigzne 1976  
2. Ernst and Peter Neufert „Architects’ data” Blakwell Science 2000 
3. J. Noviks "Ăimenes māja" SIA Jurăi-93 Rīga 1997  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. "Māja laukos" A. LiepiĦa 2003.gads Valters un Rapa 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Studija plus  
2. Latvijas arhitekts  
3. Deko  
4. Dārza pasaule  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noslēgumā izstādīt kursa projektu dzīvojamai ēkai. 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērėis - apgūt sekojošo: Ēku klasifikācija, konstruktīvā struktūra. Galvenie celtniecības materiāli un 
konstrukcijas. Kompozīcijas paĦēmieni, ēkas funkcionālais risinājums, projektēšanas normatīvi. Tektoniskā, 
mākslinieciskā un ekonomiskā saskaĦotība. Dzīvojamo ēku tipi. Publiskās ēkas projekts. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Ēkas funkcionālo risinājumu izstrāde  
2 Ēkas kompozicionālo risinājumu izstrāde  
3 Ēkas konstruktīvo risinājumu izstrāde  
4 Teritorijas labiekārtojums  
5 Fasāžu kompozīcijas detalizācija  
6 Fasāžu un plānu grafiskais noformējums  
7 Pārsegumu konstrukciju izstrāde  
8 Jumta materiālu izvēle  
9 Grīdu materiālu izvēle  
10 DetaĜu modelēšana (logi, durvis)  
11 KāpĦu konstruēšana  
12 Novietnes plāna maketēšana  
13 Stafāžas modelēšana  
14 Dūmvadu, ventilācijas kanālu, santehnikas izvēle  
15 Projekta grafiskā noformēšana  
16 Projekta nodošana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 6. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ekoloăija un vides aizsardzība 

Kursa kods VidZ3006 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I. Liepa, A. MauriĦš, E. Vimba. Ekoloăija un dabas aizsardzība. R: Zvaigzne, 1991. 300 lpp.  
2. J. Švarcbahs, R. Sudārs, V. Jansons, U. KĜaviĦš, Ē. Dreimanis, P. Bušmanis. Ekoloăija un vides 
aizsardzība. Mācību līdzeklis  
Jelgava: LLU, 2001.- 200 lpp  
3. Lars Ryden, Pawel Migula and Magnus Andersson. Environmental Science. Uppsala: The Baltic 
University Press, 2003, 824 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ekoloăijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi. Jelgava: LLU, 1996. 50 lpp.  
2. Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija. R: 
"Gandrs", 1995. 65 lpp.  
3. Hartmut Bick. Oekologie. Stuttgart; New York: Fischer, 1989. 327 S.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. R: "Gandrs"  
2. National Geographic. Official Journal of the National Geographic Society.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem - testiem. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iepazīstas ar ekoloăijas kā bioloăijas zinātĦu disciplīnas iedalījumu, populācijām, biocenozēm 
un ekosistēmām, orientējas vielu apritē un ekosistēmās notiekošajos enerăētiskajos procesos. Studenti 
apgūst vides un dabas aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas resursu izmantošanas pamatprincipus, iepazīstas 
ar vides likumdošanu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums  
2 Ekoloăija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloăijas iedalījums un struktūra  
3 Organismu dzīvesvide. Ekoloăiskie faktori. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.  
4 Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze.  
5 Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloăiskā niša. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.  
6 Ekosistēma. Vielu un enerăijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika. Biosfēra.  
7 Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība.  
8 Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi. 3. pr. darbs: Nacionālie parki.  
9 Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteĦi.  
10 Ūdens resursi. Augu un dzīvnieku resursi. Zemes resursi. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas 
pieminekĜi.  
11 Vides piesārĦojums. PiesārĦojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība.  
12 ŪdeĦu piesārĦojums. NotekūdeĦu attīrīšana. ŪdeĦu aizsardzība. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas I  
13 Gaisa (atmosfēras) piesārĦojums. PiesārĦojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārĦojuma 
samazināšana.  
14 Atkritumi un to radītais piesārĦojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu saimniecība.  
15 Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II  
16 Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloăizācija. Labas lauksaimniecības prakse.  

Piezīmes 
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Priekšmets iekĜauts visu LLU fakultāšu studiju programmu obligātajā daĜā. 
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Kursa nosaukums Ekonomikas teorija  

Kursa kods Ekon2084 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Nešpors V. Ievads ekonomikā. R.: Kamene - 2002.g.193 lpp  
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. R.: LU; 2000., 187 lpp  
3. Ekonomikas pamati /mācību līdzeklis/ R.: Jumava 2002., 277 lpp  
4. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. R.: Izglītības soĜi. 2004., 242 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību. R.: Kamene, 2001.g., 1.daĜa 
381 lpp; 2.daĜa 518 lpp  
2. Šēnfelde M.,ĥikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. R.: Kamene 2002., 220 lpp  
3. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. R.: Kamene 2001., 123 lpp  
4. Bikse V. Makroekonomika.Tālmācības kurss. R.: Izglītības soĜi. 2003., 314 lpp  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LR Saeimas un MK ZiĦotājs  
2. Kapitāls  
3. Dienas bizness  
4. Ekonomikas ministrijas ZiĦojums par tautsaimniecības attīstību  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenti strādā semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2-4 kontroldarbus. Kārto 
rakstisko eksāmenu.  

  

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mēėis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikro, 
gan makroekonomikas līmenī, apzināties to parktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās 
sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ekonomikas zinātne, tās priekšmets, metodes.  
2 Pieprasījums, piedāvājums un tirgus būtība  
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība  
4 Patērētāju motivācija tirgū  
5 Ražošana. Izmaksas un to analīze.  
6 Ražošanas resursu tirgus.  
7 Tirgus formas  
8 Valsts loma tirgus ekonomikā  
9 Makroekonomika. Makroekonomikas pamatrādītāji  
10 Kopējais pieprasījums un piedāvājums  
11 Inflācija  
12 Nodarbinātība un bezdarbs  
13 Monetārā politika. Bankas  
14 Fiskālā politika. NodokĜu sistēma  
15 Ekonomiskā izaugsme  
16 Starptautiskās ekonomiskās attiecības  

Piezīmes 

Studiju priekšmets paredzēts - veterinārmedicīnas, ainavu plānošanas specialitāšu studentiem 3. vai 
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4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Fizika  

Kursa kods Fizi2002 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Fizika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Fizika, Valtera redakcijā Rīga, Zvaigzne, 1992. 733 lpp.  
2. Fizika, A. Apinis, Rīga, Zvaigzne, 1972. 708 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983. 646 lpp.  
2. M. Jansone, A. Kalnača u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā.- Rīga, RTU 2000. 247 lpp.  
3. Uzdevumu krājums fizikā, V. Volkenšteine, Rīga, Zvaigzne, 1968. 353 lpp.  
4. Fizikas praktikums, L. Jansons, A. Zambrāns, u. c., Zvaigzne, 1979. 504 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Terra"  
2. žurnāls "ZvaigžĦotā debess"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, aizstāvētiem visiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. 

  

Kursa anotācija 

Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātĦu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām 
inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas Ĝauj apzināties 
cēloĦsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu 
pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Kinemātika( virzes un rotācijas)  
2 Dinamika  
3 Rotācijas kustības dinamika  
4 Šėidrumu mehānika  
5 1. kontroldarbs: Mehānika  
6 Mehāniskās svārstības .  
7 Mehāniskie viĜĦi  
8 Pārneses parādības  
9 Pirmais un otrais termodinamikas likums  
10 2. kontroldarbs: Mehāniskās svārstības un viĜĦi. Termodinamika  
11 Elektrostatika. Līdzstrāva. Magnetisms  
12 Elektromagnētiskās svārstības  
13 Elektromagnētiskie viĜĦi. Interference  
14 Difrakcija. Polarizācija. Absorbcijai  
15 . Termiskais starojums  
16 3. kontroldarbs  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas 1. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeobotānika un dendroloăija I  

Kursa kods Biol2003 

Kredītpunkti 1,5 

ECTS kredīti 2,25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Bioloăija 

Zinātnes apakšnozare Botānika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ābele G., Piterāns A. Augstāko augu morfoloăijas un sistemātikas praktikums.-Rīga:Zvaigzne,1982.-202 
lpp.  
2. Langenfelds V., OzoliĦš E., Ābele G. Augstāko augu sistemātika.-Rīga:Zvaigzne,1980.-589 lpp.  
3. Lange V., MauriĦš A., Zvirgzds A. Dendroloăija.-Rīga:Zvaigzne,1978.-303 lpp.  
4. Liepa I., MauriĦš A., Vimba E. Ekoloăija un dabas aizsardzība.-Rīga:Zvaigzne,1981.-298 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Foresty Commision.Decorative trees for comtry, town and garden. Alan Mitchel and John Fohling Her 
majestys stationery office;1984-146p.  
2. Агааняц О.Е. Ботаническая география. МинскЖ Высшая школа.-1986.-173 стр.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Dārzs"  
2. Žurnāls "Mājas un dārzs"  
3. Žurnāls "Mūsmājas"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt uzrakstītiem abiem kontroldarbiem, atbildētiem kolokvijiem par herbāriju un izstrādātiem mājas 
darbiem. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst pamatzināšanas par koku uzbūvi un pavairošanas iespējām. Apgūst mācību par vietējām un 
introducētām koku un krūmu sugām un fitocenozes uzbūves likumsakarībām. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Dzīvo organismu klasifikācija. Koku orgāni.  
2 Veăetatīvo un ăeneratīvo dekoratīvās īpašības.  
3 Koku un krūmu vairošnās.  
4 Areāls. Fitocenozes jēdziens un ainavas kopsakarības.  
5 Fitocenozes morfoloăiskā struktūra.  
6 Fenofāzes, to izmantošana ainavas dekoratīvo elementu veidošanā.  
7 Augu kombinācijas un izvietojums fitocenozē.  
8 Fitocenoze un vide. Ekoloăiskie faktori.  
9 Abiotiskie faktori, to klasifikācija.  
10 Augsnes un ūdens faktori.  
11 Biotiskie faktori, to klasifikācija.  
12 Cilvēka darbības un sugu savstarpējā ietekme.  
13 Kontroldarbs par fitocenozēm.  
14 Sugas jēdziens.Augu taksoni un binārā nomenklatūra.  
15 KailsēkĜu un segsēkĜu (ziedaugu) raksturojums.  
16 2. kontroldarbs par sēklaugu raksturojumu.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeobotānika un dendroloăija II  

Kursa kods Biol2005 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Bioloăija 

Zinātnes apakšnozare Botānika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lange V., MauriĦš A., Zvirgzds A. Dendroloăija.-Rīga:Zvaigzne,1978.-303 lpp.  
2. Langenfelds V., OzoliĦš E., Ābele G. Augstāko augu sistemātika.-Rīga:Zvaigzne,1980.-589 lpp.  
3. Колесниченко А.И. Деккоративная дендрология.-Москва:Изд.Лесная промышленность,1974.-703 стр.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. The Royal Horticular society Gardener`s encyclopedia. PLants Flowens.-London: Christophor 
Brickel,1995.-639 p.  
2. Хессайон Д.Г. Все о декоративных деревях и кустарниках.-Москва:Киадезь,1996-127 с.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. "Eksotisko AugĜu Avīze"  
2. Žurnāls "Dārza Pasaule"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt atbildētiem visiem 3 kontroldarbiem, nostrādātai praksei, iesniegtai prakses atskaitei un herbārijam. 

  

Kursa anotācija 

KailsēkĜu raksturojums un klasifikācija. Izplatība. Vietējās un introducētās sugas. SegsēkĜu (ziedaugu) 
klasifikācija. Sugu dekoratīvās īpatnības. Introducēto sugu piemērotība vietējiem apstākĜiem un 
izmantošanas iespējas. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 KailsēkĜu raksturojums. Ginku klase, īvju, priežu dzimtas.  
2 Ciprešu dzimta, purvmiršu dzimta - dekoratīvās īpašības.  
3 Ziedaugu raksturojums. Valriekstu, vītolu dzimtas.  
4 Ēriku, liepu, buksusu dzimtas. Pielietošanas iespējas.  
5 ZalkteĦu, jāĦogu, hortenziju dzimtas. SavvaĜas un introducētās sugas.  
6 Rožu dzimtas raksturojums. Iedalījums apakšdzimtās.  
7 ĀbeĜu un plūmju apakšdzimtas.  
8 Spireju un rožu apakšdzimtas.  
9 Kontroldarbs par izĦemtajām dzimtām.  
10 TauriĦziežu dzimta Dekoratīvās īpatnības.  
11 ĀmuĜu, eleagnu, oleandru, anakardiju un rūtu dzimtas.  
12 KĜavu dzimta.  
13 2. kontroldarbs par izĦemtajām dzimtām.  
14 ZirgkastaĦu, arāliju, grimoĦu, kaprifoliju un segliĦu dzimtas.  
15 Pabērzu, vīnkoku, olīvkoku, lūpziežu dzimtas.  
16 3.kontroldarbs par izĦemtajām dzimtām.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeobotānika un dendroloăija III  

Kursa kods Biol2007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Bioloăija 

Zinātnes apakšnozare Botānika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Koki, krūmi un ziemcietes..-
Rīga:Latvijas ainavu arhitektūraas biedrība,1998.-125 lpp.  
2. MauriĦš A. Saistošā dendroloăija.-Rīga:Liesma,1973.  
3. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki.-Rīga:Liesma,1988.-157 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Fukarek F. Pflanzenwlt der Erde.-Leipzig, Jena, Berlin:Urania Verlag, 1980.-290 S. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Deko"  
2. Žurnāls "Dārzs un Drava"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem un nodotam individuālajam darbam un nokārtotam 
eksāmenam. 

  

Kursa anotācija 

Skuju koku iepazīšana dabā. Koku un krūmu izmantošanas iespējas. SavvaĜas lakstaugu izmantošana 
apstādījumos. Zemes biomi un klimatiskās zonas. Augu sugu introdukcijas iespējas. Priekšstats par pētījumu 
turpināšanas iespējām. Koku stādu izvēle, stādīšana. Dzīvžogu veidošana un apgriešana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Flora un veăetācija. Zemes floras valstis.  
2 Zemes klimatiskās zonas. Mežu biomi.  
3 Mitrie tropu meži, to sugu sastāvs.  
4 Stepes un tuksneši.  
5 Koku un krūmu stādu izvēle, stādīšanas tehnika.  
6 Soliteru sugas. Sedzējaugi. Dzīvžogi. Kāpelētājaugi.  
7 Populārākās lakstaugu sugas parku zemsedzes veidošanā.  
8 Diakadru apskate par minētajām tēmām.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 5.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeoloăija un augsnes zinātne I 

Kursa kods LauZ2018 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Laukkopība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bambergs K. Ăeoloăija un hidroăeoloăija. - RĪGA: Zvaigzne, 1993. - 327 lpp.  
2. Bambergs K., Maldavs Z. Ăeoloăijas pamatu praktikums. - RĪGA: Zvaigzne, 1984. - 170 lpp.  
3. Indāns A., OšiĦa J., Zobena A. Inženierăeoloăija.. - RĪGA: Zvaigzne, 1986. - 279 lpp.  
4. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ăeomorfoloăijas pamati. - RĪGA: Zvaigzne, 1981. -208. lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bambergs K. Mācību prakse ăeoloăijā, inženierăeoloăijā un hidroăeoloăijā. LLU, Jelgava,1995. -28. lpp.  
2. Ăeoloăija / Indāns A., Bambergs K., Zobena A. u.c. - RĪGA: Zvaigzne, 1979. -375 lpp.  
3. Kuršs V., Stinkule A.. Latvijas derīgie izrakteĦi.- RĪGA: LU, 1997. -200 lpp.  
4. Sedmalis U., Šperberga J., Sedmale G. Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana. – R.:RTU, 2002. – 
195 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Enciklopēdija. Latvija un latvieši.Latvijas daba 1,2,3,4,5. Latvijas enciklopēdija. 1995, 1996, 1997,1998. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā jānokārto 3 rakstiski kontroldarbi par lekciju, laboratorijas darbu un patstāvīgi apgūstamajām 
tēmām. Līdz ieskaitei jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem un ieskaitītiem 
kotroldarbiem. Ieskati kārto mutiski. 

Kursa anotācija 

Zemes dabas resursi. Minerāli, klasifikācija, īpašības. Izplatītāko iežu , augšĦu cilmiežu un rūdu 
raksturojums. Hidroăeoloăijas pamati. Pazemes ūdeĦi, reljefs, tektoniskie un citi ăeoloăiskie procesi. 
Ăeoloăisko karšu un profilu izmantošana.Kvartārais apledojums un tā izveidotās reljefa formas.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ăeoloăija un tās nozīme ainavu arhitektūrā un plānošanā.  
2 Zemes dabas resursi. Minerāli, klasifikācija, īpašības.  
3 Zemes ăeofizikālais un ăeoėīmiskais raksturojums.  
4 Zemes garozas sastāvs. Iežu un agrorūdu noteikšana.  
5 Latvijas agronomisko rūdu raksturojums.  
6 Zemes ăeoloăiskā vēsture. Magmatiskie un metamorfie ieži.  
7 Hidroăeoloăijas pamati.  
8 Latvijas hidroăeoloăiskie apstākĜi. Nogulumu ieži, to īpašības.  
9 Endogēnie ăeoloăiskie procesi.  
10 Eksogēnie ăeoloăiskie procesi. Iežu dēdēšana. Nogulumu iežu noteikšana.  
11 Vēja ăeoloăiskā darbība.  
12 Virszemes ūdeĦu ăeoloăiskā darbība. Ăeomorfoloăiskā karte, reljefa formu skaidrojums.  
13 Upju ăeoloăiskā darbība.  
14 Pasaules okeānu ăeoloăiskā darbība. Profilu zīmēšana pēc ăeoloăiskās kartes.  
15 Kvartārais apledojums un tā izveidotās reljefa formas.  
16 Inženierăeoloăiskie procesi. Komplekso ăeoloăisko profilu zīmēšana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmā, obligātais priekšmets, 3 
semestris. 
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Kursa nosaukums Ăeoloăija un augsnes zinātne II 

Kursa kods LauZ2019 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mežals G., Skujāns R., u.c. Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes. - RĪGA: Zvaigzne, 1970. - 524 lpp.  
2. Mežals G. Meža augsnes zinātne. – R. Zvaigzne, 1980 – 174 lpp.  
3. KārkliĦš A. Starptautiskās augsnes klasifikācijas sistēmas. – Jelgava: LLU, 1995.- 244 lpp.  
4. Boruks A., KārkliĦš A., Nikodemus O. Augsnes izpētes un zemes novērtējuma metodikas pilnveidošanas 
problēmas.- Skrīveri,  
2002, 148 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Zemes vērtēšanas metodika / Izstr. A. Boruks. Rīga, 1991.- 118.lpp.  
2. Zemes izmantošana un Kadastrs Latvijā / A. Boruka red., Rīga , 2001, 408 lpp.  
3. Augsnes zinātne. Mācību prakses programma un metodiskie norādījumi(1999).LLU Augsnes un 
agroėimijas kat. Jelgava. 86lpp.  
4. Почвоведение Под ред. И. С. Кауричева.- Агропромиздат, 1989.- 719 с.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Почвоводение(kopš 1899. g).  
2. Soil Science Society of America Journal.  
3. Soil Science.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jākārto 3 rakstiski kontroldarbi par lekciju , laboratorijas darbu , kā arī patstāvīgi apgūstamo jautājumu 
tematiku. Eksāmenu kārto rakstiski. Gala atzīme veidojas no abu priekšmeta daĜu vidējā vērtējuma. 

Kursa anotācija 

Augsnes zinātne - mācība par augsni. Galvenie augsnes veidotājfaktori. Augsnes morfoloăija. Augsnes 
organiskā viela. Augsnes ėīmiskais sastāvs. Augsnes fizikālās īpašības. Augsnes evolūcija, degradācija un 
iekultivēšana. Augsnes erozija. Latvijas augsnes, to klasifikācija, veidošanās, izplatība, īpašības. Augsnes 
kartēšana un vērtēšana. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Augsnes sastāvs. Augsnes organiskā viela.  
2 Augsnes paraugu sagatavošana analīzēm. Augsnes skeleta noteikšana. Higroskopiskā mitruma noteikšana.  
3 Augsnes ėīmiskais sastāvs.  
4 Augsnes cietās fāzes blīvuma noteikšana. Aktīvā un apmaiĦas skābuma noteikšana. Karbonātu noteikšana.  
5 Augsnes šėīdums un augsnes gaiss.  
6 Augsnes plastiskuma noteikšana ar Aterberga metodi. Hidrolītiskā skābuma noteikšana.  
7 Augsnes vielu saistīšanas veidi.Augsnes koloīdi.  
8 ApmaiĦas bāzu summas noteikšana. KaĜėošanas aprēėini.  
9 Augsnes auglība un augsnes ielabošana.  
10 Augšnes morfoloăiskās īpašības.  
11 Augsnes ăenēze un evolūcija.  
12 Augsnes profila uzbūve, ăenētiskie horizonti.  
13 Augsnes klasifikācija.  
14 Automorfās augsnes. Pushidromorfās augsnes. Hidromorfās augsnes.  
15 Augsnes kartēšana un zemes vērtēšana.  
16 Augsnes iekultivēšanas pakāpe, tās noteikšana. Zemes vērtēšana.  

Piezīmes 

Obligāts priekšmets iekĜauts LIF studiju programmās: Ainavu arhitektūra un plānošana - 4.semestris; vide un 
ūdenssaimniecība - 3 semestris.  
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Kursa nosaukums Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas  

Kursa kods VidZ3017 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3,75 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tor Bernhandsen. 1992. Geographic information systems. Norwegian Mapping Authority. Arendal, Norway, 
P. 318  
2. P.A.Burrough and R.A. McDonnell. 1997. Principles of Geographical Information Systems. Oxford University 
Press. UK, P.333..  
3. Linas Kliucininkas. Compendium. Geographic information systems. 1994. The Baltic UNITWIN Programme 
on Environmental studies. Riga. P. 80.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. N.Christman. 1996. Exploring Geographical Information Systems. John Willey & Sons. USA, P.298.  
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. 2001. Valsts zemes dienests. Rīga, 203. lpp  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. ttp://www.kartes.lv/lat/1100_news.php 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt izpildītiem praktiskiem darbiem (datu atlase, datu slāĦi, datu analīze, zonu analīze), un nokārtotam 
eksāmenam. 

  

Kursa anotācija 

Raksturota Ăeogrāfisko informācijas sistēmu (ĂIS) attīstības vēsture un būtība. Apskatīta digitālā kartogrāfija, 
ĂIS pielietošana. un tās komponenti (aparatūra, programmatūra, dati, personāls, metožu kopums). Dots ĂIS 
datu modelis (vektora datu, rastra datu). Apgūta ĂIS datu sagatavošana (skanēšana, digitizēšana, satelītainu 
apstrāde u.c.), ĂIS datu analīze, tās metodes un pielietojumi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ăeogrāfiskās informācijas sistēmu attīstības vēsture  
2 ĂIS būtība un iespējas dažādu tautsaimniecisku problēmu risināšanā, tās pielietošana vides un 
ūdenssaimniecībā  
3 ĂIS komponenti un to prasības  
4 Prasības: datortehnikai un perifērijas iekārtām, programmu nodrošinājums, datu nodrošinājums, personāls  
5 ĂIS datu modeĜi, vektora datu modelis  
6 Rastra datu modelis, modeĜu salīdzinājums, priekšrocības; trūkumi un pielietojumi  
7 GIS datu iegūšana, apstrāde un sagatavošana lietošanai  
8 Vektora datu iegūšana ar digitizēšanu, datu apstrāde  
9 Rastra datu iegūšana ar skanēšanu, datu apstrāde, satelītainas un to izmantošana  
10 GIS pielietošana  
11 Datu atlase un atlases kritēriji  
12 Digitālo karšu pārklāšana.  
13 Ietekmes zonu projektēšana  
14 Redzamības analīze ar GIS metodēm  
15 Situāciju modelēšana ăeogrāfiskā vidē.  
16 Modelēšanas piemēri vides un ūdenssaimniecībā  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā, 9. semestrī. 
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Kursa nosaukums Gleznošana 

Kursa kods MākZP007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. "Ainavu noformēšana" ČeĜabinska un Rau  
2. "Arhitektūra un dizains" Rīga, Avots 1995.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. studija plus 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noslēgumā izstādīt septiĦus pabeigtus darbus. 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir apgūt sekojošo: Ainavas kompozicionālā analīze kontekstā ar krāsu un formu. Projektēšana 
un izstrāde grafikā un krāsās (skices, studijas). Esošā horizontālā tīkla kompozicionālā sakārtošana 
(harmonija). Priekšmetu u. c. kompozīcijas idejas u. c. atainojums krāsās toĦos dinamikas ritmu 
kompozīcijā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
2 Kompozīcijas darbs lielformātā  
3 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
4 Kompozīcijas darbs lielformātā  
5 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
6 Kompozīcijas darbs lielformātā  
7 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
8 Kompozīcijas darbs lielformātā  
9 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
10 Kompozīcijas darbs lielformātā  
11 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
12 Kompozīcijas darbs lielformātā  
13 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
14 Kompozīcijas darbs lielformātā  
15 Vienas kompozīcijas skice melnbaltā un krāsainā pasniegumā.  
16 Kompozīcijas darbs lielformātā  

  

Piezīmes 

Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas 5. semestris. 
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Kursa nosaukums Hidroloăija 

Kursa kods HidZ2002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Hidroinženierzinātne 

Zinātnes apakšnozare Hidroloăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zīverts A. Ievads hidroloăijā, Jelgava: LLU, 1997 -111 lpp.  
2. Sarma B. Upju hidroloăija: Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960 - 203 lpp.  
3. Sarma B. Hidrometrija, hidroloăija un noteces regulēšana, Rīga: “Zvaigzne”,1990- 189 lpp  
4. Zirnītis A. Meteoroloăija,Rīga:”Zvaigzne”,1968.-367 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ward A.D., Elliot W.J. Environmental Hydrology. Lewis Publishers, 1995, pp. 462.  
2. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. McGraw-Hill Publishing Company, 2000, pp.450.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Nordic Hydrology 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem, ieskaititiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst pamatzināšanas par atmosfēru un hidrosfēru: atmosfēras uzbūvi, meteoroloăisajiem 
elementiem, laikapstākĜiem, klimatu, ūdens apriti dabā, ūdens bilanci, ūdens krājumiem, ūdens resursiem, 
upju noteci, ūdens eroziju, upju sanešiem, gultĦu procesiem, ezeriem, purviem, hidroloăiskajiem aprēėiniem, 
hidroloăisko aplēses lielumu noteikšanu Latvijā, ūdenskrātuvju elementiem. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Meteoroloăijas, hidroloăijas un klimatoloăijas galvenie jēdzieni  
2 Ūdens uz zemeslodes, ūdens aprite dabā, ūdens bilance, ūdens krājumu un resursi  
3 Atmosfēras uzbūve, gaisa termodināmiskās īpašības, starojuma un siltuma enerăija atmosfērā  
4 Iztvaikošana un kondesācija, gaisa mitrums, migla, mākoĦi, nokrišĦi  
5 Bāriskais lauks un vējš, cikloni, anticikloni, atmosfēras frontes, laikapstākĜu paredzēšana  
6 Klimats, Latvijas klimats, klimata izmaiĦas  
7 Upes, ūdens plūsma upēs, caurplūdumi, notece, upju hidroloăiskais režīms  
8 Gruntsūdens, 1.kontroldarbs  
9 Ūdens erozija, upju saneši, gulĦu procesi  
10 Ezeri, purvi  
11 Galveno hidroloăisko lielumu aprēėināšana  
12 Noteces regulēšanas uzdevumi un veidi  
13 Ūdenskrātuves, batigrāfiskās līknes, ūdenssaimniecības aprēėini, ūdensteču jauda un enerăija  
14 Ūdenskrātuvju hidrotehniskās buves  
15 Ūdenskrātuves un apkārtējā vide, ūdenskrātuves apsaimniekošanas noteikumi  
16 2.kontroldarbs, praktisko darbu ieskaite  

Piezīmes 

 Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana, 8.semestrī. 
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Kursa nosaukums Kompozīcijas pamati I 

Kursa kods Arhi1007 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Harmonie und Proportion.TU Munchen,Lehrstuhl fur Landscahftsarchitektur und Planung,1991.-137.lpp.  
2. Leitfaden Parkraumkonzepte.Berichte der Bundesanstalt fur Strassenwesen.Bremenhafen,1993.-127.lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"DEKO"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Grafiski un kompozicionāli labā kvalitātē atspoguĜota projektējamā ideja. 

Kursa anotācija 

Krāsas un formas spēle plaknē un telpā. Telpiskuma sajūtu panākšana ar gaišo un tumšo, vēso un silto toĦu 
spēli plaknē. Krāsu paletes toĦu izvērtējums līniju un formas dizainā. Mēroga, proporcijas un līdzsvara 
meklējumi noteiktas kompozīcijas izveidē. Ritma ,ritmiskas dinamikas ievērtējums krāsu un gaismēnas 
kompozīcijas spēlē.  

  

Kursa apraksts-plāns 

 
1 Krāsu toĦu jaukšana  
2 Varavīksnes pārejas toĦi  
3 Silto, vēso krāsu toĦu harmonija, intensitāte  
4 Krāsu apĜa kompozicionālais novietojums planšetē  
5 1. darba izstāde, analīze  
6 Pārejas toĦu palete,skice  
7 ToĦu intensitāte, ritms,kāpinājums,tumšā-gaišā toĦa harmoniska pāreja  
8 Pārējas toĦu kompozīcija paletē  
9 2.darbu izstāde,analīze  
10 Krāsu un toĦu dinamika plaknē  
11 Krāsu un līniju kompozīcija plaknē  
12 Krāsu ritmiskas dinamikas skiču varianti  
13 Galīgā varianta skice  
14 3.darbu izstāde,analīze  
15 Kompozīcijas krāsu spēle.ziemassvētku apsveikumos.  
16 Noslēguma izstādes iekārtošana, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1.semestrī.  
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Kursa nosaukums Kompozīcijas pamati II 

Kursa kods Arhi2010 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Die Kunst zu Leben.AMBIENTE., Wien,2002.-173.lpp  
2. Die EHLbroschure.Dresden..  
3. Strautmanis I. Māksla arhitektūrā.-Rīga:Liesma,1982.  
4. Harmonie und Proportion.TU Munchen,Lehrstuhl fur Landscahftsarchitektur und Planung,1991.-137.lpp  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Firmas BECKER krāsu katalogs.2002.g. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"DEKO"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Grafiski un kompozicionāli labā kvalitātē izpildīts projektēšanas uzdevums. 

  

Kursa anotācija 

Telpisku elementu kompozicionālā spēle struktūras,dominantes,harmonijas izpratnē Atsevišėu ainavas 
elementu izteiksme gadalaikos(krāsa,forma) Ainaviskās telpas elementu daudzveidības, savdabības, 
kontrastainuma un izteiksmīguma izvērtēšana. IemaĦas darbu skates izveidē - fons, kulises, formu un krāsu 
konteksts, izgaismojuma ievērtējums.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ritmiskas telpiskās kompozīcijas idejas skice  
2 Mērogs, proporcijas, ritma jēdziens maketā  
3 Galīgā varianta izvēlē  
4 1. izstāde ritmiskai kompozīcijai, analīze  
5 Ritmiski dinamiska kompozīcija telpisku elementu izmantošanā, skice.  
6 Ritma, mēroga,harmonijas,dominantes izmantošana  
7 Galīgā varianta apstiprināšana  
8 2.darba izstāde,analīze  
9 Struktūras un telpisku elementu sintēze kompozīcijā,skice  
10 Uzirdinājuma,sabalansētības,proporcijas ievērtēšana  
11 Gala varianta aizstāvēšana  
12 3.darba izstāde, analīze  
13 Gadalaiku krāsu skice noteiktā pilsētainaviskajā telpā  
14 Notinumu detālrisinājumu skice gadalaikos  
15 Gala varianta apstiprināšana  
16 Noslēguma izstāde.IemaĦu apgūšana darbu eksponēšanā  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2.semestrī.  
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Kursa nosaukums KrāšĦumaugi I 

Kursa kods LauZ3021 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Dārzkopība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ainavu un dārzu veidošana/ Sast. A. Lasis - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 270 lpp.  
2. Apdzīvotu vietu meži un dārzi/ atb. red. K. Buivids - Rīga: Zinātne, 1988. - 181. lpp.  
3. Lasis A. MazdārziĦu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. - 224. lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Veics V. KrāšĦumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. - 133. lpp.  
2. Ehmke F. Der garten am Haus. VEB. Berlin. - 1980. - 254 s  
3. Ehmke F. Schone Garten. VEB. Berlin, 1988. - 291 s.  
4. Бергунов А.М. и др. Ландшафтное проектирование: учебник для студ. вузов. -М. : Высшая школа, 
1991 - 24 с.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. "Dārzs un Drava"  
2. "Dārza Pasaule"  
3. "Deko"  
4. "Agrotops"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem trim kontroldarbiem. Gala atzīmi veido vidējā 
atzīme no kontroldarbiem un patstāvīgo darbu aizstāvēšanas. 

  

Kursa anotācija 

Studenti apgūst zināšanas par krāšĦumaugu ekoloăisko un bioloăisko īpašību izmantošanu, veidojot vienotu 
kompozicionālu risinājumu variantu, atbilstoši projekta izstrādes pamatojumam. Tam jānodrošina studentu 
kompetence saimnieciski ekonomisko, ekoloăisko un estētisko pamatprincipu izmantošanai ainavu 
veidošanā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Studiju priekšmeta saturs. KrāšĦumaugi kā dārza telpas veidotājelementi.  
2 Krāšnumaugu klasifikācija.  
3 Morfoloăisko īpašību iedalījums.  
4 Izvēles nosacījumi dažādu stādījumu veidiem.  
5 1. kontroldarbs. Bioloăiski saimniecisko īpašūbu saskaĦošana un pielietojamība.  
6 Ekoloăiskie faktori - to ietekme uz augšanas faktoru nodrošinājumu.  
7 KrāšĦumaugu izvietojuma nosacījumi apstādījumos.  
8 Kokaugu un ziemciešu stādījumu plānojums.  
9 Ainavas kompozīcijas galvenien elementi, izvēles pamatojums.  
10 2. kontroldarbs. KrāšĦumaugu stādījumu veidi.  
11 Tradicionāli veidoto apstādījumu uzbūves elementi.  
12 Ūdenselementu un augu izvietojuma risinājuma vērtējums.  
13 Zāliena ekoloăisko un bioloăisko īpašību raksturojums.  
14 Akmensdārzu un alpināriju vieta apstādījumos.  
15 3. kontroldarbs. Plānošanas principi un situācijas ekoloăisko faktoru raksturojums.  
16 Dabiskās ainavas elementu izmantošana apstādījumos.  

Piezīmes  

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 6. semestrī. 
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Kursa nosaukums KrāšĦumaugi II 

Kursa kods LauZ3094 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Dārzkopība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ainavu un dārzu veidošana/ Sast.A.Lasis - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 270 lpp.  
2. Apstādījumi laukos/ Sast. A.VēriĦš - Rīga: Liesma, 1969. - 309 lpp.  
3. Griėis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. - Apgāds "JāĦa sēta", 1995. - 77 lpp.  
4. Veidosim skaistu ăimenes dārzu/ Hugo Bruno Šterns. -Rīga: Praktiskā Grāmata, Rota, 1995.-141  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Davidsone I. Pilsētu, apdzīvotu teritoriju apzaĜumošana. - Rīga: Zinātne, 1973. - 125 lpp.  
2. Apdzīvotu vietu meži un dārzi/ Sast. K. Buivids. - Rīga: Zinātne, 1988. - 181 lpp.  
3. Veics V. KrāšĦumaugu un apstādījumu ABC. - Rīga: Zvaigzne, 1983. - 133 lpp.  
4. Zālieni/ A. Ripa u.c. - Rīga: Avots, 1982. - 88 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Deko"  
2. "Agrotops"  
3. "Dārzs un drava"  
4. "Dārza pasaule"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt ieskaitītiem patstāvīgajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, ieskaite ar atzīmi. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas par apstādījumu ierīkošanas un kopšanas kompleksas plānošanas 
pamatuzdevumiem un apstādījumu ierīkošanas un kopšanas darbu organizācijas optimālākā risinājuma 
iespējām. Nodrošina studentu kompetenci stādāmā materiāla izvēles, vietas ekoloăisko faktoru kā arī 
kopšanas un augu aizsardzības plānojumu sistēmas pielietošanu krāšĦumaugu stādījumu ierīkošanā un 
ainavu veidošanā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1  Apstādījumu projekta galvenie uzdevumi un racionāla teritorijas organizācija.  
2 Apstādījumu ierīkošanas darbu organizācija, to limitējošie faktori, risinājuma varianti.  
3 1. kontroldarbs. Izmantojamie ierīkošanas darbu materiāli, to raksturojums.  
4 Mēslošanas līdzekĜu raksturojums un noteicošie kritēriji.  
5 KrāšĦumaugu kopšanas uzdevumi.  
6 Puėu stādījumu ierīkošanas darbu organizācija.  
7 Zālienu ierīkošanas un kopšanas darbu organizācija.  
8 Stādījumu kopšanas un augu aizsardzības pasākumu sistēma.  
9 2. kontroldarbs. Mitruma režīms - tā limitējošie nosacījumi apstādījumu uzturēšanas kompleksā.  
10 Nozīmīgākās krāšĦumaugu slimības, ierobežošanas pasākumu sistēma.  
11 Nozīmīgākie krāšĦumaugu kaitēkĜi, ierobežošanas pasākumu sistēma.  
12 Limitēlošie nosacījumi ainavu aizsardzībā.  
13 Stādāmā materiāla un augsnes sagatavošanas pasākumu komplekss.  
14 Apstādījumu kopšanas uzdevumi un mērėi.  
15 Mēslošanas sistēma kokaugiem veăetācijas periodā.  
16 3. kontroldarbs. KrāšĦumaugu aizsardzības pasākumu sistēma.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 7. semestrī . 
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Kursa nosaukums Lietišėā ekoloăija 

Kursa kods VidZ3004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ietekmes uz vidi novērtējums. - R: Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, 2002. 208 lpp  
2. P. un M. Kruše, D. Althauss, I. Gabriēls. Ekoloăiskā būvniecība. - R: Arkādija, 1995. - 397 lpp.  
3. Lars Ryden, Pawel Migula and Magnus Andersson. Environmental Science. Uppsala: The Baltic University 
Press, 2003, 824 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Atkritumu saimniecības pamati. R: 1998. 159 lpp.  
2. Biotopu rokasgrāmata. R: Latvijas Dabas Fonds, 2000.- 160 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. R: "Gandrs"  
2. National Geographic. Official Journal of the National Geographic Society.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem 4 praktiskajiem darbiem un uzrakstītiem 4 testiem. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst priekšstatu par lietišėās ekoloăijas nozīmi un uzdevumiem dažādās ar cilvēka saimnieciskās 
un sadzīves darbību saistītās dzīves jomās. Izvērtēta patērētāju sabiedrības attieksme pret vidi un dabas 
resursiem. Dota ilgtspējīgas attīstības koncepcija, tās ietvaros apskatīti jautājumi saistībā ar racionālu dabas 
resursu izmantošanu, vidi saudzējo'šu tehnoloăiju ieviešanu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Praktiskās ekoloăijas nozīme un uzdevumi. Saimnieciskās un sadzīves darbības ietekme uz vidi.  
2 Praktiskās ekoloăijas virzieni un pielietošanas iespējas. Patērētājs kā vides izmantotājs.  
3 Dzīves līmenis un dzīves kvalitāte. Ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi. .  
4 1. praktiskais darbs: Īpaši aizsargājamie biotopi LR (1)  
5 Preces ar ekoloăisku marėējumu Dabas resursu lietošanas ekoloăiskās sekas. Dabas resursu nodoklis  
6 Pārtikas un rūpniecības preču novērtējums pēc to atbilstības ekoloăiskajiem kritērijiem..  
7 Videi atbilstoša būvniecība. Dabas potenciāla izmantošana. Mākslīgie biotopi, to veidošana.  
8 2. praktiskais darbs: Īpaši aizsargājamie biotopi LR (2). 1. kontroldarbs - tests.  
9 Pilsētvide kā ekoloăisko pētījumu objekts. Vides kopšanas pamatuzdevumi pilsētā.  
10 Vidi un ainavu saudzējoša lauksaimniecība. Bioloăiskās un ainavu daudzveidības saglabāšana lauku vidē.  
11 Ilgtspējīgas lauksaimniecības ekoloăiskie pamati. Augsnes apstrādes un mēslošanas ekoloăiskie principi.  
12 3. praktiskais darbs: Īpaši aizsargājamie biotopi LR (3). 2. kontroldarbs - tests.  
13 Rekreācija un vide. Atpūtai nepieciešamie dabas priekšnoteikumi. Vidi saudzējošas atpūtas organizācija.  
14 Ekoloăiskā tūrisma principi un kritēriji. Aizsargājamo teritoriju izmantošana atpūtai.  
15 4. praktiskais darbs: Teritorijas atbilstība ekotūrisma kritērijiem. 3. kontroldarbs - tests  
16 4. kontroldarbs - tests.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu plānošanas un arhitektūras studiju programmas obligātajā daĜā, 7. semestrī. 
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Kursa nosaukums Matemātika I  

Kursa kods Mate4006 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 1. - Rīga, Zvaigzne, 1986.  
2. Brāzma N., Brigmane A., KrastiĦš A., Rāts J. Augstākā matemātika. - Rīga, Zvaigzne, 1970.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 2. - Rīga, Zvaigzne, 1986  
2. Bože Dz., Biezā L., SiliĦa B., Srence A.. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. - Rīga, Zvaigzne, 
1986.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem un mājasdarbiem. Priekšmeta noslēgumā ieskaite ar atzīmi. 

  

Kursa anotācija 

Matemātika kā starptautiska simbolu valoda. SkaitĜa jēdziena evolūcija. Koordinātu metode ăeometrijas 
uzdevumu risināšanā. Līniju vienādojumi, uzdevumi par taisni plaknē. Otrās kārtas līknes. Koordinātu 
sistēmas translācija. Funkcija un tās robeža. Funkcijas atvasinājums un diferenciālis. Funkciju pētīšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Matemātika kā zinātĦu nozare, tās izcelšanās, attīstība un pašreizējaias stāvoklis.  
2 Jēdzins par matricu. Determinanti, Kramera formulas.  
3 Dekarta taisnleĦėa koordinātu sistēma. Vienkāršākie uzdevumi plaknē.  
4 Jēdziens par līnijas vienādojumu; riĦėa līnija un taisne.  
5 Otrās kārtas līknes: elipse un hiperbola.  
6 Parabola. Koordinātu sistēmas translācija. Līniju polārie vienādojumi.  
7 Ievads matemātiskajā analīzē. Funkcija un arguments, pakāpes funkcija.  
8 Logaritmiskā un eksponenta funkcija. Inversās trigonometriskās funkcijas.  
9 Mainīga lieluma un funkcijas robeža, jēdziens par funkcijas nepārtrauktību.  
10 Funkcijas atvasinājums, tā mehāniskā un ăeometriskā interpretācija.  
11 Elementāro pamatfunkciju un saliktu funkciju atvasināšana.  
12 Augstāku kārtu atvasinājumi. Parametriski dotu funkciju atvasināšana.  
13 Apslēptu funkciju atvasināšana. Funkcijas diferenciālis.  
14 Funkcijas augšana, dilšana, ekstrēmi.  
15 Līnijas ieliekums, izliekums, infleksijas punkti.  
16 Līnijas asimptotas. Funkciju pētīšana.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜaits LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 1. semestrī. 
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Kursa nosaukums Matemātika II  

Kursa kods Mate4007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 1. - Rīga, Zvaigzne, 1986.  
2. Brāzma N., Brigmane A., KrastiĦš A., Rāts J. Augstākā matemātika. - Rīga, Zvaigzne, 1970.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 2. - Rīga, Zvaigzne, 1986  
2. Bože Dz., Biezā L., SiliĦa B., Srence A.. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. - Rīga, Zvaigzne, 
1986.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem un mājasdarbiem. Priekšmeta noslēgumā eksāmens. 

  

Kursa anotācija 

Primitivā funkcija un nenoteiktais integrālis. Noteiktais integrālis, tā pielietojumi. Vairākargumentu funkcijas, 
to ekstrēmi. Diferencialvienādojumi, to sastādīšana un atrisināšana. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni. 
Binomiālais un normālais sadalījums. Retie notikumi, Puasona sadalījums. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis. Tiešā integrēšana.  
2 Vienkāršākās substitūcijas nenoteiktā integrāĜa aprēėināšanai; parciālā integrēšana.  
3 Noteiktā integrāĜa definīcija; tā mehāniskā un ăeometriskā interpretācija.  
4 ĥutona-Leibnica teorēma. Figūras laukuma aprēėināšana.  
5 Rotācijas ėermeĦa tilpums. Noteiktā integrāĜa tuvināta aprēėināšana  
6 Vairākargumentu funkcijas, to parciālie atvasinājumi un pilnais diferenciālis.  
7 Vairākargumentu funkciju ekstrēmi. Vismazāko kvadrātu metode.  
8 Pamatjēdzieni par diferenciālvienādojumiem, mainīgo separācijas metode.  
9 Savienojumi un ĥutona binoms. Varbūtības klasiskā definīcija.  
10 Varbūtības statistiskā un ăeometriskā definīcija. Notikumu un varbūtību algebra.  
11 Pilna varbūtība, Beiesa formula. Diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījums.  
12 Atkārtoti notikumi, Bernulli formula, binomiālais sadalījums.  
13 Retie notikumi, Puasona formula. Nepārtraukts gadījuma lielums.  
14 Varbūtību normālais sadalījums, Laplāsa integrālis.  
15 Laplāsa lokālā un integrālā teorēma.  
16 Varbūtība, ka nepārtraukts, normāli sadalīts gadījuma lielums atrodas dotajā intervalā.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums Mērniecība I  

Kursa kods BūvZ1010 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Ăeodēzija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1993.  
2. Biėis J., Freijs V., Jakubovskis O. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1974.  
3. Sisojevs K. Ăeodēzijas un kartogrāfijas pamati. - R.: Zvaigzne, 1976.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Horizontālā uzmērīšana.-Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988.  
2. Nivelēšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1995.  
3. Vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1981.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Mērnieks". Problēmas. Risinājumi. Tehnoloăijas. Izdevējs SIA "Trinets". 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nostrādātiem plānotajiem laboratorijas darbiem un uzrakstītam kontroldarbam par teorētisko kursu. 

  

Kursa anotācija 

Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Punktu apzīmēšana, attālumu mērīšana un līniju orientēšana 
apvidū. Horizontālo leĦėu mērīšana. Horizontālā uzmērīšana ar teodolītu, mērsloksni un ekeru. Platību 
noteikšana plānos un kartēs. Ăeometriskā nivelēšana un vertikālā uzmērīšana. Tahimetriskā uzmērīšana. 
Kartogrāfiskās projekcijas zemes virsmas attēla pārnešanai kartes plaknē. Karšu mērogi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Mērniecības priekšmets. Zemes veids un lielums.  
2 Ăeodēzijā lietojamās koordinātu sistēmas.  
3 Jēdziens par līniju orientēšanu apvidū. Azimuti un direkcionālie leĦėi. Meridiānu tuvināšanās.  
4 Zemes virsmas samazināti attēli. Plāns un profils. Plāna mērogs.  
5 Karte un tās atšėirības no plāna. Topogrāfisko karšu nomenklatūra.  
6 Reljefa pamatformas. Reljefa attēlošana topogrāfiskajos plānos un kartēs. Topogrāfiskie apzīmējumi.  
7 Topogrāfiskajā plānā atrisināmie uzdevumi. Platību noteikšana ar planimetru un paleti.  
8 Jēdziens par ăeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi. KĜūdu klasifikācija.  
9 Horizontālā leĦėa mērīšanas princips. Teodolīta uzbūves shēma. Teodolīta sastāvdaĜas.  
10 Limbs un tā nolasīšanas ierīces. Mikroskops ar svītru. Mikroskops ar skalu. Tālskatis un līmeĦrāži.  
11 Teodolītu iedalījums. Teodolītu instrumentālās kĜūdas.  
12 Teodolītu pārbaudes un regulēšana.  
13 Horizontālo leĦėu mērīšana. PaĦēmienu metode, atkārtojumu metode. Virzienu mērīšana.  
14 Slīpuma leĦėu mērīšana. Vertikālā loka alidādes nulles vietas noteikšana.  
15 Magnētisko azimutu mērīšana.  
16 Perpendikulu nospraušana apvidū. Ekeri, to pārbaude.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 1.semestrī. 
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Kursa nosaukums Mērniecība II  

Kursa kods BūvZ1011 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Ăeodēzija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1993.  
2. Biėis J., Freijs V., Jakubovskis O. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1974  
3. Sisojevs K. Ăeodēzijas un kartogrāfijas pamati. - R.: Zvaigzne, 1976.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Horizontālā uzmērīšana.-Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988  
2. Nivelēšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1995.  
3. Vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1981.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Mērnieks". Problēmas. Risinājumi. Tehnoloăijas. Izdevējs SIA "Trinets". 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nostrādātiem plānotajiem laboratorijas darbiem un nokārtotam eksāmenam par teorētisko kursu. 

Kursa anotācija 

Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Punktu apzīmēšana, attālumu mērīšana un līniju orientēšana 
apvidū. Horizontālo leĦėu mērīšana. Horizontālā uzmērīšana ar teodolītu, mērsloksni un ekeru. Platību 
noteikšana plānos un kartēs. Ăeometriskā nivelēšana un vertikālā uzmērīšana. Tahimetriskā uzmērīšana. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Attālumu mērīšana - līniju nospraušana un sagatavošana mērīšanai. Mērsloksnes un ruletes. Mērstieples.  
2 Optiskie tālmēri. Svītru tālmērs. Elektrooptiskie (gaismas) tālmēri. Radiotālmēri.  
3 Tiešai mērīšanai nepieejama attāluma noteikšana.  
4 Nivelēšanas uzdevumi un metodes. Ăeometriskā nivelēšana un tās veidi. Saliktā nivelēšana.  
5 Punktu augstumu aprēėināšanas metodes. Nivelieri, to iedalījums. Nivelieru pārbaudes un regulēšana.  
6 Nivelēšanas zīmes. I, II un III klases nivelēšana. Tehniskā nivelēšana. Trigonometriskā nivelēšana.  
7 Ăeodēzisko atbalsttīklu veidošanas princips un metodes. Ăeodēzisko tīklu iedalījums.  
8 Ăeodēziskā tīkla punktu nostiprināšana apvidū.  
9 Ăeodēziskās uzmērīšanas tīkli. Vertikālās uzmērīšanas tīkli.  
10 Teodolītgājieni. Teodolītgājiena punktu koordinātu aprēėināšana. Punktu attēlošana plānā pēc 
koordinātām.  
11 Tiešais un pretējais ăeodēziskais uzdevums. Mikrotriangulācija. Tiešais krustojums.  
12 Uzmērīšanas mēroga un griezuma augstuma izvēle. Uzmērīšana ar teodolītu.  
13 Situācijas uzmērīšanas metodes. Līniju metode. TaisnleĦėa koordinātu metode. Polārā metode. 
Krustojumu metode.  
14 Zemes virsmas nivelēšana. Virsmas nivelēšana pa trīsstūriem un četrstūriem. Virsmas nivelēšana pa 
kvadrātiem.  
15 Tahimetrija. Tahimetrijā lietojamie instrumenti un darbu organizācija.  
16 Fototopogrāfiskā un aerofotouzmērīšana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 2.semestrī. 
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Kursa nosaukums MērniecībaIII 

Kursa kods BūvZ2022 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Ăeodēzija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993.  
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. - R.: Zvaigzne, 1993.  
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. -VZD, 2001.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Štrauhmanis J. Tematiskā kartogrāfija. - RTU, Rīga, 2002. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt uzrakstītam kontroldarbam, izpildītiem laboratorijas darbiem un nokārtotai ieskaitei par teorētisko 
kursu. 

  

Kursa anotācija 

Kartogrāfijas attīstība. Kartogrāfiskie apzīmējumi un karšu mērogi. Ăeogrāfisko karšu satura elementi. 
Kartogrāfiskās projekcijas. Koordinātu sistēmas. Karšu nomenklatūra. Metodes tematiskā satura attēlošanai 
kartēs. Karšu radīšanas pamatetapi. Kartogrāfiskā ăeneralizācija. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Kartogrāfijas pamatjautājumi. Karšu iedalījums un veidi.  
2 Kartes matemātiskā pamatne. Kartes mērogi.  
3 Jēdziens par kartogrāfiskām projekcijām.  
4 Gausa-Krīgera šėērscilindriskā projekcija un tai atbilstošā koordinātu sistēma.  
5 Universālā transversālā Merkartora projekcija un tai atbilstošā koordinātu sistēma.  
6 Topogrāfisko plānu un karšu nomenklatūra.  
7 Latvijas karšu sistēma.  
8 Dažādu uzdevumu risināšana topogrāfiskajā kartē.  
9 Atsevišėa rajona standarttrapeču galveno punktu darba koordinātu aprēėins.  
10 Atsevišėa rajona standarttrapeču galveno punktu koordinātu pārrēėināšana LKS.  
11 Atsevišėa rajona kartes matemātiskās pamatnes izstrādāšana un nomenklatūras noteikšana.  
12 Kontroldarbs par karšu nomenklatūru.  
13 Karšu projektēšana un sastādīšana.  
14 Kartogrāfiskā ăeneralizācija.  
15 Kartes leăendas izstrādāšana.  
16 Karšu noformēšana un izdošana.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Parki 

Kursa kods Arhi4001 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A. Lasis. Ainavu un dārzu veidošana. Rīga. "Zvaigzne", 1979., 270 lpp.  
2. H.Kanšteina, A. Zvirgzds. Georgam Kūfaltam 150. Rīga, 2003., 53 lpp.  
3. J. KrastiĦš.Mežaparks.Rīga, "Zinātne". 1997., 230 lpp  
4. V. Gostev. N. Juskevich. Garden and park planning. Moscow. Strojizdat. 1991., 340 lpp.(krievu valodā)  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. The Garden book. London. 2000. 513 lpp.  
2. Sutherland Lyall. Desining the new landscape. London.1992., 240 lpp.  
3. Jane Brown. The modern garden.London. 2001., 223 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra.  
2. Landshaftnij dizain. ( krievu valodā)  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Uzrakstīti divi kontroldarbi, izstrādāts parka projekts. 

  

Kursa anotācija 

Parku vēsture pasaulē un Latvijā. Izcilākie mūsdienu parki. Situācijas analīze, izejmateriālu savākšana, 
funkcionālās diagrammas: zonējuma shēma, kājnieku un transporta kustību projektēšana. Kompozīcijas 
paĦēmienu izvēle, parka telpas veidošana. Speciālās nozīmes parki. Mazās arhitektūras formas parkos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vēsturiskais atskats.  
2 Latvijas parku vēsture.  
3 Izcilie Latvijas dārzu arhitekti: G. Kūfalts, A. Zeidaks, K. Barons un viĦu veidotie parki.  
4 Latvijas parku veidošanas un rekonstrukcijas pieredze mūsdienās.  
5 Jaunākās tendences parku veidošanā pasaulē.  
6 Arhitektūras plānošanas uzdevums parka projektēšanai.  
7 Esošās situācijas analīze, izejmateriālu savākšana, vēsturisko materiālu izpēte, fotofiksācija.  
8 Funkcionālo diagrammu veidošana un analīze: zonējuma shēma, kustību virzienu izpēte.  
9 Projektējamā parka dendroloăiskās situācijas izpēte. Vēlamā dendroloăijas materiāla izvēle.  
10 Esošās telpiskās situācijas izpēte. Vēlamās telpiskās struktūras projektēšana.  
11 Kompozīcijas paĦēmienu izvēle parka funkcionālās un telpiskās struktūras projektēšanā.  
12 Speciālās nozīmes parki - bērnu parki, sporta parki, dabas parki, atrakciju parki u. c.  
13 Parka struktūrelementu detāla projektēšana  
14 Mazās arhitektūras formas parku dizainā - iesegumi, kāpnes un atbalstmūri,soli, urnas u. c.  
15 Būvnoteikumi parku projektēšanā. Parku izbūves tehnoloăijas.  
16 Parku apkopšanas sektors un īpatnības.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5.semestrī. 

 



 194

 
 
 
Kursa nosaukums Pētniecības darba pamati 

Kursa kods Arhi4005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Reăionālā attistība.VARAM dokumentācija.1998.g.-110.lpp..  
2. J.BriĦėis.Lauku apdzīvoto vietu struktūru transformācija Latvijā.RTU 
Zinātn.raksti.2.sērija.RTU,2000.1.sēj.-19.-27.lpp.  
3. S.Keišs,A.Kazinovskis.Reăīonālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas 
Latvijā.Rīga.Pašvaldību lietu  
pārvalde.2001.-93.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. RTU Zinātniskie raksti..Arhitektūra un pilsētplānošana.RTU.2002.g.-199.lpp  
2. Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts ar 102 pašvaldībām.Latvijas Vēstnesis.2001.g.26.apr.  
3. Reăīonālā attīstība. Tiesību akti,noteikumi,koncepcijas.VARAM.1998.-110.lpp.  
4. Pārskats par valsts teritorijas izmantošanu. VARAM 2001.-58.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. žurnāls"Garten+Landschaft"  
3. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prasme apkopot un analizēt esošās situācijas un arhīvu materiālu informāciju,definējot ainaviskās telpas 
transformācijas (ăenēzes) procesu pilsētvidē(lauku vidē). Iegūtajai informācijai un tās analīzei pētnieciskajā 
darbā jāatspoguĜo studenta spējas definēt zinātniskā darba mērėi, uzdevumu, metodes. 

  

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets, kas saistīts ar studenta patstāvīgu pētniecisko darbību, attīstot spējas definēt konkrēta 
zinātniskā darba mērėa, metožu ,uzdevuma kopsasaisti ar ainavisko telpu un tās sociālekonomiskās politikas 
un antropogēnās slodzes ietekmi. Studijas padziĜina izpratni par ainavas transformācijas (ăenēzi) procesu 
cilvēka darbības ietekmē uz dabas pamatni.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Pilsētvides(lauku ainavas) ainaviskās telpas kultūrvēsturiskā izpēte.Fotostudijas,skices,shēmas  
2 Transformācijas procesa analīze(vēst.apbūve,ăeomorfoloăīja,ceĜu tīėls utt.)  
3 Kultūrvēsturiskās vides izpēte(muižu,kulta celtĦu,līdumu,krogu,dzirnavu,tiltu utt. atraš.)  
4 Dabas pamatnes elementu izpēte (palienu pĜavas,ūdenstilpnes,agroainava,mežu ainava utt.)  
5 Sociālekonomiskās politikas ietekme ainaviskajā telpā(zemes reformas,kolektivizācija)  
6 Grafiki,shēmas,tabulas -informācijas apkopojums.  
7 Pētniecības materiālu, SWID un secinājumu apkopojums. Darbu aizstāvēšana,diskusijas  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 8.semestrī. 
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Kursa nosaukums Plānošanas sociāli ekonomiskie pamati 

Kursa kods Ekon3053 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Reăionālā ekonomika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rivža B., Krūzmētra M. Pagastu attīstības iespēju analīzes metodoloăiju. Jelgava, 1997., 38 lpp.  
2. Ieteikumi attīstības stratēăijas izstrādāšanai. VARAM, Rīga, 1998., 63 lpp.  
3. Arhipova I, Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. Jelgava, 1998., 80 lpp.  
4. Гладкий Ю. Н. Чистобаев А. И. Основы региональной политики Санкт-Петербург, 1998., 659 с.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas reăioni skaitĜos. Statistikas gadagrāmata., Rīga, LR CSP.  
2. Tautsaimniecības ziĦojums. Rīga, LR Ekonomikas ministrija..  
3. LR Centrālā statistikas pārvalde. www.csb.lv  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Integrēta reăiona sociāli - ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšana. Reăiona izvēle jāsaskaĦo ar priekšmeta 
pasniedzēju.  
Laboratorijas darbu aizstāvēšana.  
Reăiona sociāli - ekonomiskās attīstības plāna aizstāvēšana.  

Kursa anotācija 

Reăiona analīzes teorētiskie un metodiskie pamati. Reăionu analīzes metodes: salīdzinošās, statistiskās, 
cikliskās un modelēšanas.  
Teritoriju raksturojums: teritorija, iedzīvotāji, dabas resursi, tautsaimniecības struktūra, reăiona pilsētas, 
infrastruktūra.  
Reăiona attīstības stratēăija un uzdevumi. Reăionu attīstības prognozēšanas metodes. Teritorijas attīstības 
koncepcija, plāns, programma.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Reăionu analīzes teorētiskie un metodiskie pamati.  
2 Reăionu analīzes metožu klasifikācija.  
3 Teritorijas raksturojums.  
4 Tautsaimniecības struktūra un reăiona ekonomikā attīstība.  
5 Teritorijas attīstības stratēăija un uzdevumi.  
6 Teritorijas attīstības plāns.  
7 Teritorijas plānojumu izskatīšanas kārtība.  
8 Kultūrvides stāvoklis.  
9 Teritoriāli administratīvā reforma.  
10 Zemes reforma.  
11 Plānošanas likumdošana Latvijā.  
12 Reăionu attīstības projektu izstrādāšanas atbalsta līdzekĜi.  
13 Attīstības projektu finansēšanas avoti.  
14 Rangu korelācijas metodes izmantošana pagastu ranžēšanā.  
15 Eiropas plānošanas pamatnostādnes.  
16 Eiropas valstu pieredze un likumdošanas pamatnostādnes.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes studiju plāna 5. semestrī. 
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Kursa nosaukums Praktiskā filozofija 

Kursa kods Filz1001 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Filozofijas vēsture 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kūle M. Kūlis R. Filozofija. - R., 1996. - 653 lpp.  
2. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. - R., 1993. - 146 lpp.  
3. Andersone Z. Filozofija un kultūra Senajā pasaulē. Jelgava, I d. - 1994. - 81 lpp., II d. - 1994. - 72 lpp., 
III d. - 1995. - 40 lpp.  
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Filozofijas atlants: attēli un fakti. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. -251 lpp.  
2. Megi B. Filozofijas vēsture. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. -240 lpp.  
3. Klīve V.V. Gudrības ceĜos. - Rīga, 1996. -224 lpp.  
4. Bēringers H. Kas ir filozofija? - Lielvārda, 1995. - 127 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. žurnāls "Grāmata"  
2. žurnāls "Kentaurs"  
3. журнал "Вопроси философии."  
4. журнал "Филосовские науки"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Akumulējošu vērtējumu 10 baĜĜu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju 
apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos 
kritērijos līdz eksāmenam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka. 

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta filozofisko problēmu 
analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un 
studentu referātu prezentēšanu. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas.  
2 Filozofija Senajā Indijā, Ėīnā.  
3 Antīkā filozofija.  
4 Antīkā filozofija.  
5 Viduslaiku filozofija.  
6 Renesanses laika filozofija.  
7 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā.  
8 18. gs. apgaismības filozofija.  
9 Vācu klasiskā filozofija.  
10 Marksisma filozofija.  
11 Dzīves filozofija, eksistenciālisms.  
12 Postmodernisms.  
13 Pasaules ontoloăiskās problēmas.  
14 IzziĦas problēma filozofijā. Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas.  
15 Patstāvīgā darba prezentācija.  
16 Patstāvīgā darba prezentācija.  

Piezīmes 

Obligāts visu fakultāšu izĦemot SZF un VMF akadēmiskajām un profesionālajām programmām 3-4 sem. 
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Kursa nosaukums Projektu grafika   

Kursa kods Arhi1008 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs viesdoc. Iveta Lāčauniece 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Briling N.S., BaĜjacin S.N.(1995) Rasēšana - izziĦas materiāls. Maskava, Strojizdat, 92lpp.  
2. BogoĜubovs S, (1990) Rasēšana. Rīga, 301lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Petraškevics J., (1989) Grafika. Rīga, 149.lpp. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Māksla plus, Rīga  
2. Deko, Rīga  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai katras uzdevumu grupas pabeigšanas veidojama starpskate ar atzīmi. Uz starpatskaiti 
ir jābūt iesniegtiem visiem darbiem, kvalitatīvi izpildītiem u noformētiem. Ieskaites atzīme atkarīga no 
starpatskaišu atzīmēm.  

  

Kursa anotācija 

Studiju procesā studenti apgūst grafiskos paĦēmienus tehnisko projektu un prezentācijas materiālu 
sagatavošanas iemaĦas. Detalizēti aapgūst dažadus līniju veidus, vizuālo efektu panākšanu ar dažādām 
līnijā, plakĦu un to šėelšanās efektu grafisku attēlošanu, augu, ainavas elementu un to grupu stilizāciju, 
augu attēlošanu tehniskajos projektos; ēku fasāžu attēlošanas dažādus paĦēmieus.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Iepažīšanās ar grafiskajiem paĦēmieniem un darba rīkiem  
2 Dažadi līniju veidi, to vizuālā uztvere  
3 PlakĦu aizpildīšanas paĦēmieni, to vizuālā uztvere  
4 PlakĦu dalīšanās efekta panākšana  
5 PlakĦu aizpildīšana ar dabas elementiem  
6 Koku stilizācijas paĦēmieni  
7 Stilizētu koku praktiska attēlošana virsskatā un pretskatā  
8 Koku un krūmu grupas grafiska attēlošana  
9 Koku un krūmu grupas grafiska attēlošana ar krāsām  
10 Šriftu veidi un grafiska izpildīšana  
11 Ēku fasāžu attēlošanas grafiski paĦēmieni  
12 Ēku fasāžu attēlošana melnbaltā tehnikā  
13 Ēku fasāžu attēlošana krāsās  
14 Ēku fasāžu un dabas elementu apvienošanas dažādās kompozīcijās  
15 Ēku fasāžu un dabas elementu kompozīcijas attēlošana melnbaltā tehnikā  
16 Ēku fasāžu un dabas elementu kompozīcijas attēlošana krāsās  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1.semestrī.  
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Kursa nosaukums Publiskie un privātie apstādījumi I 

Kursa kods Arhi2003 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. Lināre. DaiĜdārzu avīze. Rīga. Izdevniecība "Lauku Avīze".2001., 63 lpp.  
2. A. Lasis. MazdārziĦu apstādījumi. Rīga, "Zvaigzne", 1984. , 223 lpp.  
3. A. Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.Rīga,"Zvaigzne" , 1979., 270 lpp.  
4. A. Neilande. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Rīga, Omorika, 2003., 256 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dr.D.G. Hessayon. The garden expert. London, 1993., 128 lpp. (ir arī krievu valodā)  
2. M. Mālkalnietis. Dīėu avīze.Rīga, Izdevniecība "Lauku avīze" , 2003., 62 lpp.  
3. N.K.Booth. Residential landscape architecture.USA, New Yersey, 1999., 434 lpp.  
4. John Brookes. Garden masterclass. London. 2002., 352 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra  
2. Deko  
3. Landšaftnij Dizain (krievu valodā)  
4. Dārzu Pasaule  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāts apstādījumu projekts izvēlētai dzīvojamai mājai, darbs semināros un uzrakstīts kontroldarbs. 

Kursa anotācija 

Dzīvojamo māju apstādījumu vēsture un tradīcijas Latvijā un pasaulē. Dzīvojamo māju tipoloăija, plānojumu 
īpatnības.  
 

Kursa apraksts-plāns 

1 Dzīvojamo māju apstādījumu vēsture un tipoloăija. 
2 Individuālās dzīvojamās mājas dārza sastāvdaĜas. 
3 Mājas un dārza novietojuma ăeogrāfiskā situācija. 
4 Gruntsgabala klimats 
5 Valdošie vēji, aizvējš. 
6 Saulainās vietas un ēnas. 
7 Dzīvojamās zonas plānošana daiĜdārzā  
8 Bērnu rotaĜu vietas izvietojums un plānojums  
9 Saimniecības zonas plānojums  
10 Dzīvojamās mājas apstādījumi sarežăīta reljefa apstākĜos.  
11 Esošās situācijas izpēte, fotofiksācija, kustību analīze.  
12 Dzīvojamās mājas apstādījumu telpas analīze un telpiskuma projektēšana  
13 Terases, atpūtas vietas un laukumi dzīvojamās mājas dārzā.  
14 Pagrabs un suĦa vieta daiĜdārzā  
15 Mazās arhitektūras formas dzīvojamās mājas dārzā.  
16 Dzīvojamās mājas dārza projektu skate un apspriešana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana  2. semestrī. 
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Kursa nosaukums Publiskie un privātie apstādījumi II 

Kursa kods Arhi2003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. Lināre. DaiĜdārzu avīze. Rīga. Izdevniecība "Lauku Avīze".2001., 63 lpp.  
2. A. Lasis. MazdārziĦu apstādījumi. Rīga, "Zvaigzne", 1984. , 223 lpp.  
3. A. Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.Rīga,"Zvaigzne" , 1979., 270 lpp.  
4. A. Neilande. Apstādījumu veidotāju ceĜvedis. Rīga, Omorika, 2003., 256 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dr.D.G. Hessayon. The garden expert. London, 1993., 128 lpp. (ir arī krievu valodā)  
2. M. Mālkalnietis. Dīėu avīze.Rīga, Izdevniecība "Lauku avīze" , 2003., 62 lpp.  
3. N.K.Booth. Residential landscape architecture.USA, New Yersey, 1999., 434 lpp.  
4. John Brookes. Garden masterclass. London. 2002., 352 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra  
2. Deko  
3. Landšaftnij Dizain (krievu valodā)  
4. Dārzu Pasaule  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāts apstādījumu projekts izvēlētai dzīvojamai mājai, darbs semināros un uzrakstīts kontroldarbs. 

Kursa anotācija 

Individuālo dzīvojamo māju, mazdārziĦu, vasarnīcu, lauku sētu un daudzdzīvokĜu māju apstādījumu 
plānošana.  
Priekšdārzs, dārza dzīvojamā zona, bērnu rotaĜu vieta un saimniecības zona dārzā.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Apstādījumu tipoloăija 
2 Individuālās dzīvojamās mājas dārza apstādījumu plāns.  
3 Vasarnīcu un mazdārziĦu apstādījumi  
4 Lauku sētas ainavas veidošana  
5 DaudzdzīvokĜu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošana un apstādījumi  
6 Priekšdārza plānošana daudzdzīvokĜu mājai. 
7 Dzīvojamās zonas plānošana daiĜdārzā  
8 Bērnu rotaĜu vietas izvietojums un plānojums daudzdzīvokĜu māju pagalmos. 
9 Saimniecības zonas plānojums.  
10 Dzīvojamās mājas apstādījumi sarežăīta reljefa apstākĜos.  
11 Esošās situācijas izpēte, fotofiksācija, kustību analīze.  
12 Dzīvojamās mājas apstādījumu telpas analīze un telpiskuma projektēšana.  
13 Terases, atpūtas vietas un laukumi daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju pagalmos. 
14 Apstādījumu sortiments daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju pagalmos. 
15 Mazās arhitektūras formas daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas dārzā.  
16 Dzīvojamās mājas dārza projektu skate un apspriešana  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana  3. semestrī. 
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Kursa nosaukums Publiskie un privātie apstādījumi III 

Kursa kods Arhi2004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A. Lasis .Ainavu un dārzu veidošana. Rīga."Zvaigzne". 1979., 270 lpp.  
2. T. Pūka u.c. Rīgas sabiedriskie apstādījumi. Rīga. "Liesma".1988., 141.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Sutherland Lyall. Desining the new landscape. London. 1992., 240 lpp.  
2. Jane Brown. The modern garden. London. 2001., 223 lpp  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra  
2. Deko  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs semināros un uzrakstīts kontroldarbs. 

Kursa anotācija 

Sabiedrisko ēku apstādījumu vēsture un tipoloăija. Kopīgās prasības ainavu arhitektūras plānošanas 
uzdevumā sabiedrisko ēku apstādījumiem. Administratīvo, izglītības, ārstniecības un sporta iestāžu 
apstādījumu projektēšanas īpatnības. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Sabiedrisko ēku apstādījumu vēsture pasaulē un Latvijā  
2 Sabiedrisko ēku tipi un kopīgās prasības apstādījumu projektēšanā.  
3 Esošās situācijas izpēte, īpatnības datu savākšanā un fotofiksācijā.  
4 Zonējuma shēma un kustību analīze.  
5 Sabiedrisko ēku apstādījumu esošās telpiskās struktūras izpēte un analīze.  
6 Kompozīcijas paĦēmienu izvēle un pamatojums sabiedrisko ēku apstādījumu projektēšanā  
7 Administratīvo un biroju ēku apstādījumi  
8 Ārstniecības iestāžu apstādījumi.  
9 Izglītības iestāžu apstādījumi.  
10 Sporta būvju apstādījumi  
11 Viesnīcu un tūrisma mītĦu apstādījumi  
12 Tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu iestāžu apstādījumi  
13 Mazo arhitektūras formu izvēle  
14 Mākslas objektu un ūdens baseinu un strūklaku pielietošana  
15 Ārzemju pieredze sabiedrisko ēku apstādījumu projektēšanā  
16 Konkrētas sabiedriskas ēkas apstādījumu projektu varianti.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Reăionālā un ainavu plānošana I 

Kursa kods Arhi3039 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. BriĦėis J., Buka O. (2001) Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīgas Tehniskā universitāte 124lpp.  
2. Melluma A., Leinerte A. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 84lpp.  
3. Buka O., Volrāts U (1987) Pilsētbūvniecība. Rīga 247lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. .Melluma A., Leinerte A. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 84lpp 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Architektura 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai ir jābūt noklausītam lekciju kursam, praktiski sagatavotam detālplānojuma 
materiālam, kas ietver teritorijas esošās situācijas analīzei, detālplānojuma risinājum apriekšlikumus, 
aizsargjoslas un apbūves noteikumus; detālplānojuma materiāla sastāvā jābūt paskaidrojuma rakstam un 
grafiskajam materiālam. 

  

Kursa anotācija 

Studiju procesā studenti iepazīstas ar detālplānojumu izstrādāšanas nepeiciešamību, to galvenajiem 
uzdevumiem; apgūst detālplānojumu teritoriju arhitektoniski telpiskās uzbūves pamatprincipus; praktiski 
apgūst detālplānojumu izstrādāšanu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Detālplānojumu izstrādes nepieciešamība un galvenie uzdevumi  
2 Detālplānojumu izstrādes juridiskais pamats  
3 Detālplānojumu sastāvs  
4 Izejmateriāli detālplānojumu izstrādei  
5 Arhitektoniski telpiskās struktūras organizācijas detālplānojumu teritorijās  
6 Detālplānojumu teritoriju un apkārtējās vides konteksts  
7 Transporta organizācija detālplānojumu teritorijās  
8 Inženierkomunikāciju risinājumi detālplānojumu teritorijās  
9 Ielu šėērsprofīli un to elementi  
10 Apbūves noteikumi  
11 Praktiska detālplānojuma izstrādāšana  
12 Detālplānojuma esošās situācijas analīzes kartogrāfiskais materiāls  
13 Detālplānojuma risinājumu atspoguĜojums kartogrāfiskajā materiālā  
14 Apbūves noteikumu attēlošana kartogrāfiskajā materiālā  
15 Detālplānojuma kartogrāfiskā materiāla noformēšana  
16 Detālplānojuma noformēšana  

  

Piezīmes 

 Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 5.semestrī. 
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Kursa nosaukums Reăionālā un ainavu plānošana II 

Kursa kods Arhi4017 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A. Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks.R. Avots 1992.  
2. A. Melluma. Latvijas teritorijas antropoloăiskā noslodze//R.:1990.  
3. A. Melluma. Latvijas reăionālā attīstība: stāvoklis, jēdzieni, darbības virzieni// Latvijas Vēstnesis. Zemes 
reformas vēstnesis, 1995.7.burtnīca  
4. Dabas aizsardzība// R.:Zvaigzne, 1989.g..(nodaĜas par dažādiem resursu veidiem Latvijā)  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kiemstedt H. Lanscape Planning. Contents and Procedures// 1994.  
2. Dienvidsēlijas ainavas// VARAM un SIA "Top vide", R:1996  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Vēstnesis. Zemes reformas Vēstnesis. Visas burtnīcas 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nokārtotiem praktisko darbu testiem un kursa projektam. 

  

Kursa anotācija 

Reăionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paĦēmieni. Vēsturisks apskats. Reăionālās attīstības 
procesi Latvijā. Attīstības procesu plānošana. Teritoriālplānošana un 'tās tiesiskais pamats Latvijā un 
ārzemēs. Pagastu attīstības plānu izstrādāšanas galvenās sastāvdaĜas, izstrādāšanas metodika. Rajonu un 
reăionu plānošanas pamatprincipi. Ainavas vērtēšanas kritēriji. Ainavu plānošana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Reăiona jēdziens, reăionu veidošanās likumsakarības.  
2 Reăiona daudzveidība un tipi.  
3 Reăionālā līmeĦa likumsakarības dabas un sabiedrības attīstībā.  
4 Praktiskais darbs - rajona karšu sastādīšana pēc izpētes vai statistikas datiem. Attīs'tibas hipotēze.  
5 Latvijas reăionālā struktūra. Vēsturiskais aspekts.  
6 Dažādās rajonēšanas shēmas.  
7 Reăionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paĦēmieni.  
8 Reăionālie attīstības plāni, attīstības plānošanas vēsture, pieredze Eiropas valstīs.  
9 Reăionālās plānošanas pamatprincipi. Ideju un darbības plānošana.  
10 Vīziju izstrādāšana.  
11 Seminārs - līdzsvarotās attīstības ideja, jēga, principi.  
12 Teritoriālā plānošana, tās mērėi un lietojuma sfēras.  
13 Teritoriālās plānošanas likumdošanas un normatīvā bāze.  
14 Teritoriālās plānošanas kārtība Latvijā, tās hierarhija: nacionālais, reăionālais, rajona un pašvaldības plān. 
15 Praktiskais darbs - teritoriālo likumsakarību analīze un kartogrāfiskais attēlojums.  
16 Apkopojums un izvērtējums  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 6.sem. 

 



 204

 
Kursa nosaukums Reăionālā un ainavu plānošana III 

Kursa kods Arhi4018 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A. Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks.R. Avots 1992.  
2. A. Melluma. Latvijas teritorijas antropoloăiskā noslodze//R.:1990.  
3. A. Melluma. Latvijas reăionālā attīstība: stāvoklis, jēdzieni, darbības virzieni// Latvijas Vēstnesis. Zemes 
reformas vēstnesis, 1995.7.burtnīca  
4. Dabas aizsardzība// R.:Zvaigzne, 1989.g..(nodaĜas par dažādiem resursu veidiem Latvijā)  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kiemstedt H. Lanscape Planning. Contents and Procedures// 1994.  
2. Dienvidsēlijas ainavas// VARAM un SIA "Top vide", R:1996  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Vēstnesis. Zemes reformas Vēstnesis. Visas burtnīcas 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nokārtotiem praktisko darbu testiem un kursa projektam. 

  

Kursa anotācija 

Reăionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paĦēmieni. Vēsturisks apskats. Reăionālās attīstības 
procesi Latvijā. Attīstības procesu plānošana. Teritoriālplānošana un 'tās tiesiskais pamats Latvijā un 
ārzemēs. Pagastu attīstības plānu izstrādāšanas galvenās sastāvdaĜas, izstrādāšanas metodika. Rajonu un 
reăionu plānošanas pamatprincipi. Ainavas vērtēšanas kritēriji. Ainavu plānošana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Pagastu attīstības plānošana, tās galvenie pamatprincipi.  
2 Pagastu sociālekonomisko programmu izstrāde, vīziju un mērėu formulēšana.  
3 SVID analīzes apgūšana. Riska objektu analīze  
4 Sadarbība ar kaimiĦiem - pārrobežu plānošana.  
5 Praktiskais darbs - kartogrāfiskās analīzes metodikas apguve un tehnikas nostiprināšana.  
6 Pagastu ăenplāni (teritoriālplāni), to izstrā'dāšanas metodika, saturiskais rādītājs.  
7 Aizsargjoslu jēdziens, digitālā kartogrāfiskā materiāla izmantošana plānojumos.  
8 Saistošie apbūves noteikumi.  
9 Praktiskais darbs - topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vai 1:25 000 analīze.  
10 Ainavas jēdziens. Ainavas definīcijas formulēšana, dažādie ainavas aprakstīšanas paĦēmieni un metodes.  
11 Ainavas uztveres īpatnības, subjektīvais faktors.  
12 Ainavu plānošana kā teritoriālās plānošanas veids.  
13 Ainavu plānošanas nozīme, lietojuma sfēras.  
14 Ainavu plāna saturs, pamatprasības un izmaiĦas atkarībā no plānojuma mērėa.  
15 Praktiskais darbs - ainavas analīze pēc fotogrāfijas, mākslas darba, literārā darba.  
16 Apkopojums un izvērtējums  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 7. semestrī. 
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Kursa nosaukums Reăionālā un ainavu plānošanaIV 

Kursa kods Arhi4006 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

 Zinātnes apakšnozare                                                   Ainavu arhitektūra 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. BriĦėis J., Buka O. (2001) Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīgas Tehniskā universitāte 124lpp.  
2. Melluma A., Leinerte A. (1992) Ainava un cilvēks. Rīga, 84lpp.  
3. Sutherland Luall (1999) Designing the new Landscape. London, Thames and Hydson 256lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010 (1994) , Tallin 100lpp. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Architektura, Rīga 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai ir jābūt noklausītam lekciju kursam, praktiski sagatavotam pārskatam un analīzei par 
paša studenta izvēlētas pilsētas ainavu pēc lekciju kursa tēmām, pārskatam jābūt noformētam, papildinātam 
ar fotofiksācijas un skiču materiāliem.  

  

Kursa anotācija 

Studiju procesā studenti apgūst urbanizētās ainavas īpatnības, atšėirību no lauku ainavas, urbanizētās 
ainavas un teritoriju plānošanas saistību, apgūst pilsētas ainavas veidojošos faktorus; iepazīstas ar 
pilsētplānošanas vēsturi, galvenajiem pilsētbūvnieciskās kompozīcijas elementiem. studenti apgūst zināšanas 
mūsdienu pilsētu zonējumu veidošanā, pilsētas telpas organizācijas paĦēmienos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Urbanizētas ainavas īpatnības, mākslīgi veidota ainava  
2 Dabas un urbanizācijas elementu mijiedarbība, ilgtspējības principa ievērošana pilsētas ainavas veidošanā  
3 Urbanizētu ainavu nosakošie faktori  
4 Vēsturiskās attīstības pēctecības principa ievērošana  
5 Pilsētbūvnieciskās attīstības vēstures etapi  
6 Teritorijas plānojumu izstrādāšana pilsētām  
7 Moderno pilsētu attīstības tendences  
8 Pilsētas teritorijas zonējums, zonējuma elementi, to savstarpējā saistība  
9 Apūve- galvenais urbanizētās ainavas elements, tās veidi  
10 Dabas elementi - neatĦemama pilsētas ainavas sastāvdaĜa  
11 Inženierkomunikācijas pilsētā, to ietekme uz ainavu  
12 Ielas un ceĜi pilsētā, to plānošanas kompozīcijas paĦēmieni  
13 Atklātās sabiedriskās telpas pilsētā, to kompozīcijas paĦēmieni  
14 Telpas organizācijas pamatprincipi pilsētplānošanā  
15 Pilsētas ainavas uztveres īpatnības, pilsētas siluets  
16 Mazo pilsētbūvniecisko telpu ainavu veidošanas pamatprincipi  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 8.semestrī.  
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Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoăija  

Kursa kods Psih2008 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati.- R.: Mācību apgāds, 1996.- 323 lpp.  
2. Kolominskis J. Cilvēks: psiholoăija.-R.: Zvaigzne, 1990. - 217 lpp.  
3. Годфруа Ж Что такое психология? ч.1 и 2. Мир 1992 - 872 с.  
4. Wortman C. Psychology.- N-Y.:Knof, 1988.-622 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku.(Saskarsmes psiholoăija).- R.:1994.-97 lpp.  
2. Džeimsa M., Džongvarde D. Dzimis, lai uzvarētu. - Rīga, "Elpa", 1995.- 314 lpp.  
3. Zīlītis A. Cilvēka attīstība. Jelgava, LLU, 1994. -20 lpp.  
4. Thomas A. Grundwiss der Sozialpsychologie - Verlag fur Psychologie, Gottingen,1991.- 468 S.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. žurnāls"Psychology Todey"  
2. žurnāls "Psychologie Heute"  
3. žurnāls"Alter Ego"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtai analītiskai esejai par to, kā studenta personības virzību un komunikāciju ietekmē psihiskie 
procesi, uzrakstītam kontroldarbam, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem. Eksāmens.  

  

Kursa anotācija 

PadziĜināta izpratne par psiholoăijas iespēju izmantošanu studijās. Students pilnveido savas personības 
īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, psihiskās veselības aizsardzībai, tālākizglītībai. Veido un 
attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas, konsultēšanas un komunikatīvās prasmes radošai 
klientcentrētai darbībai.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Psiholoăijas nozares, metodes, skolas un virzieni. Psihiskie procesi un stāvokĜi.  
2 Sajūtas un uztvere, to veidi un īpašības.Praktiskie darbi - Uztveres īpatnības.  
3 Uzmanības veidi un īpašības. Iztēle un jaunrade.  
4 Praktiskie darbi - AtmiĦas procesi. AtmiĦas individuālās tipoloăiskās īpatnības.  
5 Domāšanas process. Prāta stili. Praktiskie darbi - Intelekts. Kreativitāte.  
6 Gribas audzināšana. Rakstura akcentuācijas.Prakiskie darbi - Plastiskums un rigiditāte.  
7 Jūtas un emocijas. Ipašie emocionālie stāvokĜi. Spriedze un tās vadīšana.  
8 Kontroldarbs. Praktiskie darbi - Personības vajadzības un motīvi. Vērtības, attieksmes  
9 Spēju izkopšana. Lateralitāte. Prakiskie darbi - SmadzeĦu funkcionālā asimetrija.  
10 PašcieĦa, pašvērtējums, pašrealizācija, pašaudzināšana. Praktiskie darbi - Pretenziju līmenis  
11 Personības attīstības stadijas un psihosociālās krīzes  
12 Grupas un to darbības organizācija. Praktiskie darbi - Saskarsme grupā. Baumu veidošanās  
13 Verbālās saskarsmes māksla, konsultēšana, klientcentrēta darbība  
14 Mūsdienīga vadītāja prasmes un vadīšanas stili. Praktiskie darbi -Profesionālā attīstība un deformācija  
15 Konfliktu risināšanas taktikas. Praktiskie darbi - Darbs ar "grūtajiem cilvēkiem"  
16 Personības psiholoăiskā aizsardzība. Praktiskie darbi - Pašaizsardzība un risks  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts visu fakultāšu akadēmiskās izglītības bakalaura, profesionālās izglītības bakalaura un 2 
.līmeĦa profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā 1.vai 2.semestrī. 
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Kursa nosaukums Socioloăija  

Kursa kods Soci2001 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Socioloăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Giddens A. Sociology. Oxsford University Press.1998.  
2. Socioloăijas skaidrojošā vārdnīca., R.: 1997.  
3. Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā., R: 2002.  
4. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā., R: 1996.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. R.: 1989.  
2. Latvijas Republikas Satversme.  
3. ZvidriĦš P. Demogrāfija. R.: 1989.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Cоциологические исследования  
2. Sociologia Ruralis  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu prezentācija un pārbaudes darbs par teorētisko kursu - ieskaite ar atzīmi. 

  

Kursa anotācija 

Socioloăijas priekšmets.Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes. Kultūra. Sociālā 
mijiedarbība.Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās attiecības. 
Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi. Sociālās institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, 
dzimums, reliăija. Sociālā politika. Deviance Sociālās problēmas. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Socioloăija kā zinātne.  
2 Socioloăijas kā zinātnes veidošanās un attīstība.  
3 Socioloăisko pētījumu metodes: kvantitatīvās un kvalitatīvās. To pielietošanas iespējas.  
4 Socializēšanās un socializācijas aăenti .  
5 Kultūra socioloăijas skatījumā: kultūras modeĜi, kultūras līmeĦi, kultūras pamatelementi.  
6 Sociālā mijiedarbība. Sociālie satusi un sociālās lomas.  
7 Sociālās grupas. Sabiedrības formālās organizācijas.Asociācijas, birokrātiskās organizācijas, totālās  
8 Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte.  
9 Nacionālās valstis. Nacionālisms. Sabiedrības etniskā struktūra. Etnopolitika.  
10 Sociālie institūti: ekonomika, reliăija, izglītība  
11 Sociālie institūti: ăimene, dzimums.  
12 Valsts institūts, tā funkcijas. Politiskā sistēma. Politiskās partijas un ideoloăijas.  
13 Vara. Varas sadalījums sabiedrībā.  
14 Sociālā politika.  
15 Deviance.  
16 Sociālās problēmas, globālās sociālās problēmas.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts visu fakultāšu akadēmiskās izglītības bakalaura, profesionālās izglītības bakalaura un 2. 
līmeĦa profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā vācu valoda I  

Kursa kods ValoP041 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Energie im 21. Jahrhundert- Fritz Brickwedde Deutsche bundesstiftung Umwelt- 2000- s. 789  
2. Naturschuty und Landschaftspflege DLG- 1990- s. 216  
3. Gärtners pflanyenhart, Zierpflanyen, Gehělye im Landschaftsbau- Hiltrup Mĥmster- 1997- s. 362  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Schĥtzt Kleingewässer, NRW- 1994. - s. 53  
2. Produktionsintegrierter Umweltschutz- Bonn, 1994. - s. 51  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Landwirtschaft- Partner des Naturschutzes, AID- 1994. - s. 62 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vides aizsardzība - pamati un prakse.  
2 Vides problēmas un vides orientēta zemes apsaimniekošana.  
3 Globālo vides izmaiĦu pētniecība.  
4 Vides pētniecība un vides tehnoloăija.  
5 Atjaunojamie enerăijas avoti (ūdens, vējš, saule, jūras straumes u.c.).  
6 1.Kontroldarbs.  
7 Mazo ūdeĦu aizsardzība.  
8 Mitro biotopu un to sugu aizsardzība.  
9 NotekūdeĦu un gaisa attīrīšana.  
10 Attīrīšanas iekārtas.  
11 Dažādu attīrīšanas iekārtu tipi.  
12 2.Kontroldarbs.  
13 Lauksaimniecība - dabas aizsardzības partnere.  
14 Ko spēj lauksaimnieki? (zālieni, dārzi, dzīvžogi, pĜavas.)  
15 Dabas aizsardzības programmas lauku rajonos, Vācijas zemēs, Eiropas Savienībā.  
16 Rezumējums un novērtējums.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana"un "Vides un 
ūdesnssaimniecība" obligātajā daĜā, 1.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā vācu valoda II  

Kursa kods ValoP042 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Umweltforschung und Umwelttechnologie- Bundesministerium, Bonn  
2. Energie im 21. Jahrhundert- Fritz Brickwedde Deutschebundesstiftung Umwelt. 2000. - s. 789  
3. Natursuty und Landschaftspflege DLG, 1990. - s. 216.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Schĥtzt Kleingewässer, NRW, 1994. - s. 53  
2. Produktionsintegrierter Umweltschutz, Bonn, 1994. - s. 51  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Der Grĥne Punkt. Europa kommt zum Punkt- Kěln- 2003 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vides degradācija un tās cēloĦi.  
2 ŪdeĦu, augšĦu, gaisa,augu un dzīvnieku sugu aisardzība.  
3 Vides aizsardzība ražošanas nozarē.  
4 Ekosistēmu ėīmiskais un bioloăiskais piesārĦojums.  
5 Metodes tā novēršanai, samazināšanai.  
6 Biotopu un sugu aizsardzība.  
7 Vides kvalitātes kontrole.  
8 Vides politika Vācijā un globālā mērogā.  
9 1. kontroldarbs.  
10 Ainavu arhitektūra, nozīme un uzdevumi.  
11 Pilsētu un ciematu atjaunošana: cilvēks uzmanības centrā.  
12 Ainavu un zaĜo zonu plānošana.  
13 ZaĜās zonas vērtīgie biotopi.  
14 Dabas un ainavu aizsardzība.  
15 2. kontroldarbs  
16 Rezumējums un novērtējums.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana"un "Vides un 
ūdesnssaimniecība" obligātajā daĜā, 2.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā vācu valoda III  

Kursa kods ValoP043 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Wasser im 21. Jahrhundert- Fritz Brickwedde Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 2001. - s. 671  
2. Kĥnstliche Landschaften- Verlag Basel. 1991. - s. 117  
3. Pflanzenschutz- und Dĥngung, Lanschaftpflege und Naturschutz, BML, Bonn. 1995. - s. 89  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Běschunsen Natĥrlich Befestigen, GbmH Leipzig, 1997. - s. 19  
2. Laubbäume Schĥtzen, BML, Bonn. 1993. - s. 21  
3. Schĥtzt Kleingewässer, NRW, 1994. - s. 53  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Forschungsrahmenkonzeption- Globale Umweltveränderungen, BMFT, Bonn, 1992. - s. 86 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu attīstības vēsture.  
2 Dārzu mākslas vēsture.  
3 Itālijas, Francijas un Anglijas dārzi.  
4 Japānas un Ėīnas dārzi (Bonzai stils).  
5 Akmens dārzi.  
6 Ūdens dārzi.  
7 1. kontroldarbs.  
8 Mākslīgās ainavas.  
9 Ainavu konstrukcija - kopšana.  
10 Ainavu elementi (dzīvžogi, parki, akas, akmensdārzi, mākslīgie ūdens baseini).  
11 Košumaugi, košumkrūmi.  
12 Māju un jumtu apzaĜumošana.  
13 Dā5rzu, sporta laukumu būvniecība, mazā arhitektūra dārzā.  
14 Ainavu arhitektūras nozīme un uzdevumi.  
15 2. kontroldarbs.  
16 Rezumējums un novērtējums.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana"un "Vides un 
ūdesnssaimniecība" obligātajā daĜā, 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā vācu valoda IV  

Kursa kods ValoP044 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Baubetrieb im Garten und Landschaftsbau- berlin Hamburg Parey, 1992- s. 92  
2. Taschenbuch fĥr Garten- Landschafts - und Sportplatzbau. Blackwell Verlag Berlin, 1994. - s. 105  
3. Wasser im 21. Jahrhundert- Fritz Brickwedde Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 2001. - s. 671  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Haus- und Dachbegrĥnung- s. 8  
2. Gesunde Bausstoffe fĥr Innenausbau Bisotherm- s. 12  
3. www.sceltniecība.lv  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Landschaftsarchitekten/ BDLH Dĥsseldorf, 1996. - s. 16 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ūdens 21 gadsimta - perspektīvas, stratēăijas.  
2 Globālās ūdens problēmas.  
3 Ūdens samazināšanās un ūdens piesārĦošanās problēmas.  
4 Kaitīgās vielas gruntsūdenī; kaitīgo vielu avoti.  
5 Progresīvās tehnoloăijas dzeramā ūdens ieguvei, sagatavĖšanai un attīrīšanai.  
6 NotekūdeĦu samazināšana un to attīrīšana. Attīrīšanas iekārtu dūĦu likvidēšana.  
7 1. kontroldarbs.  
8 Enerăija 21. gadsimtā.  
9 Klimata aizsardzība un enerăijas ieguve.  
10 Enerăijas taupīšana.  
11 Koncepcijas un stratēăijas vieglo automobīĜu skaita samazināšanai.  
12 Enerăijas patēriĦš un CO2 - izmeši.  
13 Koncepcijas šoseju transporta nomaiĦai ar sliežu transportu.  
14 Alternatīvie enerăijas veidi (Vācijā).  
15 2. kontroldarbs.  
16 Rezumējums un apkopojums.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana"un "Vides un 
ūdesnssaimniecība" obligātajā daĜā, 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā angĜu valoda I  

Kursa kods ValoP045 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Environmental Protection Policy Plan. MEPRD, Rīga 1995.  
2. Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia. Landscape Protection. Rīga 
2000.  
3. Latvijas Lauksaimniecības Ministrija. Agriculture and Rural Development -2001. Rīga 2002.  
4. Vides Zinības (angĜu-latviešu skaidrojošā vārdnīca). Rīga 2000.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. McCloud, J. Landscape Ecology. Ebury Press, London 2000.  
2. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.  
3. National Programme of Biological Diversity. MEPRD. Rīga, 2000.  
4. Whyte, W.H. The Social Life of Urban Spaces. London 1989.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Dārza pasaule  
2. Dārzs  
3. DaiĜdārzu avīze  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 37 500 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Kas ir A.A.P.? LLU studijas.  
2 Ainavu arhitekta amats. Karjeras iespējas.  
3 Ainavu projektēšana un vide.  
4 Vides aizsardzība: teorija un prakse.  
5 ES vides politika.  
6 Vides aizsardzības organizācijas un to aktivitātes.  
7 Vides problēmas Latvijā.  
8 Ekoloăiskā situācija Eiropā.  
9 Globālās izmaiĦas pasaules ekoloăijā.  
10 Dabas katastrofas.  
11 Dabiskie enerăijas avoti: ūdens, saule, vējš.  
12 Ūdens, gaisa un augsnes sārĦošana.  
13 Attīrīšanas iekārtas: ėīmiskās, bioloăiskās, utt.  
14 Zemes resursi un to izmantošana Eiropā.  
15 Vide un lauksaimniecība.  
16 Semestra individuālo darbu aizstāvēšana.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" obligātajā daĜā, 1.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā angĜu valoda II  

Kursa kods ValoP046 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vides Zinības (angĜu-latviešu skaidrojošā vārdnīca). Rīga 2000.  
2. Rogers, E.B. Landscape Design. New York 2000.  
3. Conran, T., Pearson, D. The Essential Garden Book. Conran Octopus Ltd., London 1998.  
4. Adams, J. Landscaping with Herbs. Grange Books 1994.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dutt, Costa. Public Planning of the Netherlands. Amsterdam, 1989  
2. Žukova, Z. Latvijas zili zaĜā rota. Jumava 2001.  
3. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.  
4. Whyte, W.H. The Social Life of Urban Spaces. London 1989  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Dārza pasaule  
2. Dārzs  
3. DaiĜdārzu avīze  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 50 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vides (ainavu) degradācija.  
2 Vides kontrole.  
3 Ekoloăiskā stāvokĜa uzlabošana.  
4 Ekosistēmas: karstie punkti.  
5 PiesārĦošanas seku novēršana.  
6 Ekoloăija – XXI gadsimta problēma.  
7 Ainavu arhitektūra: uzdevumi un nozīme.  
8 Pilsētu un lauku AAP.  
9 ZaĜās zonas pilsētā.  
10 ZaĜo zonu plānošana pilsētā.  
11 ZaĜo zonu kopšana.  
12 Augi ainavu projektēšanā.  
13 Augu tipi un to funkcijas.  
14 Augu daudzveidība, to izmantošana ainavu dizainā.  
15 Augi un zaĜās zonas Jelgavā.  
16 Padarītā darba apkopojums un novērtējums.  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" obligātajā daĜā, 2.semestrī. 
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Kursa nosaukums Profesionālā angĜu valoda III  

Kursa kods ValoP047 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Conran, T., Pearson, D. The Essential Garden Book. Conran Octopus Ltd., London 1998.  
2. Hudak, J. Design for Gardens. New York 2000.  
3. Pereire, A. Gardens for the 21st century. London, Aurum Press, 2001.  
4. History of Garden Design. Thames and Hudson, 2002.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Grabis, J. Dārza teritorijas labiekārtošana. Rīga, Avots, 1997.  
2. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.  
3. Hucliez, M. Contemporary Parks and Gardens in France. Paris, 2000.  
4. Whyte, W.H. The Social Life of Urban Spaces. London 1989.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Dārza pasaule  
2. Dārzs  
3. DaiĜdārzu avīze  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi, studentu konferencē nolasīts 
referāts. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu dizaina attīstības vēsture.  
2 Visnozīmīgākās personības ainavu dizaina vēsturē.  
3 Ainavu tipi.  
4 Ainavu plānošanas pamatprincipi.  
5 Dārzi kā ainavu dizaina pamatpriekšmets.  
6 Dārza zonas.  
7 Dārzu dizains senajos laikos: Semiramidas gaisa dārzi.  
8 AngĜu dārzs.  
9 Itālijas un Francijas dārzi.  
10 Austrumu tipa dārzs (banzai).  
11 AkmeĦdārzs.  
12 Ūdens dārzi.  
13 Lauku dārzs (cottage garden).  
14 Krāsas faktors plānošanā.  
15 Dārza apgaismošana.  
16 Kopsavilkums.  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" obligātajā daĜā, 3.semestrī. 

  

 
 
 
 
 
Kursa nosaukums Profesionālā angĜu valoda IV  

Kursa kods ValoP048 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Pereire, A. Gardens for the 21st century. London, Aurum Press, 2001.  
2. Conran, T., Pearson, D. The Essential Garden Book. Conran Octopus Ltd., London 1998.  
3. Brookes, J. The New Small Garden Book. Dorling Kindersley Ltd., London 1998.  
4. Moreland, j. Mazie dārzi. Zvaigzne 2002.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dārza celiĦi. Zvaigzne, 2002  
2. Rogers, E.B. Landscape Design. New York 2000.  
3. McCloud, J. Landscape Ecology. Ebury Press, London 2000.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Dārza pasaule  
2. Dārzs  
3. DaiĜdārzu avīze  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 50 000 rakstu 
zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 

  

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot 
studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeĦos. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Mākslīgās ainavas.  
2 Ainavu elementi: akas, dzīvžogi, ūdens baseini u.c.  
3 Zemes uzbērumi (earthworks) kā dizaina elements.  
4 Smaržīgs dārzs. Ziedi dārzā.  
5 Jumtu apzaĜumošana.  
6 Augu izvēle dārzam. Augu materiāla faktūras.  
7 Pilsētas ainavas plānošana (townscape).  
8 Pilsētas laukumu, sporta laukumu u.c. projektēšana.  
9 Parki. Jelgava, Rīga, Latvija un ārzemes.  
10 Nacionālie parki Latvijā.  
11 Nacionālie parki Eiropā un pasaulē.  
12 Pilsētas ekoloăija un ainavu dizains.  
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13 NotekūdeĦi un ūdens ekosistēmas pilsētās.  
14 Ekoloăiskā plānošana XXI gadsimtā.  
15 Ainavu plānotāja profesijas perspektīvas.  
16 Kopsavilkums  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" obligātajā daĜā, 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Tēlotāja ăeometrija, rasēšana I  

Kursa kods Arhi4028 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tēlotāja ăeometrija.7.daĜās: mācību līdzekĜis inženiertehnisko specialitāšu studentiem /J.Čukurs, 
M.Aumale - Jelgava, 1999. - 336 lpp.  
2. Kirilovs A., Sokolovskis M. Rasēšana, zimēšana. -Rīga: Zvaigzne, 1970. - 307 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Tehniskā grafika / I.Auzulkalns, M.Dobelis, V.Dobelis, D.Sloka. - R.:Zvaigzne, 1994. - 191 lpp.  
2. Jurāns V., Rieksts V., SeĦins A. Inženiergrafika. - R.: Zvaigzne, 1983. - 275 lpp.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Atrisināti un aizstāvēti 13 praktiskie un 2 mājas darbi. Uzrakstīti 2 kontroldarbi.  

  

Kursa anotācija 

Vispārējie rasējumu noformēšanas noteikumi. Projicēšanas metodes. Objekta kompleksais rasējums. 
Ăeomertisko pamatelementu ortogonālās projekcijas. Metriskie uzdevumi. Ăeometriskie ėermeĦi ortogonālās 
projekcijas. To izklājumi. Virsmas šėēlšana ar plakni. Virsmu savstarpēja šėelšanās. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts.  
2 Punkta projekcijas.  
3 Punkta dažādi novietojumi.  
4 Taisnes projekcijas.  
5 Taisnes dažādi novietojumi telpā.  
6 Plakne. Punkti un taisne plaknē. Tās īpaši stāvokĜi.  
7 Plaksnes īpatnējās stāvotnes.  
8 Prizmas šėēlšana ar projicējošo plakni. Prizmas virsmas izklājums.  
9 Ăeometrisko pamatelementu krustošanās.  
10 Projekciju plakĦu maiĦas pielietojums patiesa lieluma noteikšanā.  
11 Nošėeltā konusa trīs projekcijas. Tā izklājums.  
12 Piramīdas šėēlšana ar projicējošo plakni. Tās virsmas izklājums.  
13 Cilindra šėelšana ar projičējošo plakni. Cilindra virsmas izklājums.  
14 Nošėeltā konusa trīs projekcijas. Tā izklājums.  
15 DaudzskaldĦu šėēluma līnijas konstruēšana trijos skatos.  
16 Rotācijas virsmu šėēluma līnijas noteikšana.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 1. sem. 
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Kursa nosaukums Tēlotāja ăeometrija, rasēšana II  

Kursa kods Arhi4029 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Krilovs A., Sokolovskis M. Rašēšana un zimēšana. - R.: Zvaigzne, 1970. - 307 lpp.  
2. Tēlotāja ăeometrija. Ēnu konstruēšana: Metodiskie norādījumi /Sast. m.Aumale, R.Žuka. Jelgava. LLU, 
1994. - 59 lpp.  
3. Tēlotāja ăeometrija. Ēnu konstruēšana rasējumos. Lekciju kurss / Sast. R.Žuka, M.Aumale. Jelgava. LLU, 
1999. - 69 lpp.  
4. Tēlotāja ăeometrija un rasēšana. Kotētās projekcijas: Mācību līdzeklis Lauku inženieru fakultātes 
studentiem./Sast. R.Žuka - Jelgava: LLU. 2000. - 51 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. OzoliĦš M. Perspektīva un ēnu teorija. - R.Zvaigzne, 1979. - 190 lpp.  
2. Earle, James H, Engineering design graphics - Sixht edition, Texas A&M University, 1990. - 849 p.  
3. Макарова М.Р. Перспектива. - М.: Просвещение, 1989. - 191 с.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Atrisināti un aizstāvēti 13 praktiskie un 2 mājas darbi. Uzrakstīti 2 kontroldarbi. Nokārtot eksāmenu. 
Studenti, kas kvalitatīvi un sekmīgi strādājuši semestra laikā, var iegūst akumulējošās atzīmes. 

  

Kursa anotācija 

Topogrāfiskas virsmas attēlošana rasējumos. Ăeometrisko pamatelementu projekcijas ar skaitĜu atzīmēm. 
Zemes būves piesaiste topogrāfiskajai virsmai. Nogāžu šėēluma līnijas konstruēšana. Ierakumi un uzberumi 
robežas ceĜa posma garengriezumā un šėersgriezumos. Ăeometrisko un ēku elementu ēnas ortogonālajās 
projekcijās un aksonometrijā. Ēnas konstruēšanas metodes. Ēnu pludināšana.Centrālā projicēšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Punkta un taisnes kotētās projekcijas. Lineārais mērogs.  
2 Plaknes kotētās projekcijas. Plaknes horizontāĜu konstruēšana.  
3 Taisnes un plaknes, divu plakĦu savstarpējas šėēlšanās.  
4 Tasnes un plaknes krustošana ar topogrāfisku virsmu.  
5 Zemes būves nogāžu konstruēšana. Pludināšana.  
6 Punkta un taisnes ēnas epīrā un aksonometrijā.  
7 Plaknes ēna uz otro plakni.  
8 Taisnes kritošā ēna uz vispārīga stāvokĜa plakni.  
9 ĖermeĦa ēna ortogonālajās projekcijās.  
10 ĖermeĦa ēna aksonometrijā.  
11 TaišĦu perspektīva, pielietojot to galvenos punktus.  
12 Punktu un taišĦu frontālā perspektīva.  
13 Iekštelpas perspektīva pēc radiālās metodes. Ēnu pludināšana.  
14 Objekta stūra perspektīva.  
15 Celtnes perspektīvas konstruēšana pēc ortogonālajām projekcijām.  
16 Objekta ēnojums perspektīvā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 2. sem. 
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Kursa nosaukums Tiesību pamati  

Kursa kods JurZ2001 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Darba likums, - R.:Tiesiskās informācijas centrs, - 2002.  
2. Latvijas Republikas Civillikums. - R.:Tiesiskās informācijas centrs, - 1998.  
3. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. - R.: KIF Biznesa komplekss,- 1994.  
4. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. - R.:Mans īpašums, - 1998.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Īpašums. - R. :Mans īpašums, - 1996.  
2. Rozenfelds J. Ėīlas tiesības. - R.: Zvaigzne ABC, - 1998.  
3. Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats.- R.: 1966.  
4. Ziemelis J. Prasības summas noteikšana. - R.: 1976.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Vēstnesis (laikraksts latviešu valodā).  
2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi. R.:Latvijas Tiesnešu mācību centrs. - 
1997.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10% no kopējā nodarbību skaita, neieskaitīto vai neuzrakstīto 
kontroldarbu kārtošana katedrā noteiktā laikā. Ieskaite ar atzīmi. 

  

Kursa anotācija 

Valsts un tiesību izpratne, varas dalīšanas principi, tiesību nozares. Likumdošanas aktu hierarhija. 
Satversme. Valsts varas un pārvaldes institūcijas, administratīvais process, administratīvā atbildība. 
Civiltiesību jēdziens, ăimenes, lietu,mantojuma,saistību tiesības.Zaudējumu atlīdzība.Darba attiecību tiesiskā 
regulēšana, darba strīdi,to izskatīšanas kārtība.AtvaĜinājumi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Valsts un tiesību jēdziens,būtība.  
2 Valsts un administratīvās tiesības.  
3 Darba tiesības. Darba līguma noslēgšana grozīšana,izbeigšana.  
4 Civiltiesības. Civillikums,tā nozīme sabiedrībā.  
5 Saistības un līguma jēdzieni.Līgumu noslēgšanas un laušanas kārtība.  
6 Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi.  
7 Ăimenes tiesību aspekti.  
8 Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme  

  

Piezīmes 

Priekšmets tiek piedāvāts meh.,en.,auto,vet, būvn.,zier.,vs.,aap.,ppt.,mi.,kok.,mz.mājt., specialitāšu 
studentiem 5. vai 6.semestrī. 
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Kursa nosaukums Zemes likumdošana 

Kursa kods JurZ4009 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas Republikas zemes likumdošanas akti / I un II sadaĜa. -Rīga: Baltika, 188 un 142 lpp.  
2. Noteikumi par teritorijas plānojumiem: LR MK noteikumi Nr.423, Latvijas Vēstnesis, 08.12.2000. 
nr.446/447.  
3. Būvniecības likums. PieĦemts Saeimā 10.08.95. Diena, 06.09.1995.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Vēstnesis - žurnāls.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi jānokārto 2 rakstiskie kontroldarbi, jānoliek eksāmens. 

  

Kursa anotācija 

Zeme kā nekustamā īpašuma sastāvdaĜa un zemes likumdošanas objekts. Zemes tiesiskās attiecības un 
likumdošanas sistēma. Zemes īpašuma un lietojuma veidi. Darījumi ar zemes īpašumiem.Zemes lietotāju un 
īpašnieku tiesības un pienākumi. Meža, ūdeĦu, zemes dzīĜu, īpaši aizsargājamo teritoriju tiesiskais režīms. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Zeme kā nekustamā īpašuma sastāvdaĜa un zemes likumdošanas objekts.  
2 Zemes tiesiskās attiecības un likumdošanas sistēma.  
3 Zemes īpašumu un lietojumu veidi.  
4 Latvijas zemes fonds, tā lietošanas mērėi, īpašnieki un lietotāji.  
5 Zemes iegūšana īpašumā.  
6 Zemes atsavināšana.  
7 Zemes reformas tiesiskie pamatnoteikumi lauku apvidos un pilsētās.  
8 1.kontroldarbs.  
9 Zemes īpašumu formēšana un konsolidēšana.  
10 Zemes īpašnieku tiesības un pienākumi.  
11 Zemes lietotāju tiesības un pienākumi.  
12 Zemes īpašuma aprobežojumi, servitūti, reālnastas.  
13 Zemes pārvaldīšana.  
14 Meža, ūdeĦu, zemes dzīĜu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju 
likumdošana.  
15 Meža, ūdeĦu, zemes dzīĜu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju 
likumdošana.  
16 2.kontroldarbs.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 9.semestrī. 
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Kursa nosaukums Zīmēšana I 

Kursa kods MākZP002 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas zinātne# 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Deineka A. (1963) Mācieties zīmēt. Rīga, 224 lpp.  
2. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas architektūra, Rīga  
2. Deko, Rīga  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem, zīmējumos ir jābūt atspoguĜotiem 
visu vienkāršu ėermeĦu un to kompozīciju uzbūves un ēnošanas pamatprincipiem, jābūt iesniegtām 5 ainavu 
skicēm katru nedēĜu. 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst perspektīves efekta panākšanu zīmējumos, gaismu un ēnu attēlošanas un konstruēšanas 
pamatprincipus, izkopj grafiskās attēlošanas paĦēmienus. Mācību procesā apgūst vienkāršu ăeometrisku 
ėermeĦu konstruēšanu, kā arī ăeometrisku ėermeĦu kompozīciju attēlošanu, gaismu un ēnu attēlošanu 
saliktos zīmējumos.  

Kursa apraksts-plāns 

1 Perspektīves efekta attēlošana, grafiskie paĦēmieni  
2 Vienkārša priekšmeta (kuba) attēlošana perspektīvē  
3 Gaismu un ēnu pielietojums perspektīves efekta panākšanai  
4 Ainavas skiču veidošanas pamatprincipi un grafiskie paĦēmieni  
5 Vienkārša kubveida un lodveida ėermeĦu kompozīcijas attēlošana  
6 Piramīdu un konusu attēlošana perspektīvē  
7 Cilindrisku ėermeĦu attēlošana perspektīvē  
8 Saliktu cilindrisku ėermeĦu attēlošana perspektīvē  
9 Saliktu cilindrisku ėermeĦu ēnošanas pamatprincipi  
10 Saliktu cilindrisku ėermeĦu kompozīcijas attēlošana perspektīvē  
11 Prizmveida ėermeĦu attēlošana un ēnošana  
12 Piramīdas un cilindriska ėermeĦa kompozīcijas attēlošana  
13 Lodveida ėermeĦu attēlošana un ēnošana  
14 Prizmveida ėermeĦa un lodveida ėermeĦa kompozīcijas attēlošana  
15 Saliktu priekšmetu attēlošana un ēnošana  
16 Cilvēku figūru skicēšana  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas 1.semestrī. 
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Kursa nosaukums Zīmēšana II 

Kursa kods MākZP003 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas zinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp  
2. Deineka A. (1963) Mācieties zīmēt. Rīga, 224 lpp  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Architektūra, Rīga  
2. Deko, Rīga  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem, zīmējumos ir jābūt atspoguĜtiem 
visiem sarežăītu ėermeĦu uzbūves un ēnošanas principiem , jābūt iesniegtām 5 ainavu skicēm katru nedēĜu.  

  

Kursa anotācija 

Studenti apgūst sarežăītu ėermeĦu un to kompozīciju attēlošanu perspektīvē, apgūst sarežăītu priekšmetu 
reducēšanu uz vienkāršu priekšmetu salikumu. Studiju procesā tiek apgūta arhitektonisku elementu 
zīmēšana un ēnošana, kā arī perspektīves principu ievērošanu saliktos sarežăītos priekšmetos, arhitektonisku 
detaĜu zīmēšana, perspektīves principi saliktu sarežăītu ėermeĦu attēlošanā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Sarežăītu ėermeĦu reducēšana uz vienkāršu ėermeĦu salikumu  
2 Sarežăītu ėermeĦu ēnošanas pamatprincipi  
3 Klusās dabas uzbūve  
4 Klusās dabas ēnošana un dažādu vizuālu efektu panākšana  
5 Vienkāršas arhitektoniskas detaĜas uzbūve  
6 Vienkāršas arhitektoniskas detaĜas ēnošana  
7 Arhitektoniska dekora uzbūve un tās nosacīta vienkāršošana  
8 Arhitektoniska dekora ēnošana  
9 Arhitektoniskā dekora detaĜu izstrādāšana  
10 KapiteĜa uzbūves pamatprincipi  
11 KapiteĜa vispārējie ēnošanas pamatprincipi  
12 KapiteĜa detaĜu uzbūves pamtprincipi  
13 Sarežăīta arhitektoniska dekora uzbūve  
14 Sarežăīta arhitektoniska dekora uzbūves detalizēšana un reducēšana uz vienkāršiem ėermeĦiem  
15 Sarežăīta arhitektoniska dekora ēnošana  
16 Arhitektonisku detaĜu skicēšana dabā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas 2.semestrī.  
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Kursa nosaukums Zīmēšana III 

Kursa kods MākZP004 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas zinātne# 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Deineka A. (1963) Mācieties zīmēt. Rīga, 224 lpp.  
2. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Architektūra, Rīga  
2. Deko, Rīga  
3. Garten+Landshaft, Munchen  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites iegūšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem, zīmējumos ir jābūt atspoguĜtiem 
visiem cilvēka sejas ăipša tlējumu uzbūves un ēnošanas principiem, jābūt iesniegtām 5 ainavu skicēm katru 
nedēĜu.  

  

Kursa anotācija 

Studiju procesā studenti apgūst cilvēka galvas daĜu - mute, deguns, auss, acis ăipša atlējumu zīmēšanas 
pamatprincipus, šo detaĜu uzbūvi un ēnošanas īpatnības. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ăipša atlējumu zīmēšanas pamatprincipi, ăipša atlējumu līdzība ar dabas ainavām  
2 Ăipša atlējumu uzbūves īpanības, sīku detaĜu attēlošana  
3 Deguna ăipša atlējuma uzbūve, perspektīves principu ievērošana  
4 Deguna ăipša atlējuma ēnošana  
5 Deguna ăipša atlējuma detaĜu attēlošana  
6 Mutes ăipša atlējuma uzbūve, perspektīves principu ievērošana  
7 Mutes ăipša atlējuma ēnošana  
8 Mutes ăipša atlējuma detaĜu attēlošana  
9 Auss ăipša atlējuma uzbūve, perspektīves principu ievērošana  
10 Auss ăipša atlējuma ēnošana  
11 Acu ăipša atlējuma kā sarežăītu simetrisku priekšmetu attēlošanas pamatprincipi  
12 Acu ăipša atlējuma uzbūve, perspektīves principu ievērošana  
13 Acu ăipša atlējuma konceptuālā ēnošana  
14 Acu ăipša atlējuma detaĜu uzbūve un ēnošana  
15 Cilvēka ėermeĦa uzbūves pamatprincipi un to attēlošana skicēs  
16 Cilvēka ėermeĦa kustību attēlošana skicēs  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas 3.semestrī.  
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Kursa nosaukums Zīmēšana IV  

Kursa kods MākZ2011 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Laboratorijas darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs viesdoc. Iveta Lāčauniece 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Deineka A. (1963) Mācieties zīmēt. Rīga, 224 lpp.  
2. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Architektūra  
2. Deko, Rīga  
3. Garten+Landshaft, Munchen  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Eksāmena nokārtošanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem, zīmējumos ir jābūt atspoguĜtiem 
visiem cilvēka galvas ăipša atlējumu uzbūves un ēnošanas principiem, jābūt iesniegtām 5 ainavu skicēm 
katru nedēĜu, eksāmenā attbilstoši visiem attēlošanas paĦēmieniem ir jāuzzīmē viens noteikts cilvēka galvas 
ăipša atlējums. 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst sarežăītu elementu uzbūves un to attēlošanas principus, cilvēka galvas ăipša atlējumu 
zīmēšanu un ēnošanu. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Cilvēka galvas ăipša atlējuma uzbūve, deataĜu savstarpējā saistība  
2 Sarežăītu simetrisku ėermeĦu attēlošana  
3 Cilvēka galvas muskuĜu modeĜa uzbūves izpratne un attēlošana  
4 Cilvēka galvas muskuĜu modeĜa detaĜu uzbūve un ēnošana  
5 Cilvēka galvas ăipša atlējuma attēlošanas pamatprincipi  
6 Cilvēka galvas ăipša atlējuma attēlošanas perspektīves pamatprincipu ievērošana uzbūvē un ēnošanā  
7 Cilvēka galvas ăipša atlējuma ēnošana, fona attēlošans nozīme  
8 Vienkāršas cilvēka galvas ăipša atlējuma uzbūve  
9 Vienkāršas cilvēka galvas ăipša atlējuma ēnošana  
10 Sarežăītas cilvēka galvas ăipša atlējuma uzbūve  
11 Sarežăītas cilvēka galvas ăipša atlējuma ēnošana  
12 Sarežăītas cilvēka galvas ăipša atlējuma detaĜu uzbūve un ēnošana  
13 Sarežăītas, noliektas cilvēka galvas ăipša atlējuma uzbūve, perspektīves pamatprincipu ievērošana  
14 Sarežăītas, noliektas cilvēka galvas ăipša atlējuma ēnošana  
15 Sarežăītas, noliektas cilvēka galvas ăipša atlējuma detaĜu uzbūve un ēnošana  
16 Cilvēka portreta skicēšana dabā  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas  4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu mācība(prakse)  

Kursa kods ArhiP002 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Forman R.T.T., Gordon M. Landscape ecology. 1986.  
2. Kruše P. unc. Ekoloăiskā būvniecība  
3. Mc Harg I.I. Design with Nature 1969.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Odums J. Ekoloăijas pamati 1975 (krievu val.) 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape ecology  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegti kvalitatīvi izstrādāti praktiskie darbi un piedalīšanās visos semināros un 
ekskursijās. 

  

Kursa anotācija 

Students padziĜina zināšanas par procesiem, kas veido ainavu un ietekmē tās turpmāko attīstību.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ekskursija un semināri pilsētu ainavā, lauku ainavā, piekrastes ainavā par ainavu ekoloăiju  
2 Ekoloăiskās būvniecības piemēri praksē (seminārs)  
3 Kontrasti ainavā (seminārs)  
4 Ainavas elementu un struktūras pilnveidošana (seminārs)  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 4. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu plānošana (prakse) 

Kursa kods ArhiP008 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1,5 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A. Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks.R. Avots 1992.  
2. A. Melluma. Latvijas teritorijas antropoloăiskā noslodze//R.:1990.  
3. Dabas aizsardzība// R.:Zvaigzne, 1989.g..(nodaĜas par dažādiem resursu veidiem Latvijā)  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dienvidsēlijas ainavas// VARAM un SIA "Top vide", R:1996 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt rakstiskai prakses atskaitei. 

  

Kursa anotācija 

Ainavas vērtēšanas kritēriji. Ainavu plānošana kā viens no teritorilplānošanas veidiem. Plānojuma mērogi un 
to nozīme plānošanā. Ainavas plānojuma saturs. Ainavas plānojuma galvenās vadlīnijas un ilglaicīga darbības 
programma. 

  

Kursa apraksts-plāns 

 Iepazīšanās ar ainaviski vērtīgiem objektiem dabā, ainavu analīze un plānojumi Kurzemes un Zemgales 
reăionos. 
Iepazīšanās ar ainaviski vērtīgiem objektiem dabā, ainavu analīze un ainavu plānojumi Vidzemes un Latgales 
reăionos.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 6. semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeobotānika un dendroloăija (prakse)  

Kursa kods BiolP005 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Bioloăija 

Zinātnes apakšnozare Botānika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lange V., MauriĦš A., Zvirgzds A. Dendroloăija. Rīga:Zvaigzne, 1978.- 303 lpp.  
2. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga:Zvaigzne, 1980.- 580 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Schretzenmayer M. Taschenbuch der Bāume und Strāucher. Jena, Berlin:Urania Verlag, 1967.-190 S.  
2. Ēdelman eI., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: SIA "Augsburgas institūts", 2003.- .494 
lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Mūsmājas"  
2. Žurnāls "Dārza Pasaule"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtiem prakses protokoliem, aizstāvētai praksei un nodotam herbārijam. 

  

Kursa anotācija 

Studenti dabā iepazīstas ar teorētiski apskatītām sugām. Tiek analizēts Jelgavas un Rīgas parku floristiskais 
sastāvs, Kalsnavas arboretuma sugas un Rīgas parku ainavas. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 1.diena. Jelgavas parku sugu sastāvs un izvietojums.  
2 2.diena. Kalsnavas arboretuma sugu kolekcijas.  
3 3.diena. Rīgas parku ainavas un sugu sastāvs.  
4 4.diena. Tērvetes dabas parks.  
5 5.diena. Latvijas dendroloăiskie retumi. Herbārija un protokolu nodošana.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 4.semestrī. 
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Kursa nosaukums Mērniecība (prakse) 

Kursa kods BūvZP005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Ăeodēzija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1993.  
2. Biėis J., Freijs V., Jakubovskis O. Ăeodēzija. - R.: Zvaigzne, 1974.  
3. Sisojevs K. Ăeodēzijas un kartogrāfijas pamati. - R.: Zvaigzne, 1976.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Horizontālā uzmērīšana.-Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988.  
2. Nivelēšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1995.  
3. Vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1981.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Mērnieks". Problēmas. Risinājumi. Tehnoloăijas. Izdevējs SIA "Trinets". 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nostrādātiem visiem praksē plānotajiem darbiem. 

  

Kursa anotācija 

Uzmērāmās teritorijas rekognoscēšana, uzmērīšanas pamatojuma izveidošana, horizontālo leĦėu un malu 
garumu mērīšana, punktu koordinātu aprēėināšana, punktu augstumu noteikšana ar ăeometriskās 
nivelēšanas metodi. Topogrāfiskā uzmērīšana 1: 500, plāna sastādīšana. Trigonometriskā nivelēšana, 
virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un reljefa plāna sastādīšana. Nepieejama attāluma noteikšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Uzmērīšanas pamatojuma izveidošana un uzmērīšana.Tahimetrija ar teodolītu. Plāna pārbaude, izzīmēšana 
tušā.  
2 Situācijas vienkāršota uzmērīšana.Virsmas nivelēšana.Trigonometriskā nivelēšana.Nepieejama attāluma 
noteikš.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas obligātajā daĜā, 2.semestrī. 
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Kursa nosaukums Praktiskā lauku saimniecība(prakse) 

Kursa kods LauZ1002 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. MPS "Vecauce". www.llu.lv - Pētniecība - MPS "Vecauce". 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Agropols. Informatīvs lauku politikas biĜetens. Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts. R. 
www.agropols.lv  
2. Agrifuture for European Business Farmers.Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Vācija. www. 
eurotier.de  
3. Agro Tops. Žurnāls. Rīga.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Visu nodarbību apmeklējums. Uzrakstītai un aizstāvētai atskaitei (referātam). Priekšmeta nobeigumā 
ieskaite. 

  

Kursa anotācija 

VMPS,,Vecauce" vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to 
raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības nozares, to raksturojums. Produkcijas ieguve, 
pirmapstrāde un uzglabāšana. Palīgnozares. Mehanizācija, enerăētika, ražošanas ēkas un iekārtas. 
Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēăiskā, opratīvā un finansu vadība .  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Saimniecības vadība. Pētījumi. Laukkopība. Dārzkopība. Lopkopība. Mehanizācija. Netradicionālā 
saimniekošana. 

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LF, LIF, TF, SZF studiju programmas obligātā daĜā 1.semstrī un ITF, PTF , EF, MF, VMF 
2.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ăeoloăija un augsnes zinātne (prakse)  

Kursa kods LauZP015 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne 

Zinātnes apakšnozare Laukkopība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bambergs K., Maldavs Z. Ăeoloăijas pamatu praktikums. - RĪGA: Zvaigzne, 1984. - 170 lpp.  
2. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ăeomorfoloăijas pamati. - RĪGA: Zvaigzne, 1981. -208. lpp.  
3. Zemes vērtēšanas metodika / Izstr. A. Boruks. Rīga, 1991.- 118.lpp.  
4. KārkliĦš A. Starptautiskās augsnes klasifikācijas sistēmas. – Jelgava: LLU, 1995.- 244 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bambergs K. Mācību prakse ăeoloăijā, inženierăeoloăijā un hidroăeoloăijā. LLU, Jelgava,1995. -28. lpp.  
2. Augsnes zinātne. Mācību prakses programma un metodiskie norādījumi(1999).LLU Augsnes un 
agroėimijas kat. Jelgava. 86lpp.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai katrs students saĦemtu ieskaiti par praksi, jānodod pilnīgi noformēta atskaite par ăeoloăijas un augsnes 
zinātnes daĜu un jāspēj atbildēt uz pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem. 

  

Kursa anotācija 

Mācību prakses mērėis ir iepazīstināt studentus ar ăeomorfoloăiskajām lauku darbu izpētes metodēm un 
paĦēmieniem, izmantojot urbšanu un zondēšanu, kā arī Latvijas augsnēm, to daudzveidību, apgūt praktiskās 
iemaĦas un paĦēmienus augšĦu diagnostikā lauka apstākĜos,augšĦu kartēšanā un zemes vērtēšanā. Prakses 
uzdevums - padziĜināt un nostiprināt teorētiskajā apmācību kursā iegūtās zināšanas. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Rekognoscijas gājiens un karšu materiāla izvērtēšana;  
2 Eksodinamisko procesu izvērtējums;  
3 Urbumu trases ierīkošana;  
4 Poligona augšĦu izpēte, zondēšana un lauka burtnīcas aizpildīšana;  
5 AugšĦu karšu un kartogrammu sastādīšana, Zemes vērtēšana;  
6 Atskaites iesniegšana un aizstāvēšana;  

  

Piezīmes 

Obligāts priekšmets LIF studiju progrmmās: ainavu arhitektūra un plānošana - 4 semestris; vide un 
ūdenssaimniecība - 2.semestris. 
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Kursa nosaukums Zīmēšana (prakse) 

Kursa kods MākZP006 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas zinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Deko, Rīga 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaites saĦemšanai jābūt iesniegtiem 5 zīmējumiem ( 1 par katru tēmu) un 25 skicēm (5 par katru tēmu). 

  

Kursa anotācija 

Arhitektūras aun ainavas elementu attēlošana, arhitektūras elementu studijas brīvā dabā, skatu analīze un 
zīmēšana dabā,ainavas elementu- koku, krūmu, ārtelpas arhitektūras elementu, ēku studijas brīvā dabā.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 diena. Koku un krūmu formu studijas un attēlošana skicēs  
2 diena Ārtelpas arhitektūras elementu studijas pilsētvidē un attēlošana skicēs  
3 diena Ēku arhitektonisko detaĜu studijas un attēlošana skicēs  
4 diena Pilsētvides, ielu perspektīvju studijas un attēlošana skicēs  
5 diena Lauku ainavu studijas un attēlošana skicēs  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas 2.semestrī.  

  

 



 242

 
 
 
Kursa nosaukums Gleznošana (prakse) 

Kursa kods MākZP008 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. "Ainavu noformēšana" ČeĜabinska un Rau  
2. "Arhitektūra un dizains" Rīga, Avots 1995.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. "Māja laukos" A. LiepiĦa 2003.gads Valters un Rapa 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. studija plus 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

noslēgumā izstādīt piecus pabeigtus darbus. 

  

Kursa anotācija 

kursa mērėis ir pagūt sekojošo: Ainavas kompozicionālā analīze kontekstā ar krāsu un formu. Projektēšana 
un izstrāde grafikā un krāsās (skices, studijas). Esošā horizontālā tīkla kompozicionālā sakārtošana 
(harmonija). Priekšmetu u. c. kompozīcijas idejas u. c. atainojums krāsās toĦos dinamikas ritmu 
kompozīcijā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Pilsētas ainavas gleznojums  
2 Lauku ainavas gleznojums  
3 ŪdeĦu ainavas gleznojums  
4 Mežaainavas gleznojums  
5 Parka ainavas gleznojums  

  

Piezīmes 

Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas 6. semestris. 
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Kursa nosaukums Pirmsdiploma ražošanas prakse  

Kursa kods ArhiP010 

Kredītpunkti 20 

ECTS kredīti 30 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G. KalniĦa "civilās un rūpniecības ēkas" Rīga, Zvaigzne 1976  
2. E. Neiferts "Celtniecības projektāšana" Celtniecības literatūras izdevniecība Maskava 1965 1. daĜa, 2. daĜa  
3. J. Noviks "Ăimenes māja" sia Jurăi-93 Rīga 1997  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. "Māja laukos" A. LiepiĦa 2003.gads Valters un Rapa 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Studija plus  
2. Latvijas arhitekts  
3. Deko  
4. Dārza pasaule  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

prakses atskaites aizstāvēšana. 

  

Kursa anotācija 

Kurs mērėis ir apgūt sekojošo: Darbs Ainavu plānošanas, projektēšanas, vai ierīkošanas uzĦēmumos, 
birojos, pašvaldību struktūrās. Darbs specialitātē izpildītāja amatā, stāžēšanās vadošā darbā. Visa 
projektēšanas, plānošanas un ierīkošanas tehnoloăiskā procesa apgūšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Iepazīšanās ar uzĦēmuma struktūru  
2 Iepazīšanās ar uzĦēmuma struktūru  
3 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā  
4 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā  
5 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā  
6 Izpildītāja darbs plānošanas nozarē  
7 Izpildītāja darbs plānošanas nozarē  
8 Izpildītāja darbs plānošanas nozarē  
9 Ierīkošanas tehnoloăiskā procesa apgūšana  
10 Ierīkošanas tehnoloăiskā procesa apgūšana  
11 Ierīkošanas tehnoloăiskā procesa apgūšana  
12 Ierīkošanas tehnoloăiskā procesa apgūšana  
13 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā  
14 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā  
15 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā  
16 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Ainavu arhitektūra un plānošana 8. semestrī. 



 244

 
 
 
 
Kursa nosaukums Diplomprojekts  

Kursa kods Arhi5008 

Kredītpunkti 15 

ECTS kredīti 22.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)  

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Lekciju konspekts. LLU 1998.g.-96.lpp.  
2. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. metodisks materiāls. VARAM, Rīga 
2001g. 28 lpp.  
3. Sutherland Lyall. Kĥnstliche Landschaften. Birkhäuser, Basel 1991, 239lpp.  
4. A.Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks. Rīga, "Avots", 1992.g.173lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas biotopi. Klasifikators. Latvijas Dabas fonds. Rīga 2001, 96 lpp.  
2. S.Bells, O.Nikodemus.Meža ainavas plānošanai un dizainam.Valsts meža dienests, LTS International 
Ltd.Rīga 2000, 75.lpp.  
3. A.Lasis. Ainavu un dārzu veidošana.R.: Zvaigzne, 1979.-270 lpp.  
4. Landscape transformed. Academy editions.1996g.112.lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Topos"  
2. Žurnāls "Garten + Landschaft"  
3. Žurnāls "Arhidea"  
4. Žurnāls "Лaндшафтный дизайн"  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Valsts Eksaminācijas komisijas ar sekmīgu atzīmi aizstāvēts diplomprojekts. 

Kursa anotācija 

Diplomprojekts ir visas studiju programmas galarezultāts. Studenta uzdevums diplomprojektā ir parādīt pēc 
iespējas vispusīgas un dziĜas zināšanas, kas iegūtas teorētisko studiju un prakšu laikā. Diplomprojekts tiek 
izstrādāts patstāvīgi un aizstāvēts Valsts Eksaminācijas komisijā. 

Kursa apraksts-plāns 

1 Diplomprojekta galvenā koncepcija.  
2 Ainavu un esošo situāciju analīzes.  
3 Kultūrvēsturiskā izpēte.  
4 Teritorijas plānojums koncepcija.  
5 Projektējamās situācijas analīze, izpēte un koncepcija.  
6 Projekta funkcionālais un kompozicionālais risinājums.  
7 Teritorijas plānojuma vai detālplāna galigais variants.  
8 Projekta detalizēts risinājums - vertikālais plānojums, griezumi, detaĜas, materiālu specifikācijas.  
9 Projekta dendroloăiskais un apstādījumu risinājums, specifikācijas.  
10 Maketa kompozīcijas un materiālu izvēle.  
11 Paskaidrojuma raksa sastādīšana.  
12 Diplomprojekta grafiskās daĜas galīgā noformēšana.  
13 Maketa galīgā noformēšana.  
14 Paskaidrojuma raksata galīgā noformēšana. Gatava diplomprojekta iesniegšana katedrā un recenzēšanai.  
15 Diplomprojekta aizstāvēšana Valsts Eksaminācijas Komisijā.  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju 
programmas ar integrētu inženierzinātĦu bakalauru arhitektūrā obligātajā B daĜā 10. semestrī. 
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Pielikums Nr.5  
 
Arhitekt ūras uh būvniecības katedras akadēmiskā personāla starptautiskajās konferencēs 

un semināros nolasītie referāti 
 

1. A.ZiemeĜniece. Latvijas lauku kultūrvēsturiskā ainava un tās vērtības Eiropas kontekstā. II 
Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Rīgā, Latviešu biedrības namā 2001. 14.08. 

2. M.Urtāne. Referāts - Draudi un risks kultūras mantojuma saglabāšanai Latvijā. seminārā 
Čehijā, 2001.08. 

3. M.Urtāne. Linear landscape cultural heritage management example in Latvia. Cultural 
Heritage Management 6-th International Meeting, Itālij ā, Barletta, 2001.g. 04.-09.12.  

4. M.Urtāne, K.Kalmane, A.Lomakins. Poster: discussione con gli autori del panel presentato. 
Development problems of historic town centres in Latvia. Cultural Heritage Management 6-
th International Meeting, Itālij ā, Barletta, 2001.g. 04.-09.12. 

5. M.Urtāne. Referāts - Nowadays lanscape of Archaeological monuments in Latvia. II 
pasaules latviešu kongresā Rīgā, 2001.g. 14.-15.08. 

6. M.Urtāne. Referāts - Reflection from assian places in Latvia landscape 38-th IFLA World 
Cogress Singapore. 2001.g. 

7. K.Kalmane. Īsais ziĦojums - Lauku ainavas menedžments Latvijā. II Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresā Rīga, 2001.gada 14.-15.08. 

8. S.Rubene. Referāts – Parku un atpūtas teritoriju projektēšanas iespējas dzīvojamajos 
rajonos. Seminārā “Sensorial Garden” Helleforsā, Zviedrijā, 2001.g. 09.-15.10. 

9. S.Rubene. Referāts – Ainavu dizaina jaunākie virzieni Jelgavā un Helleforsā. Starptautiskā 
seminārā “Jelgavas un Helleforsas sadarbības iespējas”, Jelgavā, 2001.g. 27.-30.09. 

10. S.Rubene. Referāts – Dzīvojamās vides veidošanas tradīcijas Latvijā. Straptautisks 
seminārs “Dzīvojamo rajonu publisko telpu organizācija Baltijas reăionā”, Jelgavā, 2001. 
29.10. 

11. I.Lāčauniece. Referāts - Jelgavas arhitektoniski telpiskās attīstības virzieni. Starptautisks 
seminārs “Ilgtspējīgas attīstības piemēri Baltijas jūras reăionā” Jelgava- Līvāni- Tartu- 
Novgoroda, 2001.06.-12.04. 

12. I.Lāčauniece, K.Kalmane. Referāts - ZaĜo teritoriju loma pēcpadomju laika pilsētu attīstībā. 
Seminārā - Baltic Meeting Point, Uppsala Zviedrija, 2001.g.05.-09.05. 

13. I.Lāčauniece. Referāts - Pilsētu attīstības tendences Latvijā. Pasaules pilsētplānotāju 
biedrības SCUPAD kongress Venēcijā, Itālij ā 2001.g.13-17.06.  

14. I.Lāčauniece. Referāts - Jelgavas teritorijas plānojums. Starptautisks seminārs “Sociālās 
apkalpes uzlabošanas iespējas”, Jelgavā 2001.g. 28.-30.06. 

15. I.Lāčauniece. Referāts - Jelgavas arhitektoniski telpiskās attīstības virzieni. Starptautisks 
seminārs “Pilsētvides problēmas un risinājumi” Halleforsā Zviedrijā, 2001.g. 09.-12.06. 

16. I.Lāčauniece. Referāts - Pilsētas apzaĜumotās teritorijas Jelgavā. Starptautisks seminārs 
“Sensorial garden” Halleforsā Zviedrijā, 2001.g. 09-15.10. 

17. I.Lāčauniece. Referāts - Jelgavas dzīvojamo rajonu attīstības iespējas. Starptautisks 
seminārs “Jelgavas un Hallefors sadarbības iespējas” Jelgavā, 2001.g. 27.-30.09. 

18. I.Lāčauniece. Referāts - Pilsētu arhitektoniski telpiskās struktūras attīstības tendences 
Latvijā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Rīgā, 2001.g. 14.-15.08. 

19. K.Kalmane. Referāts - Lauku ainavas menedžments Latvijā. Zinātne lauku attīstībai – 
Starptautiska doktorantu zinātniska konference, Jelgavā, LLU, 2001.g. 
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20. A.Lomakins. Zin.vad. A.ZiemeĜniece. Referāts - Pilsētvides ainavas uztveres izpētes 
metodes. Zinātne lauku attīstībai – Starptautiska zinātniska konference. Jelgavā, LLU, 
2001.g. 23.-25.05. 

21. S.Rubene. Referāts “Latvijas ainavas nākotne Eiropas Savienības kontekstā” seminārā 
“Future of Landscape in Euro” Spānijā Madrides Tehniskajā universitātē, 2002.gada 
22.aprīlī. 

22. S.Rubene. Referāts “Latvijas ainavu izmaiĦas zemes reformu rezultātā” seminārā  
“Development of landscape architecture ” Katalonijas Tehniskajā universitātē, 2002.gada 
25.aprīlī. 

23. S.Rubene. Referāts “Rūpniecisko teritoriju ainaviskais potenciāls” seminārā “Rūpniecisko 
rajonu atdzīvināšanas un pārveidošanas par dārziem pieredze Vācijā” Duisburgā, 2002.gada 
24.septembrī. 

24. S.Rubene. Referāts “ Basic elements of landscape architectural design” seminārā “Fluid 
landscapes” ELEE centrā L’Abbay de Pontleyoy Francijā. 2002. gada 26.septembrī. 

25. S.Rubene. Referāts “Dekoratīvo ainavu elementu ilgtspējas saglabāšana” seminārā 
“Starptautisko ainavu un dārzu mākslu izstāžu teritoriju un apstādījumu turpmākas 
izmantošanas iespējas“ “Floriādes 2002” semināru centrā Holandē, 2002.gada 27.septembrī. 

26. S.Rubene, K.Kalmane. Referāts “Pētījums par dabai draudzīgas apsaimniekošanas 
problēmām Kāla ezera piekrastes teritorijā” starptautiskajā seminārā “Vestienas pagasta 
Kāla ezera un tam pieguĜošo teritoriju apsaimniekošanas iespējas”, Madonas rajona 
Vestienā 2002.gada 16.jūlij ā. Orgkom. Madonas raj. Attīstības nodaĜa Austras Gailītes 
vadībā. 

27. M.Urtāne, Z.Vinkele. Referāts “Coastal towns in Latvia and preservation of natural 
vegetation. Indigenous vegetation within urban development” International conference 
Uppsala, Sweden, August 14-16th 2002.  

28.  M.Urtāne R.Beikmane, G.Stašāns. Referāts “Aspects of private and public in the 
landscape” 39th IFLA World Congress in the Baltic. 7-12 October 2002. Latvia, Lithuania, 
Estonia. 

29. M.Urtāne. Referāts “Assessment of the economic subjects interests, impacting landscape 
management, cultural and natural heritage” 7th International meeting  “Cultural heritage 
management” Italy, Cesena, 4-8th December 2002. 

30. M Urtāne. Referāts “Features of past in current rural landscape” PECSRL conference, 
Estonia 25-29th August 2002. 

31. M. Urtāne. Referāts “Characterisation of current landscape with archaeological sites” 
Colloque No 3. France, Paris, 31st May 2002. 

32. M.Urtāne. Referāts “Intensive Programm for Landscape architecture students in Latvia” 
ELEE meeting 2002. France, Pontleya, April 2002.  

33. M.Urtāne, K.Kalmane. “Landscape and biodiversity” Bearop seminar, Mellupite, August 
2002.  

34. I.Stokmane. Referāts “The development potential of social-economic processes in Baltic 
countries“ the 7th Nordic-Baltic Conference in Regional Science “Regional Integration and 
Transition in the Baltic Rim”. Ystad, Zviedrija, October 2-5, 2002. 

35. A.ZiemeĜniece. Referāts “Kultūrvēsturiskā ainava un tās ăenēzes procesi Latvijā” 5. 
starptautiskā  ainavu arhitektu konferencē Vroclavā, no 2002.gada 17.-20.oktobrim. 

36. A.ZiemeĜniece. Referāts “Kultūrvide un vēsturiskais Latvijas lauku ainavā” 39th IFLA 
World Congress in the Baltic. 7-12 October 2002. Latvia, Lithuania, Estonia. 

37. I.Lāčauniece. Referāts „The Idea of the Sensorial Garden” Helleforsā Zviedrijā 
starptautiskā seminārā “Design proposal for the Hallefors park Sweden”, 2002.gada 20-27. 
augustam. 
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38. I.Lāčauniece. „Trends and Possibilities of Jelgava City development” starptautiskā 
seminārā „LLU LIF Jelgavas pilsētas un Hallefors sadarbības iespējas” Jelgavā 25-27. 
janvārim. 

39. I.āčauniece „Possibilities of Post soviet Town Development” starptautiskā pilsētplānotāju 
kongresā SCUPAD Zalcburgā Austrijā, 2002.gada 22-29.maijam. 

40. G.Lināre. Referāts “Degraded  and  renoved   historical  traditions  in  public  gardens  in 
Riga” (“Vēsturisko  tradīciju  degradācija  un  atjaunošana  publiskajos  parkos  Rīgas  
pilsētā. “) Lietuvā, ViĜĦā,  39. IFLA (Starptautiskā  Ainavu  arhitektūras  federācija) 
Pasaules  kongress Latvijā,  Lietuvā un  Igaunijā 7-12.10.2002., 2002.gada 12.oktobrī. 

41. K.Kalmane. M.Urtāne. Referāts “Paredzamās izmaiĦas ainavu menedžmentā saistībā ar 
Eiropas Savienību” seminārā “ Future of Landscape in Europa”  Spānijā Madrides 
Tehniskajā universitātē, 2002.gada 22 aprīlī. 

42. K.Kalmane. Referāts “Latvijas lauku ainavu attīstība pēc 1990.gada” seminārā 
“Development of landscape architecture” Katalonijas Tehniskajā universitātē, 2002.gada 
25.aprīlī.  

43. A.ZiemeĜniece. Referāts „Kultūrvēsturiskā vide un tās konteksts mūsdienu modernisma 
tendencēs ainavā” starptautiskā konferencē „Dārza dizains” Rīgā, Dailes teātrī, 2003.g. 
25.04. 

44. S.Rubene. Referāts “Possibilities of landscape transformation in cultural landscape” sekcijā 
“History & Coservation” konferencē Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities 
for Teaching and Reserch in Europe) Kasselē, Vācijā, 2003.g. 2.-6.04. 

45. S.Rubene, K.Kalmane. Referāts “Ainavu transformācija zemes īpašumu maiĦu rezultātā 
Madonas rajona Vestienas pagastā” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ainava 2003” 
Rīgā Dailes teātrī 2003.g. 25.04. Konferences orgk. prof. A.ZiemeĜnieces vadībā, piedaloties 
doc. S. Rubenei un D.Gruhen no Berlīnes TU, izstāžu kompānijai “Januss un partneri”.  

46. S.Rubene. Referāts “Parks and contemporary open space in the development of historic 
centre of Riga”  starptautiskā seminārā “Architectural Heritage: Perspectives on Town 
Dewelopment in the Historic Centre of Riga” Rīgā, Latvijas Arhitektu savienībā, 2003.g. 
29.08. Orgkomiteja – RTU Ārlietu daĜa. 

47. S.Rubene. Referāts “Ăimenes dārza izveidošanas sociālekonomiskie aspekti” starptautiskā 
seminārā SOS Kinderdorf Bauskā Īslīcē, 2003.g. 04.03. Orgkomiteja - SOS Kinderdorf 
administrācija, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras prof. A.ZiemeĜniece, 
doc.S.Rubene.  

48. K.Vugule. Referāts “Landscape management problems in historical landscapes” sekcijā 
“Landscape management” starptautiskajā Le:NOTRE (Landscape Education New 
Oportunities for Teaching and Reserch in Europe) konferencē Kasselē, Vācijā, 2003.g. 2.-
6.04. Orgkomiteja –  Le:NOTRE projekta vadības komiteja. 

49. V.Vugule. Referāts “Landscape architecture eduacation development in Latvia” Le:NOTRE 
(Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in Europe) konferencē 
Edinburgā, Skotijā, 2003.g. 12.-15.06. Orgkomiteja –  Le:NOTRE projekta vadības 
komiteja. 

50. V.Vugule, I.Lāčauniece. Referāts „Jelgava city development problems” starptautiskā 
konferencē „Baltic University Urban Forum”, Zviedrijā, 2003.g. 9-12.10. 

51. V.Vugule. Referāts “Research components in Landscape architecture eduacation” 
Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in Europe) 
konferencē Barselonā, Spānijā, 2003.g. 29.11.-03.12. Orgkomiteja –  Le:NOTRE projekta 
vadības komiteja. 

52. V.Vugule. Referāts “Ilgtspējīgas attīstības principi Latvijas pilsētās”, Starptautiskā 
konferencē “The local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic 
Sea Perspective” Uppsalā Zviedrijā, 2003.g. 24.05.- 28.05. 
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53. I.Lāčauniece. Referāts “Mazo un vidējo pilsētu apbūves struktūra” Starptautiskā konferencē 
“Apdzīvojuma struktūra nelielajās pilsētās”, Līvānos,  2003.27.03.-28.03. Orgkomiteja 
LLU LIF Arhitektūras un Būvniecības katedra un Zveidrijas Lauksaimniecības universitātes 
profesors Per Berg. 

54. I.Lāčauniece. Referāts “Teritorijas plānošanas izglītības iespējas Latvijā” Starptautiskā 
konferencē “Teritoriju plānošanas izglītība Eiropā”, Portugālē Lisabonā,  2003.04.04.-
08.04. Orgkomiteja starptautiska plānotāju asociācija SCUPAD. 

55. I.Lāčauniece. Referāts “Latvijas pilsētu apdzīvojuma struktūras raksturīgās iezīmes” 
Starptautiskā konferencē “The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” Uppsalā, Zviedrijā, 2003.24.05.-28.05. 
Orgkomiteja Baltic University Zviedrija, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte. 

56. Jekabs Trusins, Riga Technical University; Sandra Treija, Riga Technical University; Iveta 
Lacauniece, Latvia University of Agriculture; Lolita Cace, Ministry of Environmental 
Protection and Regional Development. Referāts “Planning Education in Changing 
Environment of Latvia”, Third Joint Congress ACSP-AESOP Luen BeĜăijā, 2003.10.07.-
12.07. Orgkomiteja Starptautiskā Eiropas plānotāju skolu asociācija AESOP. 

57. I.Lāčauniece. Referāts ”Planning  process in Latvia”, starptautiskā konferencē „Baltic 
University Urban Forum” Zviedrijā, Stokholmā, 2003.05.09.-9.09. Orgkomiteja Baltic 
University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā universitāte. 

58. I.Lāčauniece. Referāts “Transportation and Land use planning”, COST 350 Assesment of 
the Impact of the Transportation”, Itālij ā Torino, 2003.g. 28.10.-02.11.  

59. M.Urtāne. Referāts „GIS apmācības modeĜu izstrāde”, GISA2E (Ăeogrāfiskās informācijas 
sistēmas un lauksaimniecības izglītība Eiropā)  projekta organizācijas un tehniskās 
komitejas sanāksmē, Skara, Zviedrijā, 2003.g. 21.05. – 24.05.  Orgkomiteja Mats 
Soderstrom, Begt Julin, Sonia Darracq. 

60. M.Urtāne. Referāts „Privātā dārza ainavas sabiedriskais aspekts”, starptautiskā konferencē 
„Dārza dizains” Rīgā, Dailes teātrī, 2003.g. 25.04. Orgkomiteja LLU LIF Arhitektūras un 
būvniecības katedra. 

61. M.Urtāne. Referāts „Cultural landscape management”, BOVA Postgraduate course, Jelgavā, 
LLU, May 2003. Orgkomiteja LLU - BOVA, Arhitektūras un būvniecības katedra. 

62. M.Urtāne. Referāts „Only with Nature student projects”,  European 3 beanale of Landscape 
Architecture Barcelona, 2003.g. 24-26.11. Orgkomiteja Barcelona Technical University, 
Spain. 

63. M.Urtāne, Rita Beikmane, Gints Stašāns. Referāts „Landscapes related to persons”, 8th 
International Meeting on Cultural Heritage Quality Management. Corigliano Calabria, Italy, 
04.-08. December 2003. 

64. I.Stokmane. Referāts “Dimentions of planning development” Starptautiskā konferencē 
“Baltic University Urban Forum”, Stokholmā Tehnoloăiju Karaliskajā Institūtā, 2003.g. 
04.– -06.09. Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā 
universitāte. 

65. I.Stokmane. Referāts “Water supply systems in Tukums”, Starptautiskā konferencē “Best 
Practice Conference on Water Management”, Zviedrijā, Enköping, 2003.g. 07. –08.09. 
Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā universitāte. 

66. I.Stokmane. Referāts „Practical planning ascepts for greenery in towns”, Conference “Best 
Practice Conference on Urban Green Structures and Parks”, KauĦā, Starptautiskajā 
Menedžmenta skolā, 2003.g. 10. – 12.10. Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, 
Stokholmas karaliskā universitāte, KauĦas Tehnoloăiskā Universitāte. 

67. I.Stokmane. Referāts “Research of Demand for the Government Supported Economical 
Family Houses”, Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē “Būvniecība 2003”, Jelgavā, 
LLU LIF, 2003.g. 21.03. Orgkomiteja LIF Būvniecības un Arhitektūras katedra. 
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68. O.Dūda. ZiĦojums par savu darbības lauku un problēmām par reăionālo attīstību un 
iespējām sadarboties ar ES valstīm par kopīgo projektu izstrādi. Piedalīšanās 
paneĜdiskusijās. Starptautiskā konferencē par iespējām pašvaldībām piesaistīt ES naudu, 
Somijā, Kainu reăionā, 2003.g. 05.-09.11. 

69. G.Lināre.Referāts “Jumta  dārzi  Latvijā. To   vēsture  un jaunās  idejas projektā  “Tomsona  
terases”” starptautiskā  zinātniskā   konferencē “Ainava 2003” 3. starptautiskās  izstādes 
“Dārza  dizains” laikā 2003.g. 25.04. Rīkotājs LLU LIF,   D.Gruhen no Berlīnes TU un 
Izstāžu  sabiedrība “Januss un Partneri”. 

70. G.Lināre. Referāts “Rīgas Kanālmalas parks  laiku  lokos” starptautiskā  zinātniskā   
konferencē  ”Rīgas dārzu  direktoram G.F. Kūfaltam – 150 gadi.” Rīgas domes  sēžu  zālē  
2003.g. 12. 09. Rīkotājs Rīgas Dome, Latvijas  Ainavu  arhitektūras  biedrība, PUBO “ 
Rīgas dārzi  un  parki”. 

71. G.Lināre. Referāts “Rīgas dārzu direktori G.F.Kūfalts un A.Zeidaks” starptautiskā  seminārā 
“Zviedrijas un Latvijas ainavu  arhitektu  darbi” Latvijas Arhitektu  savienībā, TorĦa  iela 
11, 2003.g 29.05.. Rīkotāji Zviedrijas  un  Latvijas    Ainavu  arhitektūras  biedrības.. 

72. G.Lināre. Referāts “G.F.Kufalta veidotie parki Latvijā.” starptautiska seminārā “Annu 
Kaaver grāmata - “Mākslas dārznieks Georgs Kūfalts”” Kadriorgas pilī. 2003.g. 26.11. 
Rīkotājs: Tallinas ainavu arhitektu apvienība kopā ar Kadriorgas parka un muzeja direk ciju. 

73. G.Lināre.Referāts “Ekoloăiskā būvniecība senajā lauku sētā” (1 stunda) seminārā 
“Ekoloăiskā būvniecība” starptautiskās lauksaimniecības izstādes “Pavasaris 2004” laikā 
Rīgā, izstāžu kompleksā ”Rāmava” 27.03.2004.g. 

74.  G.Lināre.Referāts ”Progresīvās tendences  nelielu  dārzu veidošanā” (0,5 stundas) 
starptautiskā konferencē: “Progresīvās tendences ainavu arhitektūrā”  4.starptautiskās 
izstādes “Dārza dizains“ laikā. Rīko izstāžu sabiedrība ”Januss un partneri” Dailes teātrī 
07.05.2004.g. 

75. G.Lināre. Referāts “Pieredze Rīgas Kanālmalas apstādījumu rekonstrukcijā”  (2,0 stundas) 
Starptautiskā seminārā  “Rīgas un Ventspils pieredze centra apstādījumu un mežaparku  
veidošanā” Rīgas būvvaldē 09.06.2004.g. Rīko Lietuvas galvaspilsētas ViĜĦas municipālās 
padomes pilsētas attīstības departaments kopā ar Rīgas un Ventspils būvvaldes  ainavu 
arhitektu  grupu.   

76. S.Rubene. Referāts “Ekoloăijas principi mūsdienīgu apstādījumu veidošanā” starptautiskā 
seminārā “Ekoloăijas pamatprincipi ainavu attīstībā un vides plānošanā” LLU LIF 
23.02.2004.g. Orgkomiteja Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck un H.Reck, Arhitektūras un 
būvniecības kat. K.Vugule. S.Rubene.  

77.  S.Rubene. Referāts “Zinātniski pētnieciskā darba uzdevumi Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studijās” Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and 
Reserch in Europe) Eiropas universitāšu konferencē Nīderlandē Larenšteinas universitātē 
sekcijā “History & Conservation” 24-28.03.2004.g. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības 
komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

78. S.Rubene. Referāts “Ainavu un dārzu mākslas vēstures posmi Latvijā”  Le:NOTRE 
seminārā  “Le:NOTRE jaunie uzdevumi  sakarā ar ES paplašināšanos” Jelgavā  10-13. 
Jūnijam. Orgkomiteja: Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

79. S.Rubene. Referāts “Funkcionāli un ekoloăiski ainavu arhitektūras risinājumi 
daudzdzīvokĜu namu iekškvartālos” starptautiskajā konferencē “Progresīvākās tendences 
ainavu arhitektūrā” Rīgā Dailes teātrī 07.05.2004.g. Orgkomiteja Izstāžu sabiedrība “Januss 
un partneri” un LLU Arhitektūras un būvniecības katedra. 

80. S.Rubene. Referāts “Piekrastes ainavu problēmas zemju transformāciju rezultātā” seminārā 
“Focus hinterland” Rīgā 20.06.2004.g. Orgkomiteja, Zviedrijas lauksaimniecības 
universitātes un Lundas universitātes pārstāvji, no Latvijas I.Stokmane. 
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81. I.Lāčauniece. Referāts ”Environmental Impact Assessment for Land Use Plans in Latvia” 
COST 350 Management Committee and Working Group meeting Lisabonā Portugālē 20.-
24.10.2004. Orgkomiteja akcijas COST 350 Transport Management Committee. 

82.  I.Lāčauniece. Referāts “Planning Education in Latvia” Baltic University Urban Forum 
Starptautiska konference “Information and Education” Nakā Zviedrijā 06.-08.04.2004. 
Orgkomiteja Baltic University, prof. Lars Ryden, dr. Dorota Wlodarczik, Naka 
municipality: Guldbrands Sjoflots. 

83.  I.Lāčauniece. Referāts „Jelgava city development possibilities” Baltic University Urban 
Forum Starptautiska konference “Lauku un pilsētu sadarbība” Jelgavas domē, 25.-
27.03.2004. Orgkomiteja Baltic University: prof. Lars Ryden, dr. Dorota Wlodarczik, LLU: 
Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane. 

84.  I.Lāčauniece. Referāts „Jelgavas apdzīvojuma struktūra” starptautiskā seminārā projekta 
„The local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea 
Perspective” ietvaros “Optimāla dzīvojamā vide svarīgs ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikums” LLU LIF 02.-04.03.2004 Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; 
LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

85.  I.Lāčauniece. Referāts „DaudzīvokĜu dzīvojamo teritoriju dzīves vides raksturojums” 
starptautiskā seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dažadu tipu dzīvojamo teritoriju dzīves 
vides veidošanās priekšnoteikumi” LLU LIF 20.-23.03.2004 Jelgavā. Orgkomiteja SLU 
prof. Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

86. K.Vugule. Referāts  “Ekoloăija un ainavu plānošana” starptautiskā seminārā  “Ekoloăijas 
pamatprincipi ainavu attīstībā un vides plānošanā” LLU LIF 23.02.2004.g. Orgkomiteja 
Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck un H.Reck, Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. 
S.Rubene.  

87. 46. K.Vugule. Referāts “Optimāla studiju procesa organizācija ainavu menedžemnta studiju 
kursā” Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in 
Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Nīderlandē Larenšteinas universitātē sekcijā 
“Landscape management” 24.-28.03.2004.g. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības komiteja, no 
Latvijas komitejā K.Vugule. 

88. K.Vugule. Referāts “Sadarbības projektu veidošanas nepieciešamiība un iespējas starp 
Eiropas universitātēm Le:Notre projekta ietvaros” Le:NOTRE seminārā  “Le:NOTRE 
jaunie uzdevumi  sakarā ar ES paplašināšanos” Jelgavā  10.-13.06.2004. Orgkomiteja: Le: 
NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

89.  K.Vugule. Referāts “Piekrastes ainavu attīstība pēc zemju transformācijas” seminārā 
“Focus hinterland” Rīgā 20.06.2004.g. Orgkomiteja: Zviedrijas lauksaimn.universitātes un 
Lundas universitātes pārstāvji, no Latvijas I.Stokmane. 

90.  K.Vugule. Referāts „Mazstāvu un daudzstāvu apbūves mijiedarbība” starptautiskā seminārā 
projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea 
Perspective” ietvaros “Optimāla dzīvojamā vide svarīgs ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikums” LLU LIF 02.-04.03.2004. Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; 
LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

91. K.Vugule. Referāts „Iedzīvotāju anketēšanas datu analīze mazstāvu dzīvojamā teritorijā.” 
starptautisksā seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme uz sabiedrības 
attīstību” LLU LIF 25.-28.11.2004.g. Jelgavā, orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta 
Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

92. K.Vugule. Referāts “Lauku ciematu ainava Latvijā” starptautiskā seminārā  “Dabas 
aizsardzība agrārajā ainavā” V ācijā, Inneringenas pilsētciematā 28.06.-06.07.2004.g. 
Orgkomiteja Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck, H.Reck, prof.Dr. Hans-Rudolf Bork, prof.Dr. 
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N. Fohrer, prof. Dr. Rainer Duttmann, LLU Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. 
I.Stokmane 

93. K.Vugule. Referāts “Review of neighbouring disciplines in Landscape arhitecture” 
Le:NOTRE seminārā Polijā, Krakovas tehniskajā universitāte 04.11.2004.-07.11.2004.  
Orgkomiteja: Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

94. I.Stokmane. Referāts “Education levels in Latvia. Strong and weak points.” Baltic 
University Urban Forum Starptautiska konference “Information and Education” Nakā 
Zviedrijā 06.-08.04.2004.g. Orgkomiteja Baltic University, prof. Lars Ryden, dr. Dorota 
Wlodarczik, Naka municipality: Guldbrands Sjoflots. 

95.  I.Stokmane. Referāts „Comparison of urban and rural development possibilities” Baltic 
University Urban Forum Starptautiska konference “Lauku un pilsētu sadarbība” Jelgavas 
domē, 25.-27.03.2004.g. Orgkomiteja Baltic University: prof. Lars Ryden, dr. Dorota 
Wlodarczik, LLU: Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane. 

96. I.Stokmane. Referāts „Baltic Sea Hinterland. Landscape identity and rural development in 
Latvia” starptautiskā seminārā „FOCUS HINTERLAND” SLU Alnarpā, Movium – The 
Centre for Urban Environment Zviedrija, 30.09.-01.10.2004.g. Orgkomiteja SLU, Karin 
Palm Lindén un Eva Uddenberg. 

97.  I.Stokmane. Referāts „Baltic Food Safety & Quality network (BaFoSnet)” starptautiskā 
forumā „European Partners Forum in Food Industry” PoznaĦa, Polija, 22.-24.09.2004.g. 
Orgkomiteja PoznaĦas Zinātnes un Tehnoloăiju parks, Pawel Bartoszek. 

98.  M.Urtāne. Referāts „Ainavu pētniecība Latvijā un BOVA ainavu tīklojums” ZiemeĜvalstu 
ainavu pētniecības tīklojuma seminārā, Lunda, Alnarpa, Zviedrijā, 23.-25.01.2004.g. 
Orgkomiteja prof. Kenneth Olwigs u.c. 

99.  M.Urtāne. Referāts „Visible relations between urban and rural landscapes” BUUF Best 
Practice konferencē Jelgava-Līvani, Jelgava LLU, Jelgavas Dome, Latvija, 04.-
07.03.2004.g. Orgkomiteja  prof. Lars Roden, Iveta Lāčauniece, Ilze, Stokmane, Marika, 
Rudzīte, Dr. Dorota Wlodarchik, BUUF komiteja. 

100. M.Urtāne. Referāts „Panoramas and their Perception – Indigenous vegetation   
        influencing urban patterns” ARCCHIP WORKSHOPSARIADNE 17 Geometry &  
        Historic UrbanTissue Prague 19.-25.04.2004.g. Orgkomiteja Dr. Milo Dracka.    
        Archip komiteja. 
101.  M. Urtāne. Referāts „Development and new strategy of public parks” ILFA Central 

Region conference, Prāga, Čehija 01.-07.05.2004.g. Orgkomiteja Radmila Fingerova, Dr. 
Māra Urtāne, Robert Shapher, Jeppe Anderssen. 

102. M.Urtāne. Referāts „Sustainable landscape for living, examples from Baltic Sea region” 
seminārā Sustainable development of suburban landscape St.Peterburgā Krievijā 01.-
15.08.2004.g. Orgkomiteja St.Peterburg state agrarian university, Association for assistance 
of field eksperiments and investigations. 

103.  M.Urtāne. Referāts „Development of new landscape structures and types” IFLA World 
Congress Taiwan.05.-11.09.2004.g. Orgkomiteja Taiwan landscape association. 

104.  M.Urtāne. Referāts „Landscape of archaeological sites in Latvia” konferencē „Sustainable 
heritage” Londonā Anglijā 01.-03.09.2004.g. 

105.  M.Urtāne. Referāts „Sustainable landscape development requirements for  archaeological 
sites” konferencē Bordeaux Francijā 01.-04.12.2004.g. 

106.  M.Urtāne. Referāts „Regenerative landscape planning indicators” konferencē Waste free 
life style. Turku, Somijā  14.-18.10.2004.g. Orgkomiteja  Turku pilsēta, BUUF. 

107.  M.Urtāne. Total Quality Cultural Hertige Management – Erasmus Intensīvā programma 
Tomarā Portugālē 2005.gada maijā. 

108. M.Urtāne. New possibilities for better cultural heritage management. Latvia case. Herity 
meeting. Rome Italy 3-5 June 2005. 
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109. M.Urtāne. Referāts „Ainavas vizuālā daudzveidība Latvijas ainavā” starptautiskā 
konferencē ZALF Berlīnē 2005.gada oktobrī.  

110.  M.Urtāne. Referāts „Piekrastes un mežu ainava” starptautiskā seminārā Berlīnes tehniskā 
universitātē 2005.gada decembrī.  

111.  M.Urtāne, R.Beikmane Referāts „Lauku ainava” starptautiskā seminārā Berlīnes tehniskā 
universitātē 2005.gada decembrī. 

112.  M.Urtāne. Referāts „Arheoloăisko pieminekĜu ainava un sabiedrības attīstības procesi” 
starptautiskā seminārā Tartu 2005.gada novembrī.. 

113. K.Vugule.Referāts “Ainavu arhitektūras studiju procesā iegūtās prasmes un zināšanas 
LLU” Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in 
Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Budapeštā, sekcijā “Generic competences for 
Landscape architect education” 2005.gada 16.-20.martā. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības 
komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

114. K.Vugule Referāts “Starptautisku ainavu arhitektūras projektu pieredze LLU” Le:NOTRE 
(Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Eiropas 
universitāšu seminārā Kopenhāgenā Dānijas lauksaimniecības universitātē sekcijā 
“Collaborative Projects Development in Landscape Architecture” 2005.gada 30.jūnijā – 
3.jūlij ā. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

115.  K.Vugule Referāts „Starptautiskā Le:Notre projekta pieredze” seminārā „Iepazīšanās ar 
ES finansu instrumentiem un ES prasībām atbilstošām projektu izstrādes praktiskajām 
metodikām” Roveniemi Polytecnic, Somijā 2005.gada 1.-3.decembris.  

116.  K.Vugule Referāts „Mazstāvu un daudzstāvu apbūves Jelgavā un Līvānos veicamie 
uzlabojumi.” starptautiskā seminārā projekta „The local Community as an Arena for 
Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme 
uz sabiedrības attīstību” Upsalā Zviedrijā 2005. gada 22.-26.augustā. Orgkomiteja SLU 
prof. Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule 

117. I.Lāčauniece. Referāts „Latvijas vidējo pilsētu attīstības tendences” 2005.22.08- 26.08 
Zviedrijā Stoholmas lauksaimniecības universitātē programmas „The local Community as 
an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective” GRAS III. 
Orgkomitejas vadītājs profesors Pers Bergs. 

118. S.Rubene. Referāts “Landscape of the urban network” sekcijā “History & Conservation” 
un piedalīšanās Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and 
Reserch in Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Ungārijā Budapeštā 2005.gada 7.-
20.martā. 

119. S.Rubene. Referāts “Latvijas ainavu vizuālā un ekoloăiskā kvalitāte”seminārā   
       Skotijā, Edinburgas universitātes Mākslas koledžā 2005.g..  
120. G.Lināre. Referāts “Проблемы  реконструкции  исторических  парков  в центре  

столицы. Опыт реконструкции  парка   “Kanālmala” в   Pиге.”  Starptautiska zinātniski – 
praktiska  konferencē “Urban green places formative strategy’ 2005: the problems and 
future of the parks and squares” Lietuvā Klaipēdā. 2005.gada.28.-29.aprīlim. Organizēja 
Lietuvas Ainavu arhitektūras biedrība kopā ar Klaipēdas Biznesa universitāti. Sertifikāts par 
dalību.  

121. G.Lināre. Referāts “Dīėis Latvijas  lauku sētā” starptautiskā seminārā ”Dārza strūklaku 
iekārtas un mākslīgo dīku bioloăiska attīrīšana” Rīgā Viesnīcas “Maritim Park Hotel” 
semināru zālē .2005.gada 28.februārī. Rīkoja Vācijas firma “OASE GmbH un Latvijas SIA 
“Akvedukts”.  

122. G.Lināre. Referāts „Rīgas izcilie dārzu arhitekti un Rīgas parku vēsture” seminārā „Rīgas 
parku īpatnības un bagātības” Rīgā Kalpaka bulvārī 2005.gada 20.maijā. Rīkoja Somijas 
Republikas vēstniecība.  
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123. G.Lināre. Referāts „Ekoloăiskā pieeja augu grupējumu kompozīcijām 20.gs sākumā 
Rīgas Dārzu direktora G. Kufalta parkos.”  seminārā Vācijā Minhenē Dārzu izstādes BUGA 
– 2005   konferenču zālē. 2005.gada 02.septembrī. 

124. D.Zigmunde. Referāts „Assessing public perception of urban landscape with use of 
photographic method”, Doktorantu zinātniskā konferencē „Research for Rural development  
2006” Latvija, Jelgava 17.-20. maijā.  

125. D.Zigmunde. Referāts „Use of photographic method in analysing of urban environment” 
Starptautiskā ECLAS (European council of landscape arhitecture schools) konferencē 
„Cultural Dimensions of Urban Landscape”,  Slovākija, Bratislava 20.-24. septembris.  

126. K.Vugule. „Landscape architecture education development in Latvia” Le-Notre 
konferencē Vīnē, 2006.g. 18.maijā. 

127. S.Rubene. Referāts “History of Urban Landscape Infrastucture” darba grupā “History and 
conservation”, Le:NOTRE (Landscape Education New  Oportunities for Teaching and 
Reserch in Europe) Eiropas universitāšu  konferencē Austrijā Vīnē, 2006.g. 17.-21.maijā.  

128. I.Stokmane. „Urban-rural relations in Latvia” starptautiska konference „Polycentric 
Urban Development and Rural-Urban Partnership”, Hāga, Niderlande, 25.04.2006. 

129. G.Lināre. Referāts ”Latvijas pilsētu apstādījumu   struktūru veidošanas pieredze 21. gs. 
sākumā”   starptautiskā konferencē „Formation  of City  Green Places’2006: Street  Green  
Plantation”.  Organizēja Klaipēdas universitātes  Biznesa un Tehniskā  koledža un Lietuvas 
ainavu arhitektūras savienība. 2006.g. 13-.14.aprīlī. (Sertifikāts par piedalīšanos konferencē 
ar referātu.). 

130. G.Lināre. Referāts „Vēsturisko parku rekonstrukcijas pieredze Latvijā, izmantojot Rīgas 
parka  „Kanālmala” piemēru.”  2. Starptautiskajā  pilsētplānošanas un  ainavu dizaina 
konferencē  ”SapĦu pilsēta”. Ukrainā, Jaltā  2006.g. 15. – 19.maijā. 

131. G.Lināre.  Referāts „Dzīvojamo ēku apstādījumu  veidošanas tradīcijas Latvijā”. 
Starptautiskā seminārā „ Jaunākās tendences mazo arhitektūras formu pielietojumā 
dzīvojamo ēku apstādījumos”. Rīkotājs: Helsinku Dārzkopju biedrība kopā ar  Somijas  
dārzu  arhitektūras  žurnālu  izdevniecību.   Norises vieta:Somijā,  Espo pilsētas  
„Margaretebergas” dārzu aprīkojuma  izstāžu  parka semināru zālē, 2006.g. 28. jūlij ā. 

132. M.Urtāne. Referāts „Kultūrainavas menedžments”– Herity 1.konference, Roma, Itālija, 
2006.gada 6.-9.decembrī.   
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Pielikums Nr.6 
 
 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana studiju plāns 

Pārbaudes veids semestros Kredītpunkti semestrī Atbildīgais  

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss mācībspēks Nr.p.k. Studiju priekšmeti KP 
Eks. Iesk. K.darbs/ 

projekts 1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem 7.sem 8.sem 9.sem 10.sem   

Visp ārizgl ītojošie studiju priekšmeti 

1 Praktiskā filozofija 1,5 1     1,5                   L.Leikums 

2 Socioloăija 1,5   2       1,5               A.Grīnfelde 

3 Ekonomikas teorijas 2 3         2               J.Pūdere 

4 Tiesību pamati 1   7               1       Ā.Vitte 

5 Svešvaloda 6   1,2,3,4   1,5 1,5 1,5 1,5             A.Grīnfelde 

6 Cilvēka aizsardzība 2 7                 2       I.Žukovskis 

7 Sakarsmes psiholoăija 1,5   1   1,5                   V.Vanovska 

8 Fizika 1,5 1     1,5                   U.Gross 

9 Matemātika 4 2 1   2 2                 R.Ozoli,š 

10 Plānošanas sociālekonomiskie pam. 2,5 5             2,5           I.Stokmane 

 Visp ārizgl ītojošie kop ā 23,5       8 3,5 5 1,5 2,5   3         

Nozares teor ētiskais pamatkurss 

11 Tēlot āja ăeometrija 3 2 1   1,5 1,5                 O.Vronskis 

12 Zīmēšana 6 4 1,2,3   1,5 1,5 1,5 1,5             I.Lāčauniece 

13 Projektu grafika 2     1d 2                   I.Lāčauniece 

14 Datormācība 3 3 2   1,5 1,5                 U.Petzāls 

15 Ekoloăija un vides aizsardzība 2 6               2         J.Švarcbahs 

16 Ăeobotānika un dendroloăija 5 5 3,4       1,5 1,5 2           V.Šulcs 

17 Hidroloăija 2 2                   2     A.Zīverts 

18 Mērniecība 4 2 1,3   1,5 1,5 1               I.Bīmane 

19 Kompozīcijas pamati 4   1 2d 1,5 2,5                 A.ZiemeĜniece 

20 Arhitektūras un dārzu mākslas v 6 6 1,2,3,4,5   1 1 1 1 1 1         S.Rubene 

21 Ainavu mācība 3,5 2 1   1,5 2                 G.Lināre 

22 Ainavu arhitektūras teorija 2,5   2,3     1 1,5               M.Urtāne 

23 Ăeoloăija un augsnes zinātne 3 4 3       1,5 1,5             R.Vucāns 

 Nozares teorētiskais pamatkurss 46       12 12,5 8 5,5 3 3   2       
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Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi 

24 Gleznošana 2   6             2         V.Liepa 

25 Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas 2,5 6   9d                 2,5   V.Jansons 

26 Pētniecības darba pamati 2   8                 2     A.ZiemeĜniece 

27 Ainavu arhitektūra un projektēšana 20     3,4,5,6,7p     4 4 4 4 4       S.Rubene 

28 Reăionālā un ainavu plānošana 11   5,6 7,8p         2 3 3 3     I.Stokmane 

29 Publiskie un  privātie  apstādījumi 5   2,34     1 2 2             G.Lināre 

30 Ainavu analīze 3   4,5         2 1           M.Urtāne 

31 Ēku arhitektūra 6     4,5 p         3 3         V.Liepa 

                 

32 Ārtelpas funkcionālais dizains  3,5   4,5         2 1,5           G.Lināre 

33 Parki 3     5p         3           G.Lināre 

34 CeĜi un tilti 3     7p             3       G.Andersons 

35 KrāšĦumaugi 6 7   6p           3 3       A.Dižgalve 

36 Lietišėā ekoloăija 2 7                 2       J.Švarcbahs 

37 Ainavu menedžments 6 8                   3 3   K.Vugule 

38 Zemes  likumdošana 1 9 8                   1   D.Dambīte 

39 Ūdenskrātuvju projektēšana 2     7d             2       J.ŽodziĦš 

 Nozares prof. specializāc. kopā 78         1 6 10 14,5 15 
  
17,00  8 6,5     

 Teorētiskais kurss kopā 148       20 17 19 17 20 18 20 10 6,5     

 Prakses 29       1 3   3   2   10 10     

 Diplomprojekts 15                          15   

 Izvēle 8,5                       3,5 5   

 Kopā 200       21 20 19 20 20 20 20 20 20 20   

Prakses 

1 Mērniecība 2         2                 B.Helfriča 

2 Zīmēšana 1         1                 I.Lāčauniece 

3 Dendroloăija 1             1             V.Šulcs 

4 Ăeoloăija un augsnes.zin. 1             1             I.Lūse 

5 Ainavu mācība 1             1             G.Lināre 

6 Gleznošana 1                 1         V.Liepa 

7 Praktiskā lauksaimniecība 1       1                   I.Stokmane 

8 Ainavu plānošana 1                 1         I.Stokmane 

9 Ražošanas un pirmsdiploma prakse 20                     10 10   V.Liepa 
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Pielikums Nr.7.1 
 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ainavu arhitekt ūra un plānošan iesaistītais akadēmiskais personāls no 
citām LLU katedr ām 

 
 

Nr.
p.k 

Vārds, uzvārds 
 

Fakultāte, 
katedra 

Amats, zin.,vai 
akad.grāds, 

izglītība 

 
Studiju priekšmets, apjoms 

Statuss LLU, ievēlēts 
vai pieĦemts uz laiku 

1 Leonards Leikums SZAF, FILO Lekt. Dr.phil. Praktiskā filozofija 1,5 KP 
Pamatdarbs, 

ievēlēts 

2 Anda Grīnfelde 
SZAF,SOCI 

Lekt., Mg,soc. Socioloăija 1,5 KP 
Pamatdarbs, 

ievēlēts 

3 
 

Gunta Grīnberga 
SZF, VALO Vieslekt., 

Mg.oec. 
Svešvaloda   6,0 KP 

Pamatdarbs 
PieĦemta uz laiku 

4 Raisa Sipoviča SZF, VALO Vieslekt. 
Filoloăija 

Svešvaloda   6,0 KP 
Pamatdarbs 

PieĦemta uz laiku 

5 Vizma Vanovska TF, PEDA Lekt.,Mg. Paed. Saskarsmes psiholoăija1,5 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēta 

6 Juta Pūdere EF, EKON Vieslekt., 
Mg.oec. 

Ekonomikas teorija 2,0 KP 
Pamatdarbs 

PieĦemta uz laiku 

7 Ārija Vitte EF, EKON Vieslekt. 
Ekonomists 

Tiesību pamati (1,0 KP) 
Blakusdarbs 

PieĦemta uz laiku 

8 
Ingolfs Jānis 
Žukovskis 

MEŽI, DVID Prof., 
Dr.habil.med 

Cilvēku aizsardzība 2,0 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 

9 Olafs Vronskis TF, MEHA Asist.; 
Mg.paed. 

Tēlotāja ăeometrija, rasēšana  3,0 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 
10 
 

  11 
 

Rūdolfs OzoliĦš 
 
Skaidrīte Brūvere 

ITF, MATE Prof.; dr. 
Habil.silv 
Lekt., 
Mg.sc.ing. 

Matemātika  4,0 KP 
 
Lektore 

Pamatdarbs 
Ievēlēts 

Pamatdarbs  
Ievēlēta 



 269

12 Uldis Gross ITF, FIZI Doc., Dr.phys. Fizika 1,5 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 
13 
 
 

14 
 

Roberts Vucāns 
 
Ilze Lūse 

LF, AGRO Asoc.prof., 
Dr.agr. 
Asist., 
Mg.ăeogr. 

Ăeoloăija un augsnes zinātne 3,0 KP 
Ăeoloăija un augsnes zinātne (māc.prakse) 
1,0 KP 

Pamatdarbs 
Ievēlēts 

 
Pamatdarbs 

Ievēlēta 

15 Valdis Šulcs 
MEŽI, MEZK Asoc.prof., 

Dr.biol. 

Ăeobotānika un dendroloăija   5,0 KP 
Ăeobotānika un dendroloăija (māc.prakse) 
1,0 KP 

Pamatdarbs 
Ievēlēts 

16 Aija Dižgalve LF, DARZ Lekt., Mg.paed. KrāšĦumaugi 3 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēta 

17 Antra BērziĦa LF, DARZ Lekt., 
Mg.paed. 

KrāšĦumaugi 3 KP 
Pamatdarbs 

PieĦemta uz laiku 

18 Inese Bīmane LIF, ZIGE Lekt., Mg.paed. 
Mērniecība (prakse) 1,0 KP 
Mērniecība 2,0 KP 

Pamatdarbs 
Ievēlēta 

19  Brigita Helfriča LIF, ZIGE Lekt., 
Mg.sc.ing. 

Mērniecība 2,0 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēta 

20 Guntis Andersons  LIF, BUVK Asoc.prof., 
Dr.sc.ing. 

 CeĜi un tilti 1,5 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 

21 Dainis Petzāls LIF, BUVK Asist., 
Mg.sc.ing. 

Datormācība  3,0 KP 
Blakus darbs 

PieĦemts uz laiku 

22 Gints Mauševics LIF, BUVK Vieslekt. 
Mg.sc.ing. 

CeĜi un tilti 1,5 KP 
Pamatdarbs 

PieĦemts uz laiku 

23 Ansis Zīverts LIF, VIDE Prof., Dr. 
Habil.sc.ing 

Hidroloăija 2,0 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 

24 Jānis Švarcbahs LIF, VIDE Asoc.prof., 
Dr.agr 

Lietišėā ekoloăija 2,0 KP 
Ekoloăija un vides aizsardzība 2,0 KP 

Pamatdarbs 
Ievēlēts 

25 
 

Viesturs Jansons LIF, VIDE Prof., Dr.sc.ing. Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas 2,0 KP 
Pamatdarbs 

Ievēlēts 

26 Daiga Dambīte LIF, ZIGE Lekt., Mg.oec. Zemes izmantošanas likumdošana 1 KP 
Blakus darbs 

PieĦemts uz laiku 
 



 270

Pielikums Nr.7.2. 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ainavu arhitektūra un plānošana 

iesaistītais Arhitektūras un būvniecības katedras akadēmiskais personāls 
 

Fakultāte, 
katedra 

Studiju priekšmets, apjoms 
Nr.
p.k 

Vārds, uzvārds 
 

Amats, zin.vai 
akad.grāds., 

izglītība  

Statuss LLU, 
ievēlēts vai 

pieĦemts darbā uz 
laiku 

1. Māra Urtāne LIF, 
ARBU 

Prof., Dr.phyl. Ainavu analīze 3,0 KP 
Ainavu arhitektūras teorija 2,5 KP 

Pamata darba 
vieta 
Ievēlēta 

2. Aija ZiemeĜniece LIF, 
ARBU 

Asoc.prof., 
Dr.arch. 

Pētniecības darba pamati 2,0 KP 
Kompozīcijas pamati  2,0 KP  
Ārtelpas funkcionālais dizains 1,5 KP 
Ainavu arhitektūra un projektēšana  6,0 KP 

Blakus darba 
vieta 
Ievēlēta 

3. Silvija Rubene  Viesdoc., 
Mg.sc.ing. 

Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 4,0 KP  
Ainavu arhitektūra un projektēšana  6,0 KP  

Pamata darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 

4. Iveta Lāčauniece  Viesdoc., 
Mg.arch. 

Zīmēšana (prakse) 1,0 KP 
Reăionālā un ainavu plānošana 4 KP 
Zīmēšana 3,5 KP  
Projektu grafika 2,0 KP  

Pamata darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 

5. Gundega Lināre  Viesdoc., 
Arhitekte 

Arhitektūra un dārzu mākslas vēsture  1,0 KP 
Publiskie un privātie apstādījumi 5,0 KP 
Ārtelpas funkcionālais dizains 2,0 KP 
Parki 3,0 KP 
Ainavu mācība 2,0 KP 
Ainavu mācība (prakse) 1,0 KP 

Pamata darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 

. Juris ŽodziĦš  Lekt., Mg.sc.ing. Ūdenskrātuvju projektēšana 2,0 KP Pamata darba 
vieta 
Ievēlēts 

7. Valdis Liepa  Lekt. 
Arhitekts 

Ainavu arhitektūra un projektēšana 2,0 KP 
Ēku arhitektūra 6,0 KP 

Pamata darba 
vieta 
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Gleznošana 2,0 KP 
Gleznošana (prakse) 1,0 KP 
Ražošanas un pirmsdiploma prakse 20,0 KP 

Ievēlēts 

8. Kristīne Vugule  Lekt., Mg.arch. Kompozīcijas pamati 2,0 KP 
Zīmēšana 2,5 KP  
Ainavu menedžments 3,0 KP 

Pamata darba 
vieta 
Ievēlēta 

9. Ilze Stokmane  Vieslekt., 
Mg.oec. 

Plānošanas sociālekonomiskie pamati 2,5 KP 
Reăionālā un ainavu plānošana 6 KP 

Papildus darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 

10. Natālija ĥitavska  Viesasist., 
Mg.arch. 

Arhitektūra un dārzu mākslas vēsture 1,0 
Ainavu menedžments 3,0 K 

Blakus darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 

11. Daiga Zigmunde  Viesasist., 
Mg.arch. 

Ainavu mācība  2 KP Pamata darba 
vieta 
PieĦemta uz laiku 
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Pielikums Nr.6 
 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana studiju plāns 

Pārbaudes veids semestros Kredītpunkti semestrī Atbildīgais  

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss mācībspēks Nr.p.k. Studiju priekšmeti KP 
Eks. Iesk. K.darbs/ 

projekts 1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem 7.sem 8.sem 9.sem 10.sem   

Visp ārizgl ītojošie studiju priekšmeti 

1 Praktiskā filozofija 1,5 1     1,5                   L.Leikums 

2 Socioloăija 1,5   2       1,5               A.Grīnfelde 

3 Ekonomikas teorijas 2 3         2               J.Pūdere 

4 Tiesību pamati 1   7               1       Ā.Vitte 

5 Svešvaloda 6   1,2,3,4   1,5 1,5 1,5 1,5             A.Grīnfelde 

6 Cilvēka aizsardzība 2 7                 2       I.Žukovskis 

7 Sakarsmes psiholoăija 1,5   1   1,5                   V.Vanovska 

8 Fizika 1,5 1     1,5                   U.Gross 

9 Matemātika 4 2 1   2 2                 R.Ozoli,š 

10 Plānošanas sociālekonomiskie pam. 2,5 5             2,5           I.Stokmane 

 Visp ārizgl ītojošie kop ā 23,5       8 3,5 5 1,5 2,5   3         

Nozares teor ētiskais pamatkurss 

11 Tēlot āja ăeometrija 3 2 1   1,5 1,5                 O.Vronskis 

12 Zīmēšana 6 4 1,2,3   1,5 1,5 1,5 1,5             I.Lāčauniece 

13 Projektu grafika 2     1d 2                   I.Lāčauniece 

14 Datormācība 3 3 2   1,5 1,5                 U.Petzāls 

15 Ekoloăija un vides aizsardzība 2 6               2         J.Švarcbahs 

16 Ăeobotānika un dendroloăija 5 5 3,4       1,5 1,5 2           V.Šulcs 

17 Hidroloăija 2 2                   2     A.Zīverts 

18 Mērniecība 4 2 1,3   1,5 1,5 1               I.Bīmane 

19 Kompozīcijas pamati 4   1 2d 1,5 2,5                 A.ZiemeĜniece 

20 Arhitektūras un dārzu mākslas v 6 6 1,2,3,4,5   1 1 1 1 1 1         S.Rubene 

21 Ainavu mācība 3,5 2 1   1,5 2                 G.Lināre 

22 Ainavu arhitektūras teorija 2,5   2,3     1 1,5               M.Urtāne 

23 Ăeoloăija un augsnes zinātne 3 4 3       1,5 1,5             R.Vucāns 
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 Nozares teorētiskais pamatkurss 46       12 12,5 8 5,5 3 3   2       

Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi 

24 Gleznošana 2   6             2         V.Liepa 

25 Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas 2,5 6   9d                 2,5   V.Jansons 

26 Pētniecības darba pamati 2   8                 2     A.ZiemeĜniece 

27 Ainavu arhitektūra un projektēšana 20     3,4,5,6,7p     4 4 4 4 4       S.Rubene 

28 Reăionālā un ainavu plānošana 11   5,6 7,8p         2 3 3 3     I.Stokmane 

29 Publiskie un  privātie  apstādījumi 5   2,34     1 2 2             G.Lināre 

30 Ainavu analīze 3   4,5         2 1           M.Urtāne 

31 Ēku arhitektūra 6     4,5 p         3 3         V.Liepa 

32 Ārtelpas funkcionālais dizains    3,5   4,5         2 1,5          

33 Parki 3     5p         3           G.Lināre 

34 CeĜi un tilti 3     7p             3       G.Andersons 

35 KrāšĦumaugi 6 7   6p           3 3       A.Dižgalve 

36 Lietišėā ekoloăija 2 7                 2       J.Švarcbahs 

37 Ainavu menedžments 6 8                   3 3   K.Vugule 

38 Zemes  likumdošana 1 9 8                   1   D.Dambīte 

39 Ūdenskrātuvju projektēšana 2     7d             2       J.ŽodziĦš 

 Nozares prof. specializāc. kopā 78         1 6 10 14,5 15 
  
17,00  8 6,5     

 Teorētiskais kurss kopā 148       20 17 19 17 20 18 20 10 6,5     

 Prakses 29       1 3   3   2   10 10     

 Diplomprojekts 15                          15   

 Izvēle 8,5                       3,5 5   

 Kopā 200       21 20 19 20 20 20 20 20 20 20   

Prakses 

1 Mērniecība 2         2                 B.Helfriča 

2 Zīmēšana 1         1                 I.Lāčauniece 

3 Dendroloăija 1             1             V.Šulcs 

4 Ăeoloăija un augsnes.zin. 1             1             I.Lūse 

5 Ainavu mācība 1             1             G.Lināre 

6 Gleznošana 1                 1         V.Liepa 

7 Praktiskā lauksaimniecība 1       1                   I.Stokmane 

8 Ainavu plānošana 1                 1         I.Stokmane 

9 Ražošanas un pirmsdiploma prakse 20                     10 10   V.Liepa 



 

 

 

1

Pielikums Nr.8 
 
Akredit ācijai nepieciešamo dokumentu saraksts. 
 
Ikgadējie studiju programmas Ainavu arhitektūra un plānošana  pašnovērtējuma 
ziĦojumi atrodas LLU mājas lapā www.llu.lv 
 
Pārējie dokumenti atrodas LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un 
būvniecības katedrā. 



 

 

 

2

 
 
 
 
 

III. Pašnovērt ējumam pievienojamie dokumenti (papildinformācija) 
 

5. Licence profesionālās augstākās izglītības programmas „Ainavu arhitektūra 
un plānošana” (42582) ainavu arhitekta kvalifikācijas iegūšanai. 

6. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas Akreditācijas 
lapa Nr. 026-304, par tiesībām īstenot akreditēto profesionālo studiju 
programmu „Ainavu arhitektūra un plānošana” un piešėirt ainavu arhitekta 
kvalifikāciju. 

7. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums Nr.290, Par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmām 

8. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmumi, Par Lauku inženieru 
fakultātes studiju programmu akadēmiskā gada pašnovērtējumu ziĦojumiem: 

8.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums, Nr.4-136, par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmu 2001./2002. akadēmiskā gada 
pašnovērtējuma ziĦojumiem. 

8.2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums, Nr.4-211, par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmu 2002./2003. akadēmiskā gada 
pašnovērtējuma ziĦojumiem. 

8.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums, Nr.5-61, par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmu 2003./2004. akadēmiskā gada 
pašnovērtējuma ziĦojumiem 

8.4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums, Nr.5-145, par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmu 2004./2005. akadēmiskā gada 
pašnovērtējuma ziĦojumiem 

8.5. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta lēmums, Nr.5-225, par Lauku 
inženieru fakultātes studiju programmu 2005./2006. akadēmiskā gada 
pašnovērtējuma ziĦojumiem 
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I Akad ēmiskās augstākās izglītības maăistra   

  
studiju programmas  

 
AINAVU ARHITEKT ŪRA (IKK 45581) 

 
pašnovērt ējuma komisijas ziĦojums 

 
LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālo studiju programmu kā arī ainavu 
arhitektūras maăistra akadēmisko programmu specialitātes priekšmetus  studējošie 
apgūst Arhitektūras un būvniecības katedrā. TādēĜ pašnovērtēšanas ziĦojumā ir daudz 
kā kopīga (mācību bāze, mācībspēki, viĦu kvalifikācija, zinātniskās aktivitātes u.tml.). 
Lai nepalielinātu apjomu ziĦojumā par ainavu arhitektūras maăistrantūru ir izmantotas 
arī atsauces uz A daĜu, kur atsevišėi jautājumi ir detāli apskatīti.  

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: Maăistra studiju programmas ainavu arhitektūrā mērėis ir studējošo 
sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai: 
- zinātniskās pētniecības iestādēs; 
- augstskolās pedagogu darbā; 
- studijām doktorantūrā 
- pārvaldes un uzĦēmējdarbībā. 
Uzdevumi: Maăistra akadēmiskās studiju programmas ainavu arhitektūrā galvenais 
uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziĦas un pētniecisko prasmju 
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai ainavu arhitektūrā vai ar ainavu 
un vidi saistītās nozarēs, kā arī pedagoăiskajā darbā. 
 
Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz šādus studiju virzienus: 

- ainavu dizains;  
- ainavu arhitektūra;  
- ainavu plānošana. 

 
Iegūstamie rezultāti: 
Maăistrantūras akadēmiskās izglītības studiju programmas apguves kvalitāti 
Universitātē ikgadēji kontrolē. Pašnovērtējuma ziĦojumu apspriež un apstiprina 
katedras sēdēs, Fakultātes Domē. Izvērtē LLU Mācību Padomē un apstiprina Senātā. 
 
Iegūstamā kvalifikācija: 
 
Pēc ainavu arhitektūras maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas Anavu 
arhitektūra apguves, maăistra darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas Maăistra 
eksāmenu komisijā maăistrants iegūst arhitektūras maăistra grādu ainavu 
arhitektūrā. 
 
Tālākās izglītošanās iespējas: 
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Iegūtā kvalifikācija dod iespējas turpināt studijas doktora studiju programmās Latvijas 
vai citu valstu augstskolās un zinātniskajos institūtos. 
 

2. Studiju programmas organizācija  
2. 1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā  
Studiju programmā atskaites periodā iekĜauts Baltijas Universitātes (Upsalas 
universitātes Zviedrijā vadīts Baltijas jūras valstu augstskolu tīklojums) 
universitāšu tīklojuma izstrādāts kurss “Ilgtspējīga sabiedrības attīstība”(SCD) 
10KP, kura apgūšana iespējama arī angĜu valodā kopā ar citu universitāšu 
studentiem un kas ietver vienā kursā līdz šim esošos kursus 
teritoriālplānošana, urbanizēta ainava, veicot izmaiĦas studiju programmas A 
daĜā, kas nepārsniedz 30% (atbilstoši MK 03.01.2002.noteikumu Nr.2 
prasībām).  Samazināts humanitāro studiju priekšmetu apjoms un palielināts 
speciālo priekšmetu apjoms. Programmā izdarītas izmaiĦas atbilstoši LLU 
prasībām, ko nosaka  “LLU maăistra akadēmisko studiju programmu 
standarts” LLU Senāta 12.06.2002. lēmums Nr.4-106, “Nolikums par 
akadēmiskā maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” LLU Senāta 08.03.2006. lēmums Nr 5-169, kā 
arī LIF Domes lēmumi. 
 
 2. 2. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
Studiju procesā notiek izmaiĦas sakarā ar jaunu vides kvalitātes un ilgtspējības 
prasību pieaugumu ainavu arhitektūras risinājumos. Studiju priekšmetu apguvei 
datorklasēs plaši pielieto jaunākās ainavu arhitektūras projektēšanas pieejamās 
programmatūras. Maăistranta darbu vada pasniedzējs - maăistra darba vadītājs. 
Maăistra darba veiksmīgai izpildei izstrādāta 6 semināru sistēma, kuros piedalās visi 
programmas studenti un iesaistītie pasniedzēji, doktoranti.   
Apmācības process, galvenokārt no organizācijas viedokĜa, uzlabots, Ħemot vērā 
studējošo aptaujas rezultātus (skat.studējošo aptauja) 

 
3. Studiju programmas apraksta anotācija  

 
 3. 1. Studiju programmas saturs 
Maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Viena kredītpunkta (KP) 
vērtība atbilst 1 studiju nedēĜai. Programmas obligātajā saturā ir  arhitektūras nozares 
vai ainavu arhitektūras apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziĦu izpēte 30-35 
KP apjomā, teorētisko atziĦu aprobāciju zinātĦu nozares vai apakšnozares izvēlētās 
jomas aktuālo problēmu aspektā 15-20 KP, brīvās izvēles studiju priekšmeti 5-10 KP 
un maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana 25 KP. Sīkāk skatīt programmā. 
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte                                            Apstiprināts LIF 
Lauku inženieru fakultāte                                                       Domes sēdē 21.03.2007. 

Akadēmiskā augstākās izglītības maăistra studiju programma 
AINAVU ARHITEK ŪRA 

 
 Studiju sadalījums un studiju priekšmeti Apjoms 

KP 
Pārbaudījums 

1.  Obligātie studiju priekšmeti  30….35  
1.1 Specialitātes vispārējie priekšmeti 10  
1.1.1. Pētījumu metadoloăijas padziĜināts kurss 2 Eksāmens 
1.1.2. Datorgrafika un datorprojektēšana 3 Ieskaite 
1.1.3 Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība I 3 Ieskaite 
1.1.3 Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība II 3 Ieskaite 
1.1.3 Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība III 4 Eksāmens 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 

sarakstu un to apgūšanas grafiku katram 
maăistrantam individuāli nosaka katedra, 
pie kuras maăistrants specializējas) 

12….25 Eksāmens 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti  15….20  
2.1. Obligātā daĜa, tajā skaitā: 

 
10....15  

2.1.1. Zinātnes filozofija 2 Eksāmens 
2.1.2. Svešvalodas speckurss 2 Eksāmens 
2.1.3. Matemātikas metožu pielietošana  vai 

Biometrija 
2 Eksāmens 

2.1.4. Pētniecības prakse 4…9 Ieskaite 
2.2. Izvēles daĜa 5….10  
2.2.1. Ainavu arhitektūras teorija I 2….5 Ieskaite 
2.2.1. Ainavu arhitektūras teorija II 2….5 Ieskaite 
2.2.2. Ainavas inventarizācija I 2…5 Ieskaite 
2.2.2. Ainavas inventarizācija II 2…5 Ieskaite 
2.2.3. Ainavas arhitektūras tehnoloăijas I 2…5 Ieskaite 
2.2.3. Ainavas arhitektūras tehnoloăijas II 2…5 Ieskaite 
2.2.4. Ainavas menedžments I 2…5 Ieskaite 
2.2.4. Ainavas menedžments II 2…5 Ieskaite 
2.2.5. Projektu novērtējums un prezentācija I 2….5 Ieskaite 
2.2.5. Projektu novērtējums un prezentācija II 2….5 Ieskaite 
3.  Brīvā izvēle (C daĜa ), tajā skaitā LLU 

centralizēts piedā vājums 
5….10 Eksāmens vai 

ieskaite 
4. Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 25 Maăistra 

eksāmenu 
komisija 

 Kopā Jāapgūst ne mazāk kā 80   
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Piezīme. Pielikumā speciālā kursa (1.2.) studiju priekšmetu saraksts 

Article II.  
Article III. PIELIKUMS 

Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmai 
AINAVU ARHITEK ŪRA 

 (Programma apstiprināta 2007.gada 21.martā) 

Studiju priekšmets Apjoms KP Article IV. P
ārbaudījumi 

1.2. Speciālais kurss Kopā 20-25  

1.2.1. Ainavu dizains I Eksāmens  2 
1.2.2. (i) Ainavu dizains II Eksāmens  3 

1.2.3. Ainavu zinātnes I Eksāmens 2 

1.2.4. Ainavu zinātnes II Eksāmens  3 

1.2.5. Datorpielietojums I  Eksāmens  2 

1.2.6. Datorpielietojums II Eksāmens 4 

1.2.7. Teritoriāl plānošana I  Eksāmens  2 

1.2.8. Teritoriāl plānošana I I Eksāmens 3 

1.2.9. Maăistranta īpašo interešu bloks 
I  

Eksāmens 2 

1.2.10. Maăistranta īpašo interešu bloks 
II  

Eksāmens 3 

 
Arhitektūras un būvniecības katedra 
 
 
3. 2. Salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām 
Atskaites periodā mācībspēki pieredzes apmaiĦas komandējumos un piedaloties 
zinātniskajās konferencēs iepazinušies ar studiju procesu un programmām vairāk kā 
15 Eiropas valstu tehniskajās un lauksaimniecības universitātēs (sīkāk skatīt 1.daĜā). 
Studiju programmas un studiju procesi ainavu arhitektūras maăistrantūrā LLU būtiski 
neatšėiras no studijām Eiropas valstu universitātēs. Visās augstskolās maăistru studiju 
programmās ir studiju priekšmetu izvēles iespējas (obligātā izvēle no studiju 
priekšmetu bloka) atbilstoši maăistra darba specifikai. Studiju ilgums parasti 2 gadi 
pilna laika studijās. Ainavu arhitektūras programmā LLU ir sīkāks studiju priekšmetu 
sadalījums atsevišėos blokos atbilstoši LLU maăistra akadēmisko studiju programmu 
standartam. Dažu Eiropas valstu universitāšu studiju programmas satura struktūra 
redzama sekojošā tabulā. 

 LLU RTU ILU DLU 
Obligātie studiju priekšmeti ar 
speciālā kursa izvēles daĜu 

30-35 36 36-39 ≥40 

Izvēles studiju priekšmeti ar 
obligāto daĜu 

15-20    

Brīvās izvēles studiju priekšmeti 5-10 4 0-4  
Maăistra darbs 25 20 40-44 ≥20 
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Kopā 80 80 80 80 
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte 
ILU – Igaunijas Lauksaimniecības universitāte 
DLU – Dānijas Lauksaimniecības universitāte 
 

4. Vērt ēšanas sistēma  

(b) Maăistrantūras studiju priekšmetu programmās ir ietvertas lekciju, 
praktisko un laboratorijas darbu tēmas, kā arī norādītas 
maăistrantu zināšanu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes (10 baĜĜu skala) 
un kvantitātes kredītpunktos (KP). Viena kredītpunkta vērtība 
atbilst studiju darba vienai nedēĜai – 40 stundām (auditoriju 
nodarbības un patstāvīgais darbs). Maăistrantu zināšanu 
pārbaudījuma rezultātus vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā (parasti 
eksāmenos) vai bez atzīmes (ieskaitīts, neieskaitīts). Vērtējums 4 
(gandrīz viduvēji) ir zemākā sekmīgā atzīme. Eksāmenus 
speciālā kursa studiju priekšmetos, zinātnes filozofijā un 
svešvalodā maăistrants kārto Mācību prorektora apstiprinātas 
komisijas klātbūtnē, bet pārējos studiju priekšmetos pie vadošā 
mācībspēka vai attiecīgās katedras nozīmētas eksāmenu 
komisijas. Eksāmenu kārtošanas veidi ir akumulējošais eksāmens 
vai eksāmens, kuru kārto eksāmenu sesijā par visu studiju 
priekšmetu vai tā daĜu. Eksāmeni var būt rakstiski, mutiski, testa 
veidā vai kombinēti. Eksperimentālo un analītisko pētījumu 
izstrādi kontrolē maăistranta zinātniskā darba vadītājs. 
Maăistrantu zināšanu pārbaudes veidus un kārtību Universitātē 
reglamentē LLU maăistra akadēmisko studiju programmu 
standarts un LLU studiju nolikums. 

 
5. Ainavu arhitektūras akadēmiskās studiju programmas praktiskā īstenošana  

 
5. 1. Pasniegšanas metodes 
Studiju programmas īstenošana – sagatavotās un izdotās mācību grāmatas, iegādātā 
datortehnika un tās izmantošana un laboratorijas iekārtas, mācībspēku zinātniskās 
publikācijas un studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos detāli apskatīts 1.ndaĜas 
5.paragrāfā. 
Maăistra studiju programmas īstenošanai ir sastādīts apmācības studiju plāns, kuros 
redzama priekšmetu apguves secība. ZiĦojumā ietverts studiju plāns sekojošā tabulā. 
Atskaites periodā ievērojami uzlabojusies studiju priekšmetu pasniegšana datorizētās 
klasēs, uzlabojušās lekciju demonstrēšanas iespējas. Piesaistīti Eiropas Savienības 
struktūrfondi datoru un laboratorijas iekārtu iegādei. Maăistrantu apmācību 
ievērojami uzlabos pētniecības projektu vajadzībām iegādātā tehnika un aprīkojums. 
Pētniecības projektos ir iesaistīti visi 1. un 2. kursa maăistranti.
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Section 4.02 Ainavu arhitektūras maăistra akadēmiskās studiju programmas studiju plāns 
(pilna laika studiju ilgums 2 gadi) 

(ii) Apjoms, pārbaude   Nr. 
p.k. 

 
(i) Studiju priekšmeti 

 
Apjoms (iii) I kurss (iv) II 

kurss 
Vadošais mācībspēks 

  h KP 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Obligātie studiju priekšmeti 30...35 KP 

i. Specialitātes vispārējie 
priekšmeti, 10 KP 

       

1.  Pētījumu metodoloăijas     padziĜināts kurss 32 2  2, E   Profesors J.Valters 
2.  Datorgrafika un datorprojektēšana 48 3  1, IE 2, IE  Doc.B.Ėirulis 
3.  Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība I 48 3 3,IE    Profesore M.Urtāne 

4. Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība II 48 3  3, IE   Profesore M.Urtāne 
5. Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība III 64 4   4,E  Profesore M.Urtāne 
 

2) Speciālais kurss 20...25 KP 
       

6. Ainavu dizains I 32 2     Docente S.Rubene 
7. (v) Ainavu dizains II 48 3     Docente S.Rubene 
8. Ainavu zinātnes I 32 2     Profesore M.Urtāne 
9. Ainavu zinātnes II 48 3     Profesore M.Urtāne 
10. Datorpielietojums I  32 2     Lektore K.Vugule 

11. Datorpielietojums II 48 3     Lektore K.Vugule 
12. Teritoriāl plānošana I  32 2     Docente I.Lāčauniece 
13. Teritoriāl plānošana I I 48 3     Docente I.Lāčauniece 

14. Maăistranta īpašo interešu bloks I  32 2     Maăistra darba vadītājs 
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15. Maăistranta īpašo interešu bloks II  48 3     Maăistra darba vadītājs 
 a) Obligātās izvēles priekšmeti 

15...20KP 

i) Obligātie priekšmeti 
10...15 KP 

       

16. 
a. Zinātnes filozofija 

32 2 2, E    Asoc.prof.K.Lūsis 

17. AngĜu valoda maăistrantūrā          vai 32 2 2, E    Lektore G.Grīnberga 
18. Vācu valoda maăistrantūrā 32 2 2, E    Lektore A.Veidemane 
19. Matemātikas metožu pielietošana 32 2 2, E    Profesors A.ĀboltiĦš 
20. 

b. Pētniecības prakse 
 4...9     Maăistranta zin.vadītājs 

 Izvēles priekšmeti 5...9 KP        
21. Praktiskā ekoloăija 32 2 2, IE    Asoc.prof.J.Švarcbahs 
22. Kvalitātes novērtēšana un vadība 

būvniecībā 
32 2   2, IE  Asoc.prof.A.Šteinerts 

23. Ainavu arhitektūras teorija I 32 2     Profesore M.Urtāne 
24. Ainavu arhitektūras teorija II 48 3     Profesore M.Urtāne 
25. Ainavas inventarizācija I 32 2     Asistente N.ĥitavska 
26. Ainavas inventarizācija II 48 3     Asistente D.Zigmunde 

27. Ainavas arhitektūras tehnoloăijas I 32 2     Docente S.Rubene 
28. Ainavas arhitektūras tehnoloăijas II 48 3     Docente S.Rubene 
29. Ainavas menedžments I 32 2     Lektore K.Vugule 
30. Ainavas menedžments II 48 3     Lektore K.Vugule 
31. Ainavu arhitektūra I 32 2     Profesore M.Urtāne 
32. Ainavu arhitektūra II 48 3     Profesore M.Urtāne 
33. Projektu novērtējums un prezentācija I 32 2     Profesore A.ZiemeĜniece 
34. Projektu novērtējums un prezentācija II 48 3     Profesore A.ZiemeĜniece 
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 Maăistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana 

 25 5 5 5 10 Maăistra eks.komisija 
(MEK) 

 Kopā  80 20 20 20 20  
 Piezīmes:  1.Zināšanu pārbaudes veidi: IE – ieskaite, E – eksāmens 

2. Speciālā kursa un izvēles studiju priekšmetus un to apgūšanas grafiku nosaka katedra, pie kuras maăistrants specializējas,        saskaĦojot ar 
attiecīgo mācībspēku 
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6. Ainavu arhitektūras studiju programmas perspektīvais novērt ējums 

 
6. 1. Studiju programmas atbilstība Valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 
Ainavu arhitektūras maăistrantu programma ir sastādīta atbilstoši Noteikumiem par 
valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2 no 2002.g.3.janvāra. 
Programmas apjoms 80 KP, t.sk. maăistra darbs 25 KP, teorētisko atziĦu izpēte 30-35 
KP, teorētisko atziĦu aprobācija 15-20 KP un brīvās izvēles studiju priekšmeti 5-10 
KP (studiju programmu skat. 4.3.1.). Programma ir saskaĦota ar Rīgas Tehnisko 
universitāti.  
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 

 
Darba devēju aptauja parāda, ka ainavu arhitektūras speciālisti ir Ĝoti nepieciešami 
Latvijā un var prognozēt, ka turpmākos sešus gadus būtiskas izmaiĦas nebūs. 
Absolventu sagatavotības līmeni 85% darba devēji vērtē kā augstu. No aptaujātajiem 
darba devējiem 60% ir arhitekti 20% LLU Lauku inženieru fakultātes absolventi. 
 
7. Studējošie 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
Studējošo skaits 1.01.2007. g. dots sekojošā tabulā 
 

Kurss  
 studējošie akad.atvaĜinājumā 

1. 3 - 
2. 8 1 

 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studentu skaits 
UzĦemto studentu (maăistrantu) skaits ainavu arhitektūras maăistrantūras pirmajā 
kursā parādīts sekojošā tabulā  
Studiju 
gads 

2001./ 
2002. 

2002./ 
2003. 

2003./ 
2004. 

2004./ 
2005. 

2005./ 
2006. 

2006./ 
2007. 

Studentu 
skaits 

3 7 5 13 14 6 

 
Pēdējos divos gados uzĦemto studentu skaits ir mazāks. Ietekmējošie faktori- 
palielinājies projektēšanas un ainavu ierīkošanas apjoms valstī, palielinājušās darba 
algas būvniecībā un projektēšanā strādājošajiem, kā arī valstī nepietiek kvalificēti 
ainavu arhitektūras speciālisti ražošanā. Nav mazsvarīga arī zemā stipendija. 
 
7.3.Absolventu skaits 
 
Atskaites periodā maăistra darbus ir aizstāvējuši 24 maăistranti, Visu maăistrantu 
zinātniskie vadītāji ir arhitektūras doktori vai maăistri. Darbu tēmas ir Ĝoti atšėirīgas – 
atbilstoši zinātnisko vadītāju zinātniskā darba virzienam. 
Atskaites periodā aizstāvētie maăistru darbi apkopoti tabulā. 
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Nr.
p.k 

Maăistrants Tēma Vadītājs Gads 

1. Dace Balode Ilgtspējīgas ainavas attīstības 
iespējas Latvijā 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2001 

2. Sandra Čakāne Sabiedriskā un fiziskā drošība 
daudzstāvu dzīvojamā rajonā 

Asoc.prof. 
PhD Mara 
Urtāne 

2001 

3. Rita Beikmane Dekoratīvo augu asortimenta 
izmantošanas iespējas Latvijas 
ainavā 

Asoc.prof. 
PhD Mara 
Urtāne 

2001 

4. Žanete Salzirne AutoceĜu ainavu optimizācija Asoc.prof. 
PhD Mara 
Urtāne 

2001 

5. Gita Gurtaja Bioloăiskās daudzveidības 
iespējas Latvijas kultūrainavā. 
Siguldas piemērs 

Docente 
Mg.ing. 
Silvija 
Rubene 

2002 

6. Natālija ĥitavska Kompozīcijas elementu loma 
lauku ainavā 

Asoc.prof. 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

2002 

7. Daiga Zigmunde Zemgales pilsētu ainavas attīstības 
tendences 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2002 

8. Linda Neško Ainavu arhitektūras un mākslas 
sintēze urbanizētā vidē 

Asoc.prof. 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

2004 

9. Laima Šmite Ilgtspējīga ainavu attīstība 
Smiltenes novada tūrisma zonās 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2004 

10. Agnese Pivore DzelzceĜa ainavu transformācijas 
posmā Rīga- Ogre 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2004 

11. Gunita Osīte Rūpniecisko zonu arhitektoniski 
ainaviskā rehabilitācija Jelgavā 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2004 

12. Inese Rubauska Ainavu arhitektūras elementi 
pilsētvidē 

Mgr. Ilze 
Stokmane 

2005 

13. Zane Vinėele Plānošana un dizains dabisko 
biotopu saglabāšanai piekrastes 
pilsētās 

Asoc.prof. 
PhD Mara 
Urtāne 

2005 

14. Dace Actina Pieejama vide cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

Mgr.arch. 
Kristine 
Vugule 

2005 
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15. Kristine 
Cimermane 

Kurzemes un Latgales vecie 
muižu parki Latvijas lauku 
ainavas kontekstā 

Asoc.prof. 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

2005 

16. Una Asere „Psiholoăiskie aspekti vizuālajā 
ainavā. Abavas senlejas piemērs” 

asoc.prof., 
PhD. Māra 
Urtāne 

2006 

17. Valda Eglīte „Ilgtspējīgas ainavas attīstības 
iespējas Rīgas vēsturiskā centra 
pagalmos” 

asoc.prof., 
PhD. Māra 
Urtāne 

2006 

18. Evija Eisimonte „Daudzstāvu dzīvojamās zonas 
vides psiholoăijas kontekstā” 

asoc.prof., 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

2006 

19. Kristīne Kazāka „Vēsturiskās koka apbūves un 
ainavu elementu sintēze” 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2006 

20. Vita Škapare „Arhitektūras un ainavas sintēze – 
vides estētiskās kvalitātes 
nodrošinātāja” 

asoc.prof., 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

2006 

21. Lauma Garkalne „Ainavas akustiskā kvalitāte” asoc.prof., 
PhD. Māra 
Urtāne. 

2006 

22. Gunta 
Rozenberga 

„Ainavas vizuālā uztvere un 
ietekme uz cilvēku” 

docente, 
Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece 

2006 

23. Ligita TomiĦa „Rehabilitācijas vide cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām” 

docente, 
Mgr.sc.ing. 
Silvija 
Rubene 

2006 

24. Loreta Erele „Ilgtspējīga mazpilsētas 
dzīvojamās vides attīstība” 

Mgr.arch. 
Iveta 
Lāčauniece. 

2006 

 
 
 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Regulāri tiek veikta maăistrantu aptauja par apmācības sistēmu un tās uzlabošanas 
nepieciešamību, kā arī apmācības kvalitāti.  
Galvenie priekšlikumi no studējošajiem, kas risināmi LLU mērogā: 
- vēlme, lai samazinātu humanitāro priekšmetu bloku un palielinātu speciālā kursa 
priekšmetu apjomu; izvēles priekšmetus, kurus apgūst plūsmās, organizēt pa blokiem 
3-4 nedēlās; studējošiem ir vēlme, lai nodarbības plāno 2 vai 3 dienās nedēĜā, jo 
lielākā daĜa maăistrantu strādā arī algotu darbu.  
Priekšlikumi apkopoti, nodoti LLU Studiju daĜā. Priekšlikumi ir pilnībā vai daĜēji 
Ħemti vērā studiju procesā.  
  Studiju darba uzlabošana fakultātes mērogā: 
Atsevišėās programmās studējošo skaits ir 1...3 un tādam studējošo skaitam lekcijas 
netiek plānotas. Studējošo priekšlikumi -  apvienot iespējamos dažādu plūsmu 
maăistrantus lielākās grupās un organizēt starpdisciplinārus seminārus, lekciju kursus. 
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Nodarbības plānot arī sestdienās. Arī šie priekšlikumi ir Ħemti vērā – studiju plānā 
visu LIF specialitāšu studiju plānos ir paredzēti vienādi laiki (semestri) kopīgo 
priekšmetu apgūšanai, tādejādi veidojot lielākas grupas. Vienojoties ar mācībspēku 
nodarbības plāno arī sestdienās. 
Ar apmācības kvalitāti maăistranti ir apmierināti – studijas notiek pietiekoši augstā 
profesionālā un zinātniskā līmenī. 
 
7. 5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
Maăistrantūras absolventu aptaujas notiek specialitātes pieredzes apmaiĦas 
konferencēs (salidojumos) reizi piecos gados un ikgadējās zinātniskās konferencēs, 
kuras organizē katedra. Kopumā rezultāti par specialitāti ir A.daĜas 7.apakšnodaĜā. 
Aptaujājot individuāli maăistrus, var izdarīt secinājumu, ka plānā paredzētie studiju 
priekšmeti ir vajadzīgi un tie tiek pasniegti profesionāli un zinātniski augstā līmenī. 
Studiju kursu apguve, pēc iespējas, tiek saistīta ar maăistranta zinātniskā pētniecības 
virzienu un konkrēto tēmu. Vairāk kā 90% maăistrantūru beigušie strādā ar ainavu 
arhitektūru saistītā darbā. Absolventi uzskata, ka ,beidzot maăistrantūru, viĦi ir 
pietiekoši sagatavoti darba tirgum un ir konkurētspējīgi. Trešā daĜa no absolventiem 
daĜēji vai pilnībā strādā pedagoăiskajā darbā augstskolā, bet 15% (divi absolventi) 
turpina studijas doktorantūrā. 
 
7.6Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studējošie līdzdarbojas studiju procesa pilnveidošanā caur Studentu pašpārvaldi, kas 
deleăē savus pārstāvju Fakultātes Domē, Stipendiju komisijā, Universitātes Konventā 
un Senātā. Studējošie piedalās arī aptaujās un vērtē studiju procesu. 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
Ar ainavu arhitektūras maăistrantiem strādā 15 mācībspēki, t.sk. 8 mācībspēki ar 
doktora zinātnisko grādu un 7 – ar maăistra grādu 
No 15 mācībspēkiem, 10 mācībspēki ir ievēlēti. No ievēlētajiem mācībspēkiem 7 
strādā LLU – 7o%, kas ir vairāk par 50%. Savukārt no ievēlētajiem mācībspēkiem 7 ir 
ar doktora zinātnisko grādu  – 70%, kas ir vairāk par 50%, ko prasa MK noteikumi 
Nr.821. skat. sekojošo tabulu. No 8 zinātĦu doktoriem, kas piedalās ainavu 
arhitektūras maăistra programmas īstenošanā 1 ir arhitektūras zinātĦu doktors un1 
PhD ainavu arhitektūrā. Diemžēl visi zinātĦu doktori, kas strādā ar ainavu arhitektūras 
maăistrantiem ir vecāki par 50 gadiem (50-70). Pēdējos 2-3 gados situācija ir 
uzlabojusies – Arhitektūras un būvniecības katedrā ainavu arhitektūras specialitātes 
mācībspēki vecumā līdz 35 gadiem ir 30% Katedras uzdevums turpmākajos gados 
jaunos mācībspēkus iesaistīt zinātniskajos līgumos un doktorantūrā, pie kā arī 
mācībspēki strādā. Katedras mācībspēki ir ar pietiekoši augstu zinātnisko kvalifikāciju 
ainavu arhitektūras jomā un aktīvi strādā zinātnē, tai skaitā pie grantiem, maăistrantu 
un doktorantu vadīšanā. .
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Ainavu arhitekt ūras maăistra akadēmiskās  studiju programmas īstenošanā iesaistītais 
akadēmiskais personāls (uz 1.04.2007.) 

Nr. 
p.k. 

Article V. V ārds, 
uzvārds 

Fakultāte, 
katedra Section 5.01 Amats, 

zin. vai 
akad.grāds, izglītība 

Statuss LLU Studiju priekšmets Apjoms 
KP 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Māra Urtāne LIF, 
ARBU 
 
 

Profesore, PhD Pamata darba 
vieta 
Ievēlēta 

Ilgtspējīga sabiedrības attīstība 
I,II,III 
Ainavu zinātnes I, II 
Ainavu arhitektūras teorija I,II 
Ainavu arhitektūra I, II 

10 
5 
5 
5 

2. Jānis Valters LIF, 
ARBU 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Blakus darbs,  
ievēlēts 

Pētījumu metodoloăijas padziĜināts 
kurss 

2 

3. Aivars ĀboltiĦš  ITF, 
MATE 

Profesors, 
Dr.sc.ing. 

Pamatdarbs, 
ievēlēts 

Matemātikas metožu pielietošana 2 

4. Aija ZiemeĜniece LIF, 
ARBU 

Asociētā profesore 
Dr.arch. 

Blakus darba 
vieta 
Ievēlēta 

Projektu novērtējums un 
prezentācija I, II 

5 

5. Silvija Rubene LIF, 
ARBU 
 

Viesdoc., Mg.sc.ing. Pamata darba 
vieta 

PieĦemta uz 
laiku 

Ainavu dizains I,II 
Ainavu arhitektūras tehnoloăijas 
I,II 

5 
5 

6. Iveta Lāčauniece LIF, 
ARBU 

Viesdoc., Mg.arch. Pamata darba 
vieta 

PieĦemta uz 
laiku 

Teritoriālplānošana I,II 5 

7. Kristīne Vugule LIF, 
ARBU  

Lekt., Mg.arch. Pamatdarba 
vieta, 

Datorpielietojums I,II 
Ainavas menedžments I,II 

5 
5 
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 ievēlēta 
8. Andris Šteinerts LIF, 

ARBU 
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Blakus darbs, 

ievēlēts 
 
Kvalitātes novērtēšana un vadība 
būvniecībā 
 
 

 
2 
 
 

       
9. Natālija ĥitavska LIF, 

ARBU 
Viesasist., Mg.arch. Papildus darba 

vieta 
PieĦemta uz 
laiku 

Ainavas inventarizācija I 2 

10. Daiga Zigmunde LIF, 
ARBU  

Viesasist., Mg.arch Pamata darba 
vieta 

PieĦemta uz 
laiku 

Ainavas inventarizācija II 3 

11. Jānis Švarcbahs LIF, VIDE Asoc.prof., Dr.agr. Pamatdarbs, 
ievēlēts 

Praktiskā ekoloăija 2 

12. Kārlis Lūsis SZF, FILO Asoc.prof. Dr.phil. Pamatdarbs, 
ievēlēts 

Zinātnes filozofija 2 

13. Bruno Ėirulis LIF, 
BUVK 

Docents, Dr.sc.ing. Pamatdarbs, 
ievēlēts 

Datorgrafika un datorprojektēšana 3 
 

14. Anna Veidemane SZF, 
VALO 

Lektore, Mg.paed. Pamatdarbs, 
ievēlēts 

Vācu valoda maăistrantūrā 2 

15. Gunta Grīnberga SZF, 
VALO 

Vieslektore, Mg.oec. Pamatdarbs, 
Uz laiku 
pieĦemta darbā 

AngĜu valoda maăistrantūrā 2 

* Tabulā nav ietverti brīvās izvēles studiju priekšmetu pasniedzēji 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Fakultātes studiju un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi 
finansēšanas avoti; 

- Valsts budžetā finansējums studiju procesam; 
- Finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas 

studentiem un nepilna laika studentu studiju maksas); 
- Zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums. (daĜa no šiem 

līdzekĜiem tiek atvēlēta materiālās bāzes atjaunošanai pētnieku algām, 
dalībai starptautiskām konferencēm u.c.); 

- Zinātnes infrastruktūras uzturēšanai  paredzētas bāzes uzturēšanai. 
 

Ainavu arhitektūras programmas finansējums2007.gadam uz vienu no 
valsts budžeta finansēto studiju vietu. (atb. MK not. Nr. 994) nosakāms 
pēc formulas : 
 
F=Fb · Kse · Knoz · Ksv + Fsoc 
 
Kur: Fb – bāzes finansējums ( 2007.gadam- Ls 1057,330); 
 
Kse – studiju līmeĦa koeficients (-1,5); 
 
Knoz – studiju jomas koeficients (2007.gadam – 2,3); 
 
Ksv – studiju veida koeficients. 
 

Pilna un nepilna laika maksas studiju vietas finansējumu nosaka atbilstoši LLU 
Senāta apstiprinātām mācību maksām. 
Uz 2007. 1. janvāri ir sekojošs būvzinātnes maăistru studiju programmā studējošo 
sadalījums: 

- no budžeta finansētā pilna laika studentu skaita – 10; 
- pilna laika maksas studenti – 3; 
 
2007. gadā plānotais finansējums: 
- pilna laika no budžeta finansētiem studentiem: 
 
F = 10 · (1057,33 ·1,5· 2,3·1 + 145,50) = 37,933 Ls 
 
- pilna laika maksas studentiem: 
 
F = Fb1  ́· S = 500 . 3 = 1500 Ls 
 
Kur: Fb1 – vidējā svērtā mācību maksa pilna laika studentam uz 2007. gada 
1. janvāri – Ls 500,- 
S - studentu skaits: 
 
- nepilna laika maksas studentiem: 
 
F  = Fb2 · S = 350 · 59 = 1750 Ls 
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Kur : Fb2 – vidējā svērtā gada mācību maksa nepilna laika studentiem uz 
2007.gada 1. janvāri – Ls 350,- 
Kopējais finansējums: 
 
F kop = 37,933 + 1500 + 1750 = 41.183 Ls  

 
10.Ārējie sakari 

 
10. 1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Arhitektūras un būvniecības katedrai notiek ilgstoša sadarbība ar Projektēšanas 
firmām un pētniecības iestādēm Plašāka informācija par speciālo katedru sadarbību ar 
darba devējiem ir A.nod.apakšnodaĜā 10.1. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 
augstākās izglītības programmas 
 
Ainavu arhitektūras maăistrantūras jomā notiek sadarbība ar Rīgas Tehnisko 
universitāti – saskaĦojot studiju programmas un standartu, piedaloties Maăistra 
eksāmenu komisijas darbā, recenzējot maăistra darbus, kā arī piedaloties zinātniskajās 
konferencēs ar referātiem. Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēkiem notiek 
sadarbība ar daudzām ārzemju augstskolām (konkrēti A.nod. apakšnodaĜā 10.2.). 
Galvenie sadarbības veidi ir mācībspēku un maăistrantu piedalīšanās starptautiskās un 
universitāšu zinātniskajās konferencēs ar referātiem, kā arī iepazīstoties ar citu 
universitāšu pieredzi maăistrantu apmācībā. Mūsu katedru mācībspēki noorganizēja 
divas starptautiskas konferences LLU 2003. un 2007.gadā, izdodot zinātnisko rakstu 
krājumus. Konferencēs piedalījās arī mūsu maăistranti un sadarbības partneri no 8 
Eiropas valstu 10 universitātēm. Plašāka sadarbība ir ar Dānijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Zviedrijas augstskolām. 
 

11.Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvid ēšanas gadījumā 
studējošiem būs iespēja turpin āt izglītības ieguvi 

 
Starp LLU Rektoru un Rīgas Tehniskās universitātes Rektoru ir noslēgts līgums, kur 
RTU apĦemas pārĦemt maăistra studijas LLU maăistra studiju programmas 
pārtraukšanas gadījumā (skat. Sadarbības līgumu Nr.5 no 23.03.2007). 
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12. Studiju programmas attīstības plāns 
 

12.1. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
Stiprās puses: 

- paaugstinājusies akadēmiskā personāla kvalifikācija; 
- studiju procesā iesaistījušies gados jauni mācībspēki; 
- paaugstinājies akadēmiskā personāla atalgojums; 
- maăistrantiem un mācībspēkiem ir lielāka iespēja iesaistīties LR un ES 

finansētajos zinātniskajos projektos; 
- LLU bibliotēkā un katedrā papildinājies literatūras klāsts latviešu valodā 

un svešvalodās; 
- izmainīts maăistrantūras studiju programmas standarts – palielināts 

speciālo studiju priekšmetu īpatsvars uz vispārizglītojošo un humanitāro 
priekšmetu rēėina. 

Vājās puses: 
- nepietiekamas mācībspēku un maăistrantu svešvalodu zināšanas, kas 

neĜauj efektīvi (pilnībā) izmantot starptautiskās apmaiĦas programmās 
piedāvātās iespējas; 

- gados jaunie mācībspēki nepietiekoši ceĜ savu zinātnisko kvalifikāciju – 
nav motivācijas. 

Iespējas: 
- apgūt un izmantot zinātniskajam darbam laboratorijas iekārtas; 
- piesaistīt eksperimentālos pētījumos laboratorijās maăistrantus un 

bakalaura programmas studentus; 
- izmantot LLU zinātniskos līgumus, iesaistot maăistrantus; 

Draudi: 
- motivācijas trūkums studijām ainavu arhitektūras maăistrantūrā. 

 
12.2. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
o Plašāk izmantot iespējas piedalīties starptautiskajos projektos, lai paaugstinātu 

mācībspēku un maăistrantu zinātnisko kvalifikāciju, kā arī iegūtu papildus 
finansējumu. 

o Maăistrantus plašāk iesaistīt sadarbības līgumos ar pētniecības iestādēm. 
o Izmantot LLU zinātniskos līgumus, iesaistot maăistrantus un piesaistot papildu 

LLU finansējumu 
12.3.Informācija par pielikumiem. 
 
Pielikumos prasītā informācija par studiju kursiem, norādot atbildīgo akadēmisko 
personālu (16.1.) un akadēmiskā personāla saraksts (16.2.), ievietoti ziĦojumā. 
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II. Pašnovērt ējumam pievienojamie pielikumi (pamatinformācija) 
 

1. Informācija par LLU ievēlētā personāla zinātnisko kvalifikāciju. 
2. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un jaunrades biogrāfijas (CV kopijas) 
3. Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas Ainavu 

arhitektūra studiju kursu apraksti. 
4. Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas Ainavu 

arhitektūra izsniedzamā diploma un tā pielikumu paraugs. 
5. Arhitektūras un būvniecības katedras akadēmiskā personāla starptautiskajās 

konferencēs un semināros nolasīto referātu saraksts ( skatīt A daĜas  
pielikumā). 

6. Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas Ainavu 
arhitektūra studiju plāns. (ievietots ziĦojuma tekstā) 

7. Akadēmiskā personāla saraksts. (ievietots ziĦojuma tekstā) 
8. Licence izsniegta LLU par tiesībām īstenot akadēmisko augstāko izglītības 

programmu “Ainavu arhitektūra”(465811). Izsniegta 15.02.2007. 
9. Studiju programmas akreditācijas lapa. LLU ir tiesības īstenot akreditēto 

maăistra studiju programmu „Ainavu arhitektūra”un piešėirt arhitektūras 
maăistra akadēmisko grādu. Izsniegta 09.11.2001. 

10. LLU Senāta lēmumi par Ainavu arhitektūras programmas akreditācijas 
ziĦojumu apstiprināšanu par 2001./02., 2002./03., 2003./04., 2004./05., 
2005./06.studiju gadiem. 

 
 
Pārejā informācija, kas saistīta ar studijām ainavu arhitektūras maăistrantūrā, atrodas 
LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedrā: mara.urtane@llu.lv, telef. 3028791, 
sekretāre telef.3028791. 

1. LLU studiju nolikums  
2. LLU Maăistra akadēmisko studiju programmu standarts  
3. Nolikums par akadēmiskā maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU  
4. Ikgadējie pašnovērtēšanas ziĦojumi par ainavu arhitektūras maăistrantūru 
5. UzĦemšanas noteikumi LLU maăistrantūrā 2007./08.stud.gadam. 
6. LLU rīkojums par MEK sastāvu 
7. Ikgadējie MEK Priekšsēdētāja ziĦojumi. 
 
 

Māra Urtāne 
LLU Arhitektūras un būvniecības katedras profesore 
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Kursa nosaukums 
Ainavas arhitektūras 
tehnoloăijas I 

Kursa kods Arhi5022 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

  

Kursa autori 

inženierzinātĦu mağistrs viesdoc. Silvija Rubene 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Land lines  
4. Garden design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts praktiskais darbs. 

  

Kursa anotācija 

Tiek apgūti tehniskie risinājumi ainavu projektu realizācijai, analizēta to kvalitāte, 
atbilstība estētiskajām ekoloăiskajām un kultūrvides prasībām. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu konstruktīvie materiāli  
2 Ainavu tehnoloăijas  
3 Ainavu ierīkošanas tehniloăijas  
4 Komunikācijas un inženieru tīkli  
5 Stādām materiāli  
6 Standarti un specifikācijas  
7 Jaunās tehniloăijas  
8 Jumta dārzi  
9 Fazāžu apzaĜumošana  
10 Interjēra ainavas  
11 Bioinženierija  
12 Ierīkošanas metodes un tehnoloăijas  
13 Mežu un dabiskās ainavas veidošana  
14 Ainavu ierīkošanas darbi pilsētā  
15 Ainavu restaurācija  
16 Tehnoloăijas bērnu laukumiem  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
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programmas B daĜā. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums 
Ainavas arhitektūras 
tehnoloăijas II 

Kursa kods Arhi5023 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Semināru un praktisko darbu skaits 48 

  

Kursa autori 

inženierzinātĦu mağistrs viesdoc. Silvija Rubene 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Land lines  
4. Garden design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts praktiskais darbs. 

  

Kursa anotācija 

Tiek apgūti tehniskie risinājumi ainavu projektu realizācijai, analizēta to kvalitāte, 
atbilstība estētiskajām ekoloăiskajām un kultūrvides prasībām. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu dizaina projekta ėonstruktīvās koncepcijas izstrāde  
2 Ainavu dizaina projekta apsaimniekošanas tehnoloăiskās shēmas iztrāde  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums Ainavas inventarizācija I 

Kursa kods Arhi5004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Guidelines for landscape and visual Impact Assessment. E&FN SPON. 1995  
2. Vermont Scenic Landscapes. A Guide for Groth and Protection. Vermont. 
Agency of Natural Resources.1991  
3. Dāvidsone. I. Rīgas dārzi un parki. Liesma. Rīga. 1988.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gaujas Nacionālais parks. Avots 1990. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts praktiskais darbs un piedalīšanās 
visos semināros. 

  

Kursa anotācija 

Students apgūst prasmi lietot esošās un satādīt jaunas ainavu inventarizācijas 
metodes. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Teritoriju inventarizācija  
2 Ăeomorfoloăija  
3 Hidroloăija  
4 Veăetācija  
5 Aizsargājami elementi un teritorijas  
6 Dažādu ainavu tipu inventarizācijas īpatnības  
7 Meža un lauksaimniecības ainavas  
8 Rekreācijas un transporta ainavas  
9 Urbanizētas ainavas  
10 Ainavas kvalitātes fiksācija  
11 Unikalitātes un identitātes aspekti  
12 Kultūrvēsturiskā ainavas inventarizācija  
13 Vizuālās kvalitātes inventarizācija  
14 Veăetācijas inventrarizācija  
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15 Ainavu inventarizācijas piemēri Eiropā  
16 Ainavu inventarizācijas piemēri Pasaulē  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 2.semestrī. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri izstrādājot 
pētniecisku darbu. 
 



 

 82 

 

Kursa nosaukums Ainavas inventarizācija II 

Kursa kods Arhi5005 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Arhidea  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs. 

  

Kursa anotācija 

Ainavu inventarizācijas praktiskais darbs. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu teritorijas inventarizācijas metodes izvēle  
2 Inventarizācijas gaitas un sastādīšana  
3 Darba tehnisko materiālu sagatavošana  
4 Iepazīšanās ar teritoriju  
5 Ainavas inventarizācija  
6 Ainavas inventarizācija  
7 Ainavas inventarizācija  
8 Ainavas inventarizācija  
9 Ainavas inventarizācija  
10 Ainavas inventarizācija  
11 Ainavas inventarizācija  
12 Inventarizācijas datu apstrāde  
13 Inventarizācijas datu apstrāde  
14 Datu pārbaude  
15 Atskaites noformēšana  
16 Atskaites presentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 3.semestrī. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums Ainavas inventarizācija II 

Kursa kods Arhi5005 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Arhidea  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs. 

  

Kursa anotācija 

Ainavu inventarizācijas praktiskais darbs. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu teritorijas inventarizācijas metodes izvēle  
2 Inventarizācijas gaitas un sastādīšana  
3 Darba tehnisko materiālu sagatavošana  
4 Iepazīšanās ar teritoriju  
5 Ainavas inventarizācija  
6 Ainavas inventarizācija  
7 Ainavas inventarizācija  
8 Ainavas inventarizācija  
9 Ainavas inventarizācija  
10 Ainavas inventarizācija  
11 Ainavas inventarizācija  
12 Inventarizācijas datu apstrāde  
13 Inventarizācijas datu apstrāde  
14 Datu pārbaude  
15 Atskaites noformēšana  
16 Atskaites presentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 3.semestrī. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums Ainavas menedžments I 

Kursa kods Arhi5018 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs lekt. Kristīne Vugule 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde 

  

Kursa anotācija 

Zināšanas par ilgtspējīgas ainavas veidošanu un apsaimniekošanu, bioloăiskās 
daudzveidības palielināšana.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Menedžmenta projekta scenāriju izstrāde  
2 Menedžmenta projekta scenāriju izstrāde  
3 Laika grafiku analīze  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā  
Priekšmetu var turināt vēl 1 semestri.  
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Kursa nosaukums 
Ainavas menedžments 
II 

Kursa kods Arhi5019 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 40 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs lekt. Kristīne Vugule 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde 

  

Kursa anotācija 

Zināšanas par ilgtspējīgas ainavas veidošanu un apsaimniekošanu, bioloăiskās 
daudzveidības palielināšana.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Menedžmenta projektu izpēte  
2 Menedžmenta projektu izpēte  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra I  

Kursa kods Arhi5028 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Semināru un praktisko darbu skaits 32 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Crowe Silvija.1994(2003). Garden Design. Garden Art Press. pp.296 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Waymark Janet. 2003. Modern garden design. Inovation since 1900. 
Thames&Hudson. Pp. 256  
2. Jones Louisa.2003. Reinventing the garden.Chaumont-global inspirations from 
the Loire. Thames&Hudson. Pp. 192.  
3. Jellicoe Geoffrey and Susan. 1975 (2004) The Landscape of Man. 
Thames&Hudson. Pp.408.  
4. Amidon Jane. 2001. (2003). Radical landscapes. Reinventing outdoor spaces. 
Thames&Hudson. Pp.192.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūras apkopojuma prezentācija seminārā. 

  

Kursa anotācija 

Literatūras un ainavu arhitektūras projektu studijas par maăistra darba tēmu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Literatūras studijas  
2 Literatūras studijas  
3 Literatūras apkopojuma prezentācija seminārā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri.Priekšmetu var apgūt 
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angĜu valodā. 
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Kursa nosaukums Ainavu arhitektūra II  

Kursa kods Arhi5029 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Semināru un praktisko darbu skaits 48 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Jellicoe Geoffrey and Susan. 1975 (2004) The Landscape of Man. 
Thames&Hudson. Pp.408 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Amidon Jane. 2001. (2003). Radical landscapes. Reinventing outdoor spaces. 
Thames&Hudson. Pp.192.  
2. Bull Catherin. 2002. New conservations with an old landscape. The images 
Publishing Group.Pp. 159.  
3. Walker Peter and Partners. 2005. Landscape architecture: defining the craft. 
Thames&Hudson. Pp.231.  
4. Fahr-Becker Gabriele.2005.Ryokan. A Japanese tradition. Konemann.pp.335  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Informācijas apkopojuma prezentācija seminārā. 

  

Kursa anotācija 

PadziĜinātas literatūras un projektu studijas par specifiskiem objektiem, projektu 
tipiem, personībām saistībā ar maăistra darba tēmu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Literatūras studijas  
2 Ainavu arhitektūras objektu studijas  
3 Materiālu apkopojuma prezentācija seminārā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
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programmas A daĜā. Priekšmetu var apgūt angĜu valodā. 
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Kursa nosaukums 
Ainavu arhitektūras 
teorija I 

Kursa kods Arhi5001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tompson H. J. Ecology, Community and Delight. E&F SPON. 2000. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs. 

  

Kursa anotācija 

Vērtējums par ainavu arhitektūras attīstības lomu, idejām un koncepcijām un 
praktisko pielietojumu.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Zinātnes un filozojas vēsture  
2 Zinātnisko metožu principi  
3 Teorijas par zināšanām un to pielietojumu  
4 Teorijas ainavu arhitektūrā  
5 Teorijas par ainavu arhitektūru  
6 Ainavu arhitektūra kultūras vēstures kontekstā  
7 Virzieni mūsdienu ainavu arhitektūrā  
8 Teorija un kritika  
9 Lietotāju grupas un to loma ainavu arhitektūrā  
10 Minoritātes un ainavua rhitektūra  
11 Sabiedrības līdzdalība  
12 Plānošanas un dizaina process  
13 Dizaina metodes  
14 Profesionālā prakse dažādās valstīs  
15 Projektu menedžments un organizācija  
16 Politika un politiskais konteksts ainavu arhitektūrā  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 2.semestrī. Priekšmetu var turpināt vēl semestri. 
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Kursa nosaukums 
Ainavu arhitektūras 
teorija II 

Kursa kods Arhi5002 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Arhidea  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs. 

  

Kursa anotācija 

Pētniecisks darbs ainavu arhitektūras teorijā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Tēmas izvēle  
2 Atslēgas vārdu izvēle  
3 Atslēgas vārdu skaidrojumi  
4 Lietoto terminu skaidrojumi  
5 Literatūras studijas  
6 Literatūras studijas  
7 Literatūras studijas  
8 Literatūras studijas  
9 Literatūras studiju apkopojums  
10 Literatūras studiju apkopojums  
11 Praktisko piemēru analīze  
12 Praktisko piemēru analīze  
13 Atskaites sagatavošana  
14 Atskaites sagatavošana  
15 Atskaites noformēšana  
16 Atskaites prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 3.semestrī. 
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Kursa nosaukums Ainavu dizains I  

Kursa kods Arhi5020 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

inženierzinātĦu mağistrs viesdoc. Silvija Rubene 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Waymark J. Modern Garden Design. Thames & Hudson.  
2. Crowe S. Garden Design.Garden Art Press.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva līdzdalība semināros, referāta sagatavošana. 

  

Kursa anotācija 

Vērtējums par ainavu dizaina attīstības virzieniem, idejām un koncepcijām un 
praktisko pielietojumu.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Dizaina jēdziena skaidrojums  
2 Projektēšanas principi  
3 Dizaina praktiskie aspekti  
4 Dizaina īpatnības ainavu arhitektūrā  
5 Dizaina mākslinieciskie aspekti  
6 Ainavu dizains kultūras vēstures kontekstā  
7 Virzieni mūsdienu ainavu dizainā  
8 Teorija un kritika  
9 Lietotāju grupas un to loma ainavu dizainā  
10 Kultūru daudzveidības ietekme  
11 Klimata ietekme  
12 Materiālu izvēle  
13 Standarti  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 

  

 

Kursa nosaukums Ainavu dizains II  

Kursa kods Arhi5021 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 40 

  

Kursa autori 

inženierzinātĦu mağistrs viesdoc. Silvija Rubene 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Waymark J. Modern Garden Design. Thames & Hudson.  
2. Crowe S. Garden Design.Garden Art Press.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Projekta izstrāde un iesniegšana konkursam. 

  

Kursa anotācija 

Jaunu ainavu dizaina ieviržu ideju un koncepciju un praktisko pielietojumu 
izstrāde un pārbaude.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Starptautiska ainavu dizaina konkursa darba izvēle  
2 Starptautiska ainavu dizaina konkursa darba izstrāde  
3 Starptautiska ainavu dizaina konkursa darba izstrāde  

  

Piezīmes 
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Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. 
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Kursa nosaukums Ainavu zinātnes 

Kursa kods Arhi5003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tompson H. J. Ecology, Community and Delight. E&F SPON. 2000. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs, 
literatūras studiju apkopojums. 

  

Kursa anotācija 

Tiek apgūtas sistematizētas zināšanas par ainavas jēdziena daudzpusību, ainavu 
ăeogrāfijā, kultūrvēsturē un kultūrăeogrāfijā, ekoloăijā, arheoloăijā, vides 
psiholoăijā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Zinātnes un filozojas vēsture  
2 Ainavrajonēšana  
3 Ainava un kultūra  
4 Kultūrăeogrāfija  
5 Ainavu ekoloăija  
6 Ainavu arhitektūra kultūras vēstures kontekstā  
7 Arheoloăiskā ainava  
8 Cilvēka reakcija un apkārtējo vidi  
9 Lietotāju grupas un to loma ainavu arhitektūrā  
1 Zinātnes un filozojas vēsture  
2 Ainavrajonēšana  
3 Ainava un kultūra  
4 Kultūrăeogrāfija  
5 Ainavu ekoloăija  
6 Ainavu arhitektūra kultūras vēstures kontekstā  
7 Arheoloăiskā ainava  
8 Cilvēka reakcija un apkārtējo vidi  
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9 Lietotāju grupas un to loma ainavu arhitektūrā  
10  Politika un politiskais konteksts ainavu arhitektūrā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā 1.semestrī. Priekšmetu var turpināt izstrādājot pētniecisku 
darbu, var apgūt angĜu valodā. 
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Kursa nosaukums Ainavu zinātnes II  

Kursa kods Arhi5030 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 48 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tompson H. J. Ecology, Community and Delight. E&F SPON. 2000 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986  
2. Bull Catherin. 2002. New conservations with an old landscape. The images 
Publishing Group.Pp. 159.  
3. Prigann Herman.2004. Ecological aesthetics.Birkhauser. Pp.255  
4. Narboni Roger. 2004.Lighting landscapes. Art, design, technologies. 
Birkhauser. Pp.229  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Arhidea  
4. Byggekunst  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa darbs. 

  

Kursa anotācija 

Pētniecisks darbs kādā ar ainavu saistītā zinātĦu jomā: ainavu ăeogrāfijā, ainavu 
ekoloăijā, mākslas vēsture, u.c.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Tēmas izvēle  
2 Atslēgas vārdu izvēle  
3 Atslēgas vārdu skaidrojumi  
4 Lietoto terminu skaidrojumi  
5 Literatūras studijas  
6 Literatūras studijas  
7 Literatūras studijas  
8 Literatūras studijas  
9 Literatūras studiju apkopojums  
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10 Literatūras studiju apkopojums  
11 Praktisko pētījumu veikšana  
12 Praktisko pētījumu analīze  
13 Atskaites sagatavošana  
14 Atskaites sagatavošana  
15 Atskaites noformēšana  
16 Atskaites prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistrantūras 
studiju programmas A daĜā. 

  

Kursa nosaukums AngĜu valoda 
maăistrantūrā  

Kursa kods Valo6003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. CIGR Handbook of Agricultural Engineering (1998): ASAE American 
Society of Agricultural Engineering  
2. International Standard ISO 5707 (1996)  
3. International Standard 6690 (1996)  
4. EC (2001) Green Paper- Towards a European Strategy for the 
security of energy supply. Office for Official Publications of the European 
Communities- Luxemboug, 2001.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. B.Austin Year 2000 in Easy Steps. UK, 1998-99  
2. I. Matisone A Guide to Business Letter Writing. R. , 1991  
3. Education//Britain. The Country and its People: an Introduction for 
Learners of English by James O'Driscoll.-OUP, 1995. P130 - 140.  
4. Kahr A. English for Farmers and Gardeners- DIXIT, 1997- 216 p.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of International Farming  
2. Power Farming  
3. Proceedings of conferences in agriculture  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāts individuālais darbs (mājas lasīšana 250`000 rakstu zīmes), 
balstoties uz izlasītajiem tekstiem, sastādīta terminoloăijas vārdnīca, 
uzrakstīts un maăistrantu seminārā nolasīts referāts (5- 10 lpp.)  
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Kursa anotācija 

Maăistranti iegūst iemaĦas darbā ar profesionālo un zinātnisko 
literatūru angĜu valodā. Veicot maăistra līmeĦa pētījumus, tas Ĝauj 
dziĜāk un plašāk iedziĜināties problēmas risinājumā, apgūt 
nepieciešamās teorētisko un empīrisko pētījumu metodes un to 
izmantošanu zinātniskā darba izstrādē. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Inženierzinības un ekoloăija  
2 Videi draudzīgas un ekonomiskas lauksaimniecības tehnoloăijas  
3 Lauksaimnieciskās ražošanas ekonomiskais novērtējums  
4 Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes kontrole un vadība  
5 Alternatīvās enerăijas veidi un ražošana  
6 Enerăija un biomasas  
7 Enerăijas patēriĦa optimizācija  
8 Alternatīvās degvielas  
9 AutomobiĜu diagnostika un tehniskais serviss  
10 Autotransporta loăistika  
11 Augsnes apstrādes tehnoloăijas un mašīnas  
12 Elektroenerăētika  
13 Lopkopības procesu intensifikācija  
14 Konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū  
15 Pētnieciskā darba metodes  
16 Zinātniskā darba noformēšana un prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts maăistrantūras studiju programmas obligātajā daĜā, 
1. semestrī. 
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Kursa nosaukums 
Anketu datorizēta 
apstrāde  

Kursa kods InfT4001 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Informācijas tehnoloăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Socioloăisko pētījumu metodika, metodoloăija un tehnika. – Rīga: Zvaigzne, 
1981. – 227 lpp.  
2. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes. SPSS datorprogramma. – 
Jelgava: LLKC, 2002. – 148 lpp.  
3. Lasmanis I. Datu ieguves apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos . 1. grāmata. – Rīga: Izglītības soĜi, 2002. – 236 lpp  
4. Lasmanis I. Datu ieguves apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos . 2. grāmata. – Rīga: Izglītības soĜi, 2002. – 422 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Aizpuriete V. MS Excel profesionālai izglītībai. – Rīga: Mācību grāmata, 2002. –
252 lpp  
2. Cramer D. Fundamental Statistic for Social Research. Step by step Calculations 
and Computer Techniques Using SPSS for Windows. – London: 1998. – 480 p  
3. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обpaбoтkи ифopмaции. – Мoсkвa – 
Пeтepбуpг – Kиeв: 2002. –601 c  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, jāprezentē patstāvīgais darbs 
anketēšanas rezultātu apstrādē. 

  

Kursa anotācija 

Studenti apgūst padziĜināti informācijas analīzes metodes, kas plaši pazīstamas 
socioloăijā, projicējot to pielietošanas iespējas datorizētā analīzē ar 
datorprogrammu SPSS. Priekšmets papildina zināšanas ar kvantitatīvajām 
metodēm iegūta pētījuma rezultātu sekmīgai analīzei un prezentācijai, aizstāvot 
maăistra darbu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Informācijas ieguves, apstrādes un analīzes pamatjēdzieni. Socioloăiskās 
informācijas ieguves process  
2 Kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja socioloăijas pētnieciskajā metodoloăijā  
3 Socioloăiskam pētījumam visbiežāk izmantotā aptaujas metode – anketēšana. 
Anketas plānošana un konstruēšana  
4 Socioloăisko parādību raksturojošo pazīmju mērīšana. Mērīšanas skalas  
5 Matemātiskās metodes socioloăiskajos pētījumos  
6 Izlases metodes pamatprincipi  
7 IT pielietojums pētījuma sagatavošanas, realizācijas, analīzes, rezultātu 
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izdošanas posmā  
8 Elektroniski aizpildāmu anketu sagatavošana  
9 Anketas datu bāzes sagatavošana Ms Excel un Ms Access  
10 Datorprogrammas SPSS iespējas anketas datu analīzē  
11 Primārās informācijas analīzes metodes  
12 Sekundārās informācijas analīzes metodes  
13 Neparametriskās matemātiskās metodes: divu paraugkopu salīdzināšana  
14 Neparametriskās matemātiskās metodes: vairāku paraugkopu salīdzināšana  
15 Neparametriskās matemātiskās metodes: pazīmju saistības un korelācijas 
analīze  
16 Pētījuma rezultātu lineāra un nelineāra prezentēšana  

  

Piezīmes 

Izvēles priekšmets visu fakultāšu maăistrantūras studentiem. 
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Kursa nosaukums 
Datorgrafika un 
datorprojektēšana I  

Kursa kods BūvZ5004 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

16 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. PeĜiĦins A. AutoCAD datorizētā projektēšana/ PeĜiĦins A., Spalis G. - R.: 
Jumava, 2003.  
2. Э.Фелистов. Тонкости, хитрости и секреты ArchiCAD 6.0.- М.: 
Позновательная книга плюс, 1999.- 160 с.  
3. Джордж Омура. AutoCad 14.- М.: "ЛОРИ", 1997.- 704 c.  
4. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel.- V.Vēža red.- R.:Mācību grāmata, 2000.- 
159 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. B.Ėirulis, L.Ozola. Plakanu stieĦu sistēmu statiskā aprēėina programma. 
Jelgava, LLU 1996  
2. Строительная механика Под редакцией проф А В Даркова М Высшая школа 
1976 410 с.  
3. Programmkompleksa AXIS-VM apraksts. F-as GRAPHISOFT izdevums, 2003.g. 
210 lpp.  
4. O.C.Zienkievicz. The Finite Elementh Method in Engineering Science, McGrow-
Hill, 1971, pp. 455.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "e-pasaule" 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt patstāvīgi ar datoru izgatavotam un aizstāvētam ieskaites darbam - ar 
AUTOCAD vai ARCHICAD izgatavotam telpiskam modelim.  

  

Kursa anotācija 

Kurss iepazīstina ar būvju projektēšanā pielietojamām analīzes un datorgrafikas 
programmām, nostiprina iemaĦas darbā ar programmsistēmām AUTOCAD un 
ARCHICAD, iepazīstina ar telpiskās modelēšanas metodēm. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Projektēšanas darba specifika un tā automatizēšanas iespējas.  
2 Programmsistēma AUTOCAD, tās uzbūve, vēsturiskā attīstība un versiju 
atšėirības.  
3 Programmsistēmas AUTOCAD darba vides konfigurēšana saskaĦā ar 
projektēšanas situāciju.  
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4 Darbs datorklasē. Programmsistēmas AUTOCAD grafiskie primitīvi.  
5 Darbs datorklasē. Rasējumu rediăēšana, saglabāšana un izdruka 
programmsistēmā AUTOCAD.  
6 Telpiskās modelēšanas pamati programmsistēmā AUTOCAD.  
7 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā AUTOCAD.  
8 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā AUTOCAD.  
9 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā AUTOCAD.  
10 Datorgrafikas programmsistēma ARHICAD.  
11 ARHICAD telpisko standartelementu izstrādes apakšsistēma.  
12 ARCHICAD un AUTOCAD rasējumu savstarpējā savietojamība, imports, 
eksports.  
13 Telpisko modeĜu apstrādes paĦēmieni programmsistēmā ARCHICAD  
14 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā ARCHICAD.  
15 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā ARCHICAD.  
16 Kursa apkopojums, patstāvīgi izgatavoto ieskaites darbu - rasējumu 
aizstāvēšana.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Būvzinātnes, Zemes ierīcības, Ainavu arhitektūras, 
Hidroinženierzinātnes un Vides inženierzinātnes maăistra studiju programmas 
obligātajā (A) daĜā, 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums 
Datorgrafika un 
datorprojektēšana II  

Kursa kods BūvZ5006 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare Būvkonstrukcijas 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Строительная механика Под редакцией проф А В Даркова М Высшая школа 
1976 410 с.  
2. O.C.Zienkievicz. The Finite Elementh Method in Engineering Science, McGrow-
Hill, 1971, pp. 455.  
3. D.M.Himmelblau. Applied nonlinear programming. McGraw-Hill 1972. g. 477 
lpp.  
4. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel.- V.Vēža red.- R.:Mācību grāmata, 2000.- 
159 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. B.Ėirulis, L.Ozola. Plakanu stieĦu sistēmu statiskā aprēėina programma. 
Jelgava, LLU 1996  
2. Programmkompleksa AXIS-VM apraksts. F-as GRAPHISOFT izdevums, 2003.g. 
210 lpp.  
3. User manual for LIRA 8.0. http://www.lira.com.ua/  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "e-pasaule" 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jāpiedalās odarbībās, jānokārto ieskaite. 

  

Kursa anotācija 

Kurss nostiprina iemaĦas darbā ar programmsistēmu AUTOCAD, iepazīstina ar 
optimizācijas uzdevumiem būvju projektēšanā, to formulēšanu un risināšanu ar 
ESM, Galīgo Elementu Metodes (GEM) pielietojumu konstrukciju aprēėinos un 
GEM datorprogrammām, iepazīstina ar programmkompleksiem ar apvienotām 
konstrukciju optimizācijas un grafikas funkcijām - (LIRA, AXIS). 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Projektēšanas darba specifika un tā automatizēšanas iespējas.  
2 Matemātiskās optimizācijas uzdevumu formulējumi dažādās projektēšanas 
situācijās.  
3 Mērėa funkcija, optimizācijas parametri un ierobežojumu funkcijas, to 
kanoniskā forma.  
4 Optimizācijas algoritmi lineārās un nelineārās programmēšanas uzdevumiem.  
5 Darbs datorklasē. Resursu sadalījuma uzdevuma formulējums un atbilstošā 
EXCEL tabula.  
6 Darbs datorklasē. Resursu sadalījuma uzdevuma risināšana ar EXCEL SOLVER 
programmu.  
7 Darbs datorklasē. Nelineāra konstrukcijas optimizācijas uzdevuma formulējums 
un atbilstošā EXCEL tabula.  
8 Darbs datorklasē. Konstrukcijas optimizācijas uzdevuma risināšana ar EXCEL 
SOLVER programmu.  
9 Galīgo Elamentu Metodes (GEM) algoritmu uzbūve, to pielietojumi konstrukciju 
optimizācijas uzdevumos.  
10 Konstrukciju projektēšanas uzdevumu formulējums. Ieejas dati GEM 
programmām.  
11 Uz GEM bazētais programmkomplekss LIRA, tā ieejas datu sagatavošana.  
12 Programmkompleksa LIRA papildus iespējas - konstrukciju dimensionēšana un 
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Kursa nosaukums 
Datorgrafika un 
datorprojektēšana  

Kursa kods BūvZ5013 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

Lekciju skaits 16 

Laboratorijas darbu skaits 32 

  

Kursa autori 

InženierzinātĦu doktors doc. Bruno Ėirulis 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. PeĜiĦins A. AutoCAD datorizētā projektēšana/ PeĜiĦins A., Spalis G. - R.: 
Jumava, 2003.  
2. Э.Фелистов. Тонкости, хитрости и секреты ArchiCAD 6.0.- М.: 
Позновательная книга плюс, 1999.- 160 с.  
3. Джордж Омура. AutoCad 14.- М.: "ЛОРИ", 1997.- 704 c.  
4. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel.- V.Vēža red.- R.:Mācību grāmata, 2000.- 
159 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. B.Ėirulis, L.Ozola. Plakanu stieĦu sistēmu statiskā aprēėina programma. 
Jelgava, LLU 1996  
2. Строительная механика Под редакцией проф А В Даркова М Высшая школа 
1976 410 с.  
3. Programmkompleksa AXIS-VM apraksts. F-as GRAPHISOFT izdevums, 2003.g. 
210 lpp.  
4. O.C.Zienkievicz. The Finite Elementh Method in Engineering Science, McGrow-
Hill, 1971, pp. 455.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "e-pasaule" 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt patstāvīgi ar datoru izgatavotam un aizstāvētam ieskaites darbam - ar 
AUTOCAD vai ARCHICAD izgatavotam telpiskam modelim, vai noformulētam un 
EXCEL tabulas veidā sagatavotam optimizācijas uzdevumam. 

  

Kursa anotācija 

Kurss iepazīstina ar būvju projektēšanā pielietojamām analīzes un datorgrafikas 
programmām, nostiprina iemaĦas darbā ar programmsistēmām AUTOCAD un 
ARCHICAD, iepazīstina ar telpiskās modelēšanas metodēm un optimizācijas 
uzdevumiem būvju projektēšanā, to formulēšanu un risināšanu ar ESM. 
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Kursa apraksts-plāns 

1 Projektēšanas darba specifika un tā automatizēšanas iespējas.  
2 Programmsistēma AUTOCAD, tās uzbūve, vēsturiskā attīstība un versiju 
atšėirības.  
3 Programmsistēmas AUTOCAD darba vides konfigurēšana saskaĦā ar 
projektēšanas situāciju.  
4 Darbs datorklasē. Programmsistēmas AUTOCAD grafiskie primitīvi.  
5 Darbs datorklasē. Rasējumu rediăēšana, saglabāšana un izdruka 
programmsistēmā AUTOCAD.  
6 Telpiskās modelēšanas pamati programmsistēmā AUTOCAD.  
7 Telpisko modeĜu apstrādes paĦēmieni programmsistēmā ARCHICAD  
8 Darbs datorklasē. Telpiska modeĜa izstrāde programmsistēmā ARCHICAD.  
9 ARCHICAD un AUTOCAD rasējumu savstarpējā savietojamība, imports, 
eksports.  
10 Matemātiskās optimizācijas uzdevumu formulējumi dažādās projektēšanas 
situācijās.  
11 Mērėa funkcija, optimizācijas parametri un ierobežojumu funkcijas, to 
kanoniskā forma.  
12 Optimizācijas algoritmi lineārās un nelineārās programmēšanas uzdevumiem.  
13 Darbs datorklasē. Resursu sadalījuma uzdevuma risināšana ar EXCEL SOLVER 
programmu.  
14 Galīgo Elamentu Metodes (GEM) algoritmu uzbūve, to pielietojumi konstrukciju 
optimizācijas uzdevumos.  
15 Uz GEM bazētais programmkomplekss AXIS, tā ieejas datu sagatavošana.  
16 Programmkompleksu LIRA un AXIS ieejas datu sagatavošana ar AUTOCAD un 
grafiskais imports.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF Būvzinātnes, Zemes ierīcības, Ainavu arhitektūras, 
Hidroinženierzinātnes un Vides inženierzinātnes maăistra studiju programmas 
obligātajā (A) daĜā, 2. semestrī. 
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Kursa nosaukums Datorpielietojums I 

Kursa kods Arhi5014 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs lekt. Kristīne Vugule 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde 

  

Kursa anotācija 

Jaunākie IT produkti projektu izstrādei, prezentācijai .  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Programmas un instrumenti  
2 Attēlu veidošanas paĦēmieni  
3 Vizualizācijas  
4 Failu importēšana, eksportēšana  
5 Tematisko karšu sastādīšana  
6 Prezentāciju veidošana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā  
Priekšmetu var apgūt vēl 1.semestri.  
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Kursa nosaukums Datorpielietojums II 

Kursa kods Arhi5015 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 40 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs lekt. Kristīne Vugule 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde 

  

Kursa anotācija 

Jaunākie IT produkti projektu izstrādei, prezentācijai .  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Projekta izstrāde  
2 Projekta izstrāde  
3 Vizualizācijas  
4 Failu importēšana, eksportēšana  
5 Projekta prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. 
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Kursa nosaukums 
Ilgtspējīgas sabiedrības 
attīstība I 

Kursa kods Arhi5006 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. The city and city life. Baltic University Uppsala. 2000. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. City and City life. SUPERBS case studies vollume I. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Vides vēstis 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūras studijas, praktiskie darbi un to prezentācija semināros. 

  

Kursa anotācija 

Tiek apgūtas jaunākās atziĦas sabiedrības un ainavu attīstībā Baltijas jūras 
reăionā. Pilsētu attīstība un dzīve tajās. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Dzīvē pilsētā  
2 Pilsētu veidošanās un to nozīme  
3 Pilsētas dzīves dilemas  
4 Četri pilsētu augšanas viĜĦi Baltijas reăionā  
5 Pilsēta reăionā - transports plā nošana  
6 Pilsēta un iedzīvotāji. Ekonomiskās dzīves attīstība  
7 Kultūras dzīves attīstība  
8 Sociālās dzīves attīstība  
9 PiĜsēta un administrācija  
10 Spēcīga pašvaldība  
11 Administrēšanas kultūra  
12 Plānošana un pilsētu augšana  
13 Pilsētu plānošanas sistēmas  
14 Sabiedrības līdzdalība  
15 Perspektīvā plānošana  
16 Transports un pilsēta  

  

Piezīmes 
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Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestriPriekšmets turpinās 
vēl 2 semestrus. 
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Kursa nosaukums 
Ilgtspējīgas sabiedrības 
attīstība II 

Kursa kods Arhi6002 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Building Sustainable Societies. Baltic University Programm Uppsala 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Building Sustainable Societies. SUPERBS case studies vollume II. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūras studijas, praktisko darbu izpilde un presentācija semināros. 

  

Kursa anotācija 

Igtspējīgas sabiedrības veidošana, materiālu un konstrukciju nozīme, iedzīvotāju 
attiecības dzīves vietās, dzīvojamās vides modernizācija, ideālas pilsētas modelis. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Celniecība un ilgtspējība  
2 Reăenetīvā dizaina stratēăijas  
3 Enerăiju taupoša būvniecība  
4 Veselīgas mājas  
5 Dzīvojamie rajoni un pilsēta  
6 Ainavas elmenti  
7 Sabiedriskā telpa  
8 Sociālā infrastruktūra  
9 Pilsētas dzīves vērtības  
10 MājokĜu atjaunošanas filozofija  
11 Dzīvojamo rajonu pārbūve  
12 Industriālo teritoriju pārbūve  
13 Militāro teritoriju izmantošana  
14 Piekrastu rekonstrukcija  
15 Ecopilsētas  
16 Dārzu pilsētas  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā 2.semestrī. Priekšmetu var turpināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums 
Ilgtspējīgas sabiedrības 
attīstība III 

Kursa kods Arhi5007 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Managing Sustainable Communities. Baltic University Uppsala 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pablic participation and democracy. SUPERBS case studies. Volume III. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūras studijas, praktiskie darbi un to presentācijas semināros. 

  

Kursa anotācija 

Menedžmenta filozofija, plānošanas un menedžmenta līdzekĜi, ilgtspējība - 
nākotnes perspektīva. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Menedžments un atbildība  
2 Sabiedrības pašorganizējošais spēks  
3 Vietējais un centrālais menedžments  
4 Vides monitorings  
5 Ilgtspējības indikātori  
6 Pilsētu un lauku attiecības  
7 Sociālā atbildība  
8 Īpašumu formas  
9 Pilsētu plānošanas kultūras dimensija  
10 Kultūras mantojumamenedžments  
11 Eksistenciālisma dimensijas: labsajūta un lepnums  
12 Resursu monitorings  
13 Pilsētu mertabolisms un plūsmas  
14 Sociālie un ekonomiskie resursi  
15 Habitat conferences  
16 Ilgtspējība - nākotnes perspektīva  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā 3.semestrī. Priekšmetu var apgūt angĜu valodā. 
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Kursa nosaukums 
Kvalitātes novērtēšana un 
patentaizsardzība būvniecībā  

Kursa kods BūvZ3058 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Standartizācija, BO VSIS "Latviajs Standarts", R.2001, 58 lpp..  
2. Druėis P. - Jaunā un globālā pieeja, BO VSIS "Latviajs Standarts", R.2001, 86 
lpp..  
3. G.PoĜakovs - Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība, R., Latvijas Patentu valde, 
1999, 522 lpp.  
4. EU Law for the Construction industry, Oxford, Blackwell Science Ltd, 1998, 253 
pg.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas Republikas normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu  
2. Latvijas Republikas normatīvie akti par mērījumu vienotību un reglamentēto 
metroloăiju  
3. Starptautiskā Inženierkonsultantu federācijas FIDIC rokasgrāmatas par 
būvniecības līgumu noteikumiem  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Kvalitāte"  
2. Latvijas Patentu valdes Oficiālais vēstnesis "Patenti un preču zīmes"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai saĦemtu ieskaiti (ir divas iespējas):  
- rakstisks kontroldarbs;  
- referāts par tēmu, kas varētu būt maăistra darba sastāvdaĜa (nodaĜa)  

  

Kursa anotācija 

Kvalitāte kā tehniska un ekonomiska kategorija. ES un Latvijas likumdošana par 
preču un pakalpojumu drošumu. Drošuma un kvalitātes normēšana. Atbilstības 
novērtēšanas principi, sistēmas un institūcijas. Jaunā un globālā pieeja. 
Standartizācijas pamatprincipi. Eiropas Būvizstrādājumu direktīva un tās 
adaptācija Latvijā. Nacionālā kvalitātes programma. Intelektuālais īpašums un tā 
aizsardzība. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Kvalitāte kā tehniska un ekonomiska kategorija. Kvalitātes normēšana. Latvijas 
būvnormatīvu sistēma  
2 ES normatīvo aktu sistēma, Eiropas Standartizācijas komiteja CEN.Jaunās 
pieejas direktīvas.Globālā pieeja  
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3 Eiropas Būvizstrādājumu direktīva 89/106 un Ēku energoefektivitātes direktīva 
2002/91, ES Komisijas mandāti  
4 Latvijas Būvnormatīvu (LBN) sistēma. LBN drošuma un kvalitātes 
prasības.Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšna  
5 Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. Kvalitātes vadības sistēmas. 
ISO 9000 sērijas standarti  
6 Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana. Būvniecības uzraudzība un kontrole  
7 UzĦēmumu kvalitātes vadības sitēmas. Kvalitātes rokasgrāmata un tās 
satādīšanas pamatprincipi  
8 FIDIC būvniecības līguma noteikumi. BūvuzĦēmuma kvalitātes vadības dienests  
9 Intelektuālā īpašuma formas un tiesiskās aizsardzības veidi. Rūpnieciskais 
īpašums un autortiesības  
10 Izgudrojums un tā būtība. Izgudrojuma būtiskās pazīmes. Pamatizgudrojums, 
papildizgudrojums. Izgudrojumu veidi  
11 Starptautiskā sadarbība rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā. Parīzes konvencija. 
Eiropas Patentu birojs. WIPO  
12 Latvijas patentu likumdošanas pamatprincipi. Latvijas patentu valde, tās 
struktūra un funkcijas  
13 Patentu informācijas avoti. Patentu bibliotekas. Informācija meklēšana 
internetā  
14 Izgudrojuma patenta pieteikšanas kārtība Latvijā. Izgudrojuma pieteikuma 
izskatīšanas kārtība Patentu valdē  
15 Izgudrojuma patentpieteikuma sastādīšana. Patentu informācijas meklējumi 
(praktiskā nodarbība  
16 Praktiskā nodarbība - Izgudrojuma apraksta sastādīšana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Būvniecības specialitātes, kā arī 
Videssaimniecības un ūdenssaimniecības specialitātes maăistra studiju 
programmas izvēles daĜā 3.semestrī 
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Kursa nosaukums Lietišėā psiholoăija  

Kursa kods Psih5001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Džeimsa M., Džongvarde D. Dzimis, lai uzvarētu: mijdarbību analīze ar 
geštaltterapijas vingrinājumiem. - Rīga, "Elpa", 1995. - 314 lpp.  
2. Karpova Ā. Ăimenes psiholoăija : Lekciju kurss.- R.: RaKa, 2000. – 232 llp.  
3. .Филатова Е.С. Соционика для всех.- СПетербург ,1999.- 276 с.  
4. Lūiss T., Amani F., Lenons R.Mīlestības teorijas pamati.-R.: Madris, 2004.-263 
lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Stewart I., Joines V. Die Transaktionsanalyse: eine neue Einfuhrung in die TA. 
- Basel, Wien, 1997.-455 p.  
2. Масляев О. Психология личности.-Донецк, 1997.- 286c.  
3. Крайг Т. Психология развития.-СПетербург, 2000.- 987c.  
4. Lord Ch. Social psychology. - New York: Harcourt Brace, - 1997. - 708 p.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Psychology Today" 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Maăistrantūras students saĦem ieskaiti, ja ir piedalījies 75% nodarbību un 
atbildējis 2/3 no rakstiskās ieskaites (standartizētās kontroles) jautājumiem, vai 
arī atskaitījies par patstāvīgajām studijām atbilstoši noteikumiem, kuri, 
priekšmetu sākot, saskaĦoti ar mācībspēku.  

  

Kursa anotācija 

Kompetence lietišėajā psiholoăijā nepieciešama,lai sekmīgi veidotu darbības 
mērėiem un uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu tajā, kā arī 
strādātu ar klientiem, risinātu personīgās problēmas un sadarbotos ar psiholoăijas 
speciālistiem. Programma ietver šādas patstāvīgas daĜas: attīstības psiholoăija, 
mijiedarbību analīze, socionika, ăimenes psiholoăija.  
 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Mijiedarbību analīzes pamatprincipi. EGO stāvokĜu modeĜi, to diagnostika.  
2 Mjiedarbības komunikācijā : tiešās, slēptās, paralēlās, krustojošās, stūra, 
psiholoăiski nevienlīdzīgās.  
3 Psiholoăiskie glāsti. Glāstu profīls. Pašglāsti. Laika strukturēšanas veidi. Dzīves 
pozīciju veidošanās  
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4 Dzīves scenāriju veidošanās. Scenāriju tipi un veidi. Psiholoăiskās spēles, spēles 
trijstūris, tā lomas.  
5 Ăimenes psiholoăija. ĂimeĦu veidi, to vēsture.  
6 Ăimenes funkcijas. Ăimenes veidošanās.  
7 Partneru personības un to saderība. Konflikti ăimenē.  
8 Bērns ăimenē un apstākĜi bērna personības tapšanai un attīstībai.  
9 Junga tipoloăija kā pamats socionisko tipu izveidei.  
10 Socionisko tipu saistība ar ėermeĦbūves tipiem (Krečmera temperamentiem).  
11 Socionisko tipu noteikšanas metodes. Maieres-Briggsas tipu indikators.  
12 Krievijā adaptētais socioniskais tests “Vāze” un citas projektīvās metodes 
savas personības atklāsmei  
13 Vecumposma īpatnības 20 - 40 gadu vecumā.  
14 Profesionālisma attīstības īpatnības.  
15 Bērnības emocionālās pieredzes ietekme uz pieaugušā dzīves kvalitāti.  
16 Emocionālās stabilitātes (noturības) aspekti.  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts visu specialitāšu maăistra studiju programmas izvēles 
daĜā 2.semestrī. 

  

 



 

 120 

 

Kursa nosaukums Maăistra darbs  

Kursa kods Arhi6006 

Kredītpunkti 25 

ECTS kredīti 37.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 400 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tompson H. J. Ecology, Community and Delight. E&F SPON. 2000. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986.  
2. Paterson Allen. 2003. Trees for your garden. Frances Lincoln. Pp.208  
3. Gage John. 1999 (2003). Colour and meaning. Art, science and symbolism. 
Thames&Hudson. Pp. 320.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts maăistra darbs. 

  

Kursa anotācija 

Pētniecības projekta veikšana par ainavu arhitektūras aktuālām tēmām, iegūto 
rezultātu noformēšana maăistra darbā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Pētījuma aktualitātes, zinātniskais un filozofiskais pamatojum izstrāde  
2 Zinātniski pētniecisko metožu izvēle  
3 Literatūras studijas, teorētiskā pamatojuma izstrāde  
4 Darbs ar izejas materiāliem  
5 Pētījumu sagatavošana  
6 Pētījumi  
7 Pētījumi  
8 Datu apkopošana  
9 Datu analīzes  
10 Secinājumu un ieteikumu izstrāde  
11 Maăistra darba noformēšana  
12 Maăistra darba prezentācija  
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Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmā. 

  

 

Kursa nosaukums 
Maăistranta īpašo interešu 
bloks I 

Kursa kods Arhi5016 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Semināru un praktisko darbu skaits 32 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Literatūras apkopojuma prezentācija seminārā 

  

Kursa anotācija 

Literatūras studijas par maăistra darba tēmu.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Literatūras studijas  
2 Literatūras studijas  
3 Literatūras apkopojuma prezentācija seminārā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā.Priekšmetu var turināt vēl 1 semestri. 
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Kursa nosaukums 
Maăistranta īpašo interešu 
bloks II 

Kursa kods Arhi5017 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Semināru un praktisko darbu skaits 48 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Informācijas apkopojuma prezentācija seminārā 

  

Kursa anotācija 

Literatūras studijas par maăistra darba tēmu.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Literatūras studijas  
2 Ainavu arhitektūras projektu studijas  
3 Materiālu apkopojuma prezentācija seminārā  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. 
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Kursa nosaukums 
Matemātikas metožu 
pielietošana 

Kursa kods Mate5004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Optimizācijas metodes 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. KrastiĦš A. Matemātiskā programmēšana Rīga , Zvaigzne, 1976 - 199 lpp  
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika 2. Rīga, Zvaigzne, 1988 
- 528 lpp.  
3. KĜaviĦš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II Datorzinību centrs, 2000 - 
230 lpp  
4. Hillier F.S.,Lieberman G.J. Introduction to mathematical programming, 
McGraw-Hill, 1995,-716pp  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. PeĜĦa M.,Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā , Datorzinību centrs, 
2003 - 159 lpp  
2. Экономико-математические методы и прикладные модели , Под ред 
Федосеева Москва ЮНИТИ 1999-391стр.  
3. Хэмди А. Така Введение в исследование операций. 6-е издание: Пер. с 
англ. М. Издательский дом ”Вильямс”2001-912стp  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem visiem indivuduālajiem tipveida mājasdarbiem, 
uzrakstītam teorijas kontroldarbam un nokārtotam eksāmenam. 

  

Kursa anotācija 

Mācību priekšmets parāda matemātikas izmantošanu praktisku ražošanas 
uzdevumu risināšanā un loăistikas matemātiskam nodrošinājumam. Tiek 
aplūkotas vairākargumentu funkcijas to ekstrēmi un līmeĦvirsmas. Modelēšanas 
jēdziens, optimizācijas uzdevumi, lineārā programmēšana: simpleksa metode. 
Speciālo lineārās programmēšanas veidi(transportuzdevums, spēĜu teorijas 
uzdevumi, nelineārā programmēšana).  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vairākargumentu funkcija, parciālie un pilnie pieaugumi, parciālie atvasinājumi  
2 Augstāku kārtu atvasinājumi, diferenciāĜi  
3 Apslēptā veidā dotu funkciju atvasinājumi, pieskarplakne ,normāle  
4 Vairākargumentu funkciju ekstrēmi, lielākās un mazākās vērtības apgabalā  
5 Skalārais un vektoriālais lauks, līmeĦlīnijas un līmeĦvirsmas.  
6 Atvasinājums dotajā virzienā, gradients.  
7 Gradienta lietojumi  
8 Modelēšana (problēmas definēšana, matemātiskā modeĜa sastādīšana, 
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atrisināšana un testēšana)  
9 Optimizācija. Lineārās programmēšanas modelis  
10 Grafiskā optimizācijas uzdevuma atrisināšana  
11 Simpleksa metodes algebra.  
12 Dualitātes teorija un tās loma analīzē.  
13 Lineārās programmēšanas algoritmi (duālā simplekss metode, parametriskā 
u.c.)  
14 Transportuzdevums un tā atbalsta plāna atrašana  
15 SpēĜu teorijas jautājumi  
16 Nelineārā programmēšana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts TF , LIF, MF un PTF maăistrantu studiju programmas 
obligātajā daĜā, 1.semestrī. 
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Kursa nosaukums Mūsdienu retorika 

Kursa kods Filz2002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Filozofija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mencels G. Retorika.  
2. Hindls T. Prasme uzstāties. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  
3. Kārnegī D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās. Kā 
izbeigt raizēšanos un sākt dzīvot. - R.: Reiterns, 1992.  
4. Kaminska G. Tiesu runas. - R.: Tiesu nama aăentūra, 2002.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. E. P. J. Corbett, R. J. Connors. Classical Rhetoric for the Modern Student. 
Fourth Edition, N 4, Oxford: Oxford University Pren, 1999.  
2. C. H. Godefroy E. S. Barrat. Confident Public Speaning: Speeches, 
presentation, meltings, seminars, media Piatkus, 1998.  
3. C. Simmons Public Speaning. Made Simple boons. Doubleday, 1996.  
4. Э. Х. Джей. Эффективная презентация. Минскс Амалфея, 1997.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Kentaurs"  
2. Laikraksts "Diena"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāts nodarbību apmeklējums. Kursa noslēgumā paredzēts videotreniĦš 
(publiska runa 3 - 5 minūtes). Ieskaite ar atzīmi. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas retorikā, polemikas stratēăijā un taktikā. Tiek 
akcentēta uzstāšanās un tās sagatavošanas praktisko iemaĦu attīstība. Kursa 
praktiskās nodarbības ietver videotreniĦu.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Retorikas priekšmets. Ieskats vēsturē.  
2 Oratora prasmju daudzveidīgais pielietojums mūsdienās.  
3 Oratora un auditorijas analīze: oratora psiholoăiskā sagatavošanās, auditorijas 
novērtēšana.  
4 Publiskas runas struktūra.  
5 Publiskas runas gatavošanas etapi.  
6 Publiskas runas tehnikas apgūšana. Oratora tipiskāko kĜūdu analīze.  
7 Runas aparāta vingrinājumi.  
8 Elpošanas un pareizrunas vingrinājumi.  
9 Auditorijas pārliecināšanas paĦēmieni. Verbālie un neverbālie aspekti.  
10 Argumentācijas korektie un nekorektie paĦēmieni.  
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11 Polemikas un diskusijas attīstības stadijas un pamatprincipi.  
12 Pārrunu vadīšana: videotreniĦš un analīze.  
13 Interviju specifika: videotreniĦš un analīze.  
14 Runas piemēru analīze.  
15 Publiskā runa: videotreniĦš un analīze.  
16 Publiskā runa: videotreniĦš un analīze.  

  

Piezīmes 

Izvēles kurss visām bakalaura programmām. 
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Kursa nosaukums 
Pētījumu metodoloăijas 
padziĜināts kurss 

Kursa kods BūvZ5002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Būvzinātne 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. - 336 lpp.  
2. Исаханов Г. В. Основы научныых исследований в строительстве. Высшая 
школа, 1985 - 208 с.  
3. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăijā: Metodiska izstrādne. Rīga::Mācību 
grāmata, 1998. - 104 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New 
York: Routledge, 1997. - 414.  
2. RasiĦš A. Lauksaimniecisko izmēăinājumu biometriskā analīze. - Rīga. 1971. - 
186 lpp.  
3. Доспехов Б . А. Методика полевого опыта. Москва. 1973. - 336 стр.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls " Vide un laiks "  
2. Journal " A World of Science "  
3. Журнал "Мелиорация и водное хозяйство "  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem abiem 
kontroldarbiem. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas un prasmi pētījumu plānošanā, teorētisko un empīrisko 
pētījumu veikšanā. Šo prasmju sekmīga pielietošana nodrošinās savlaicīgu 
eksperimentālo datu apstrādi, to analīzi un maăistra darba izstrādi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Zinātniskās pētniecības nozīme kvalificētu speciālistu sagatavošanā..  
2 Zinātnisko pētījumu organizācija..  
3 Zinātniskie darbinieki. Zinātnisko kadru sagatavošana..  
4 Sistemātiskā pieeja zinātniskos pētījumos.  
5 Zinātniskā darba struktūra.  
6 Pētījuma pamatjautājumi: problēma, pētījuma objekts un priekšmets..  
7 Pētījuma temats, mērėis un uzdevumi.  
8 1. kontroldarbs.  
9 Teorētiskais pētījums  
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10 Eksperimentālais pētījums.  
11 Mērījumi, to metodes.  
12 Datu matemātiskās apstrādes metodes, empīriskie sadalījumi.  
13 .Pētījuma darba noformēšana.  
14 Rezultātu popularizēšana.  
15 Zinātnieku kolektīvi, to darba organizācija.  
16 2. kontroldarbs.  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts LIF maăistru studiju programmās 2., 3. vai 4. semestrī. 

  

Kursa nosaukums Pētniecības prakse I  

Kursa kods ArhiP003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I.Strautmanis. Reăionālās arhitektūras formveides valoda.Rīga 1992.g.-
168  
A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā.Lekciju konspekts.LLU 
1998.g.-96.lpp.  
2. I.Strautmanis. Profesija-visa dzīve.Rīga.1981.g. -176.lpp  
3. O.Buka. Latvijas apdzīvoto vietu reăionālās sistēmas telpiskā integrācija 
mūsdienās (Latvijas reăionālā arhitektūra,RTU,1992.g.)  
4. J.BriĦėis.O.Buka. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. RTU Rīga 
2001.g-219.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jelgavas teritorijas plānojums.1999.-2010.g."AGB",1999.g.-108.lpp.  
2. RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne.2002.g.-198.lpp.  
3. J.TrušiĦš. Labdabīga un ilgspējīga pilsētu attīstība(vērtēšanas 
indikatori)RTU AF,2000.g.-36.lpp.  
4. Lanschaftsplanung.Universitat Hannover.1997.-175.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"Garten+Landschaft"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpētes materiālu iegūšana konkrētai situācijai;kultūrvēsturiskā izpēte, 
dabas pamatnes īpatnību, ainaviskās telpas kompozicionālo īpatnību izpēte, 
apkopojums. 
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Kursa anotācija 

Studijas dod papildus zināšanas par ainaviskās telpas ăeomorfoloăīskās 
uzbūves, transformācijas un ăenēzes procesiem, kā arī par antropogenās 
slodzes nozīmi kultūrvēsturiskās vides kompozicionālajā veidolā; 
bioloăīskās daudzveidības izpēte konkrētajā situācijā; telpas vizuālā 
analīze. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Konkrētas urbanizētās(lauku)ainaviskās telpas pētniecības materiālu 
apkopošana.  
2 Kultūrvēsturiskās izpētes materiālu informācijas vākšana.  
3 Arhitektoniskās un ainaviskās telpas izpētes materiālu apkopojums.  
4 Ăeomorfoloăīsko īpatnību izpēte ainaviskajai telpai.  
5 Bioloăiskās daudzveidības un dabas vides saglabāšanas pētnieciskais 
darbs konkrētajā situācijā.  
6 Bioloăīskās daudzveidības loma ainaviskās telpas estētiskajā kvalitātē.  
7 Dabas pamatnes un vizuālās telpas īpatnību analīze  
8 Vienlaidus meliorācijas platības,augu valsts apauguma intensitāte kā 
ainav.telpas kompozic.veidola kritēriji  
9 Kompozicionālās un funkcionālās sabalansētības analīze konkrētajā 
situācijā.  
10 Antropogēnās slodzes izpēte ainaviskajā telpā.  
11 Ainaviskās telpas kompozicionālais līdzsvars  
12 Siluets, mērogs,notinumi,akcenti,dominantes,kontrasts  
13 Kompozīcijas elementu analīze  
14 Izpētes materialu apkopojums  
15 Izpētes materiāla apkopojums  
16 Darbu izstāde, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts Lauku Inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras 
un plānošanas specialitātes maăistru studiju programmā obligātās izvēles 
studiju priekšmetu B sadaĜā 1.semestrī.  
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Kursa nosaukums Pētniecības prakse II  

Kursa kods ArhiP004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I.Strautmanis. Reăionālās arhitektūras formveides valoda.Rīga 1992.g.-168  
A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā.Lekciju konspekts.LLU 
1998.g.-96.lpp.  
2. J.TrušiĦš. Labdabīga un ilgspējīga pilsētu attīstība(vērtēšanas indikatori)-
Rīga:RTU AF,2000.g.-36.lpp.  
3. O.Buka. Latvijas apdzīvoto vietu reăionālās sistēmas telpiskā integrācija 
mūsdienās (Latvijas reăionālā arhitektūra,RTU,1992.g.)  
4. J.BriĦėis.O.Buka.Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība.RTU,2001.g.-
219.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jelgavas teritorijas plānojums.1999.-2010.g."AGB",1999.g.-108.lpp.  
2. RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne.2002.g.-198.lpp.  
3. T.Kent.The Urban General Plan.-Chicago:American Planing Association,1990,-
210p..  
4. Lanschaftsplanung.Universitat Hannover.1997.-175.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"Garten+Landschaft"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpētes materiālu iegūšana konkrētai situācijai;kultūrvēsturiskā izpēte, dabas 
pamatnes īpatnību, ainaviskās telpas kompozicionālo īpatnību izpēte, 
apkopojums. 

  

Kursa anotācija 

Studijas dod papildus zināšanas par ainaviskās telpas ăeomorfoloăīskās uzbūves, 
transformācijas un ăenēzes procesiem, kā arī par antropogenās slodzes nozīmi 
kultūrvēsturiskās vides kompozicionālajā veidolā; bioloăīskās daudzveidības 
izpēte konkrētajā situācijā; telpas vizuālā analīze. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Konkrētas urbanizētās(lauku)ainaviskās telpas iepriekš. pētniecības materiālu 
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apkopojuma darba turpinājums.  
2 Saimnieciskās darbības un zemes reformas konteksta ietekme ainavā;  
3 Zemes lietojuma platības, veids, sastāvs, specializācija;  
4 Teritoriju lietojuma kompaktums, konfigurācija, struktūķa, novietojums;  
5 Racionalitāte un kompozīcija teritorijas organizēšanā;  
6 Razošanas spēku pārstrukturēšanās un tās ietekme ainavā;  
7 Zemes reformas nepilnības-kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzības un 
regulācijas zonas;  
8 Apbūves struktūras izpēte;  
9 Estētiski kompozicionālā un arhitektoniski telpiskā kvalitāte;  
10 Dabas un arhitektūķas mākslas sintēzes izpēte;  
11 Ekoloăīskās un ainaviski estētiskās koncepcijas kritēriji;  
12 Kontekstuālisms un sintēze ainaviskajā telpā.  
13 Izpētes materiālu apkopojums  
14 Izpētes materialu apkopojums  
15 Izpētes materiāla apkopojums  
16 Darbu izstāde, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts Lauku Inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un 
plānošanas specialitātes maăistru studiju programmā obligātās izvēles studiju 
priekšmetu B sadaĜā 2.semestrī.  
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Kursa nosaukums Pētniecības prakse III  

Kursa kods ArhiP005 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I.Strautmanis. Reăionālās arhitektūras formveides valoda.Rīga 1992.g.-168  
A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā.Lekciju konspekts.LLU 
1998.g.-96.lpp.  
2. L.Čače.Teritorijas plānošanas Latvijas tiesību aktu sistēmas kontekstā.RTU 
Zinātniskie raksti.2.sēr.Arhitektūra un Būvzinātne-RTU,2000.g.-1.sēj.-28.-37.lpp.  
3. O.Buka. Latvijas apdzīvoto vietu reăionālās sistēmas telpiskā integrācija 
mūsdienās (Latvijas reăionālā arhitektūra,RTU,1992.g.)  
4. I.Miėelsone.Latvijas pilsētu apzaĜumošanas sitēmas.Latvijas reăionālā 
arhitektūra.RTU,1992.g.-78.-86.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jelgavas teritorijas plānojums.1999.-2010.g."AGB",1999.g.-108.lpp.  
2. RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne.2002.g.-198.lpp.  
3. J.BriĦėis.Lauku apdzīvoto vietu struktūru transformācija latvijā.RTU Zinātniskie 
raksti.2.sēr.Arhitektūra un Būvzinātne.-RTU,2000.g.-1.sēj.-19.-27.lpp.  
4. Lanschaftsplanung.Universitat Hannover.1997.-175.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"Garten+Landschaft"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpētes materiālu iegūšana konkrētai situācijai;kultūrvēsturiskā izpēte, dabas 
pamatnes īpatnību, ainaviskās telpas kompozicionālo īpatnību izpēte, 
apkopojums. 

  

Kursa anotācija 

Studijas dod papildus zināšanas par ainaviskās telpas ăeomorfoloăīskās uzbūves, 
transformācijas un ăenēzes procesiem, kā arī par antropogenās slodzes nozīmi 
kultūrvēsturiskās vides kompozicionālajā veidolā; bioloăīskās daudzveidības 
izpēte konkrētajā situācijā; telpas vizuālā analīze. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Konkrētas urbanizētās(lauku)ainaviskās telpas iepriekš. pētniecības materiālu 
apkopojuma darba turpinājums.  
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2 Sociālekonomiskās atīstības ietekme uz ainavisko telpu;  
3 Sociāie procesi un vēsturiskās ainavas izmaiĦas;arhīvu materiālu izpēte;  
4 Arhīvu materiālu izpēte;  
5 Arhīvu materiālu apkopojums;  
6 Kultūrvēsturiskās telpas formveides valodas izpēte;  
7 Kultūrvēsturiskās telpas formveides valodas izpēte;  
8 Ainaviskās telpas kompozicionālā uzbūve;  
9 Lineārās un centriskās uzbūves izpēte;  
10 Monocentriskās un jauktās uzbūves izpēte;  
11 Inženiertehnisko komunikāciju izvēķtējums;  
12 Kontekstuālisms un sintēze ainaviskajā telpā.  
13 Izpētes materiālu apkopojums  
14 Izpētes materialu apkopojums  
15 Izpētes materiāla apkopojums  
16 Darbu izstāde, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts Lauku Inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un 
plānošanas specialitātes maăistru studiju programmā obligātās izvēles studiju 
priekšmetu B sadaĜā 3semestrī.  
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Kursa nosaukums Pētniecības prakse IV  

Kursa kods ArhiP006 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

I.Strautmanis. Reăionālās arhitektūras formveides valoda.Rīga 1992.g.-168  
A.ZiemeĜniece. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā.Lekciju konspekts.LLU 
1998.g.-96.lpp.  
2. I.Strautmanis. Profesija-visa dzīve.Rīga.1981.g. -176.lpp  
3. O.Buka. Latvijas apdzīvoto vietu reăionālās sistēmas telpiskā integrācija 
mūsdienās (Latvijas reăionālā arhitektūra,RTU,1992.g.)  
4. J.BriĦėis.O.Buka. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. RTU Rīga 2001.g-
219.lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jelgavas teritorijas plānojums.1999.-2010.g."AGB",1999.g.-108.lpp.  
2. RTU Zinātniskie raksti. Arhitektūra un būvzinātne.2002.g.-198.lpp.  
3. J.TrušiĦš. Labdabīga un ilgspējīga pilsētu attīstība(vērtēšanas indikatori)RTU 
AF,2000.g.-36.lpp.  
4. Lanschaftsplanung.Universitat Hannover.1997.-175.lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Latvijas Arhitektūra"  
2. Žurnāls "AD"  
3. žurnāls"Garten+Landschaft"  
4. žurnāls "Topos"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpētes materiālu iegūšana konkrētai situācijai;kultūrvēsturiskā izpēte, dabas 
pamatnes īpatnību, ainaviskās telpas kompozicionālo īpatnību izpēte, 
apkopojums. 

  

Kursa anotācija 

Studijas dod papildus zināšanas par ainaviskās telpas ăeomorfoloăīskās uzbūves, 
transformācijas un ăenēzes procesiem, kā arī par antropogenās slodzes nozīmi 
kultūrvēsturiskās vides kompozicionālajā veidolā; bioloăīskās daudzveidības 
izpēte konkrētajā situācijā; telpas vizuālā analīze. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Konkrētas urbanizētās(lauku)ainaviskās telpas pētniecības materiālu 
apkopošana.  
2 Teritoriju ekonomiskā izmantošana..  
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3 Ekstensīvi apbūvēto teritoriju rekonstrukcija.  
4 Pilsētvides struktūķu rekonstrukcija;  
5 Teritorijas attīstības koncepcija-teritoriālais plānojums;  
6 Administratīvi teritorialās reformas vīzija un risinajumi;  
7 Administratīvi teritoriālās vienības risinājumu priekšlikumi;  
8 "ZaĜās"un "Zilās" struktūras spēle teritoriālajā vienībā.  
9 Pašvaldību kopējās plānošanas interešu teritorijas;  
10 Transporta a;pvedceĜu trases  
11 Urbanizētās telpas lineārās(radiālās) attīstības shēmas;  
12 Plānojumu varianti  
13 Izpētes materiālu apkopojums  
14 Izpētes materialu apkopojums  
15 Izpētes materiāla apkopojums  
16 Darbu izstāde, aizstāvēšana  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts Lauku Inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un 
plānošanas specialitātes maăistru studiju programmā obligātās izvēles studiju 
priekšmetu B sadaĜā 4.semestrī.  
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Kursa nosaukums Pētniecības prakse  

Kursa kods Arhi5031 

Kredītpunkti 12 

ECTS kredīti 18 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 192 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 192 

  

Kursa autori 

Filozofijas doktors prof. Māra Urtāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Tompson H. J. Ecology, Community and Delight. E&F SPON. 2000. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986.  
2. Walker Peter and Partners. 2005. Landscape architecture: defining the craft. 
Thames&Hudson. Pp.231  
3. Crowe Silvija.1994(2003). Garden Design. Garden Art Press. pp.296  
4. Kačalova Tatjana. 2005. Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Research  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Noteiktā termiĦā iesniegts kvalitatīvi izstrādāts un novērtēts kursa projekts. 

  

Kursa anotācija 

Piedalīšanās pētniecības projektā par ainavu arhitektūras aktuālām tēmām, 
koncepcijām un praktisko pielietojumu. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Pētījuma aktualitātes, zinātniskais un filozofiskais pamatojums  
2 Zinātniski pētniecisko metožu izvēle  
3 Teorētiskais pamatojums  
4 Darbs arhīva un ar izejas materiāliem  
5 Lauku pētījumu sagatavošana  
6 Lauku pētījumi  
7 Lauku pētījumi  
8 Datu apkopojums  
9 Datu analīzes  
10 Secinājumu un ieteikumu izstrāde  
11 Atskaites noformēšana  
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12 Rezultātu prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā. 
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Kursa nosaukums 
Projektu novērtējums un 
prezentācija I 

Kursa kods Arhi5024 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

Arhitektūras doktors asoc. prof. Aija ZiemeĜniece 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde. 

  

Kursa anotācija 

Jaunākie IT produkti projektu izstrādei, prezentācijai .  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Projektu novērtēšanas metodes  
2 Projektu novērtēšanas gaita  
3 Sabiedrības līdzdalība  
4 Prezentāciju un semināru organizēšana  
5 Projekta prezentācija  
6 Projekta novērtējuma atskaites sagatavošana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā.  
Priekšmetu var apgūt vēl 1 semestri.  
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Kursa nosaukums 
Projektu novērtējums un 
prezentācija II 

Kursa kods Arhi5025 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 40 

  

Kursa autori 

Arhitektūras doktors asoc. prof. Aija ZiemeĜniece 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu izstrāde. 

  

Kursa anotācija 

Jaunākie IT produkti projektu izstrādei, prezentācijai .  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Projekta novērtējums  
2 Projekta kritika  
3 Vizualizācijas  
4 Prezentāciju, semināra un konferenču organizēšana  
5 Projekta prezentācija  
6 Projekta novērtējuma atskaites sagatavošana  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas B daĜā. 
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Kursa nosaukums Psiholoăija  

Kursa kods Psih1008 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Lekciju skaits 16 

Semināru un praktisko darbu skaits 16 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistrs vieslekt. Agris Visvaldis Zīlītis 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. ReĦăe V. Personības psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 126 lpp.  
2. Svence G. Attīstības psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 159 lpp.  
3. Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? - Rīga: Preses nams, 1998. - 226 lpp.  
4. Zīlītis A. Straujas attīstības un riska gadi. 3. papild. izd. - Jelgava: LLU, 2004. - 
50 lpp.  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Benešs H. Psiholoăijas atlants. - 1. - 2. daĜa. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. - 
498 lpp.  
2. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. - Rīga: Jumava, 1995. - 208 lpp.  
3. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 180 lpp.  
4. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. - Rīga: SIA "Izglītības soĜi", 2000. - 212 
lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Psiholoăija mums".  
2. Žurnāls "Psiholoăijas pasaule".  
3. Žurnāls "Psiholoăija ăimenei un skolai".  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Visu praktisko darbu apmeklējums. Nokārtots eksāmens. 

  

Kursa anotācija 

Psiholoăijas kursā studenti apgūst zināšanas par cilvēka psihes galvenām 
likumsakarībām un prasmi tās pielietot sadarbībai grupā, ăimenē, darbā, sevis 
pilnveidei.  

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Psiholoăijas priekšmets, galvenie virzieni, pētīšanas metodes.  
2 Cilvēka psihes bioloăiskie pamati.  
3 Vides veidi, to ietekme, sociālā uztvere.  
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4 Cilvēka individuālpsiholoăiskās īpatnības.  
5 Emociju psiholoăija.  
6 Aizsargmehānismi.  
7 Pašvērtējums, pretenziju līmenis, pašcieĦa.  
8 Savstarpējā mijiedarbe ăimenē un ārpus tās.  
9 Motivācijas procesi.  
10 Noteiktas psihes ievirzi ietekmējošie apstākĜi dažādos vecumperiodos.  
11 Aktīvas, humānistiskas ievirzes personības veidošana bērnībā.  
12 Identitāte, tās veidošanās.  
13 Pusaudžu un jauniešu attīstības īpatnības.  
14 Veselīgas ăimenes dzīves psiholoăiskie nosacījumi.  
15 Mūža ilgumu ietekmējošie faktori.  
16 Profesionālās darbības psiholoăiskie aspekti.  

  

Piezīmes 

Obligāts studiju priekšmets Pārtikas tehnoloăijas fakultātes Ēdināšanas un 
viesnīcu uzĦēmējdarbības spec. 1. semestrī. 
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Kursa nosaukums Retorika 

Kursa kods Filz5001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Filozofija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kārnegī D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās. Kā 
izbeigt raizēšanos un sākt dzīvot. R., Reiterns, 1992.  
2. Tulviste P. Par domāšanas izmaiĦām vēsturē. R.., Avots, 1990.  
3. Kaminska G. Tiesu runas. R., Tiesu nama aăentūra, 2002.  
4. Busby R., Randell E., Basic Speech Communication: Principles and Practice. N-
y.: harper and Row, 1987.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Perelman Ch. The Idea of Justice and the Problem of Argumentation. L., N-Y., 
1993.  
2. Ramage J. D., Bean J. C. Writing Arguments: a rhetoric with readings. N-Y.: 
McMillan, 1989.  
3. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. М., 1991.  
4. Поварин С.И. Искуство спора. М., 1993.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls "Kentaurs."  
2. Laikraksts "Diena"  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

75% nodarbību apmeklējums; 2 pārbaudes darbi ar akumulējošo ieskaiti. 

  

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas, saziĦas un retorikas procesiem, 
apgūst publiskas uzstāšanās sagatavošanas metodiku, analizē publiskas runas. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta prezentācijas un lietišėo sarunu organizācijai. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Retorika kā komunikācijas mācība. SaziĦas struktūra.  
2 Oratora darbības risku analīze.  
3 Oratora darbības risku analīze. (turpinājums)  
4 Pārliecināšanas specifika. Situācijas analīze "Toms Soijers".  
5 SCORE modelis kā pārliecināšanas metodiska shēma.  
6 Prezentācija kā lietišėas runas veids. sagatavošanās prezentācijai. Prezentācijas 
struktūra.  
7 Uzskates materiālu sagatavošanas metodiskie principi.  
8 Publiskas uzstāšanās tehnika.  
9 Atbildes uz jautājumiem: metodika un piemēru analīze.  
10 Runu piemēru analīze: pārbaudījuma darbs.  
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11 Lietišėo sarunu specifika un stratēăija. Sagatavošanās sarunām.  
12 Manipulācija ar rangiem un atbildību sarunu gaita.  
13 Lietišėo sarunu posmi.  
14 Lietišėo sarunu situāciju analīze.  
15 Lietišėās sarunas: lomu spēle.  
16 Lietišėās sarunas: noslēguma pārbaudes darbs.  

  

Piezīmes 

Izvēles kurss maăistrantiem. 

  

 



 

 144 

 

Kursa nosaukums Socioloăiskie pētījumi  

Kursa kods Soci5015 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Socioloăija 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā socioloăija 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zepa B., Zobena A. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. - R.: LU 
Socioloăijas katedra, 1996.  
2. Mūrnieks E. Socioloăisko pētījumu metodika. - R.: 1987.  
3. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. - R.: Zvaigzne, 
1981.  
4. Ядов В.Я., Стратегия социологического исследования. - М.: Добросовет 
1999.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. - R.: Zvaigzne ABC, 2002.  
2. С.И.Григорьев, Ю.Е.Растов, Учебное пособие «Основы современной 
социологии», 2001.  
3. Neuman Lawrence W., Social research methods. Qualitative and Quantitative 
approaches. Fourth edition, 1999.  
4. Boston, Allyn and Bacon Qualitative Research Methods for the Social Sciences., 
1989.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Baltijas Sociālo ZinātĦu institūta publikācijas.  
2. UNDP. Latvija. Pārskats par tautas attīstību.  
3. LATVIJAS ZINĀTĥU AKADĒMIJAS VĒSTIS.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Veiksmīgi nokārtota ieskaite, praktiskie darbi un auditorijā nolasīts ziĦojums. 

  

Kursa anotācija 

Kursa mērėis – apgūt socioloăiskās izpētes metodes. Iepazīstināt studentus ar 
empīrsiku socioloăisku pētījumu, ar galvenajām socioloăiskās informācijas 
iegūšanas metodēm – kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšanas paĦēmieniem, to 
apkopošanu, apstrādi un analīzi. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Socioloăisko pētījumu teorētiskie un metodoloăiskie pamati.  
2 Socioloăisko pētījumu process un organizācija.  
3 Pētījuma problēma un koncepcijas izstrādāšana.  
4 Ētika sociālo zinātĦu pētījumos.  
5 Pētījuma programma un struktūra.  
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6 Informācijas ieguves metodes un instrumentārija izvēle un izstrāde.  
7 Izlase. Ăenerālais kopums un izlases kopums. Izlases veidi.  
8 Socioloăiskās informācijas iegūšanas metodes, to būtība, specifika un 
izmantošana.  
9 Aptaujas būtība un veidi. Jautājumu veidošana un klasifikācija.  
10 Dokumentu analīzes metode. Novērošanas metode, tās veidi un pielietošana.  
11 Pētījuma rezultātu apkopošana un analīze.  
12 Matemātisko metožu pielietošana socioloăiskā pētījumā.  
13 Kvalitatīvās socioloăijas metodikas specifika. Pozitīvistiskā un 
Fenomenoloăiskā pieeja.  
14 Kvalitatīvo pētījumu metodes. Ietvertā novērošana. Arhīvu pētījumi. 
Eksperimentālie pētījumi.  
15 Intervija kā informācijas iegūšanas metode. Fokusa grupas. Etnometodoloăija.  
16 Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde.  

  

Piezīmes 

Ekonomikas, Lauksaimniecības, Lauku inženieru, Pārtikas tehnoloăijas, Tehniskās, 
Informācijas tehnoloăiju, Meža un Veterinārmedicīnas fak. pilna laika maăistra 
stud. progr.,(C - brīvā izvēle) 2.sem. 
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Kursa nosaukums 
Starptautiskie ekonomiskie 
sakari  

Kursa kods Ekon5010 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Robert Grosse, Duane Kujawa.International Business, - Ilionois,-Homowood,-
1988,- 595 p.  
2. G.OĜevskis. Starptautiskā ekonomika, - R.: JāĦa Rozes apgāds, - 2000., 188 
lpp.  
3. G.Libermanis. Latvija un Eiropas Savienības sliekšĦa, - R.: Kamene, - 2002. - 
165 lpp.  
4. H.Zīle. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari - R.: Turība, - 2003. - 365 lpp..  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Inkoterms 2000, - R.: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, - 2001, - 
135 lpp.  
2. Z.Ūdrs, A.Seile,V.Gustsons. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā - R.: 
JāĦa sēta, 1994., - 94 lpp.  
3. G.Libermanis. Starptautiskie ekonomiskie sakari - R.: Kamene, - 1998. - 184 
lpp.  
4. Latvijas Statistikas gadagrāmata 2002. - R.: Latvijas CSP - 2002., - 270 lpp.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Financional Times (laikraksts angĜu val.)  
2. The Woll Street Journal Europe (laikraksts angĜu val.)  
3. Baltijas Bizness (laikraksts latv.val.)  
4. Dienas Bizness (laikraksts latv.val.)  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītam kontroldarbam 
"Latvijas eksporta iespējas un maksājumu bilances analīze". 

  

Kursa anotācija 

Maăistranti padziĜina zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru 
daudzveidību, mūsdienu globalizācijas procesiem, apgūst starptautiskās 
tirdzniecības teorijas, iepazīstās ar starptautiskās tirdzniecības līgumiem, 
transporta operācijām, apdrošināšanu, valūtas sistēmām,starptautiskās 
tirdzniecības politiku,PTO funkcijas un darbības principus, muitas procedūras un 
dokumentus,ES integrāciju. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ievads. Starptautisko ekonomisko attiecību būtība un forma.  
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2 Globalizācija, tās priekšrocības un draudi.  
3 Starptautiskā tirgus cenas un to veidošanās.  
4 Starptautiskās transporta operācijas un transporta dokumenti.  
5 Transporta līdzekĜu un kravu apdrošināšana.  
6 Ārējās tirdzniecības teorijas. Eksports un imports, ārējās tirdzniecības 
apgrozījums.  
7 Maksājumu bilance.  
8 Starptautiskās tirdzniecības līgumi. Līgumslēdzējpušu atbildība un kompetence.  
9 Strīdu izšėiršana. Starptautiskā šėīrējtiesa.  
10 Starptautiskās valūtas sistēmas. SVF un Pasaules Banka.  
11 Starptautiskie maksājumi.  
12 Pasaules Tirdzniecības Organizācija; funkcijas un darbības principi.  
13 Ārējās tirdzniecības politika. Valsts tirdzniecības politikas pamatvirzieni.  
14 Muita. LR muitas likums. Muitas nodokĜi un kvotas.Muitas dokumenti.  
15 Eiropas Savienības integrācija. Kopējā lauksaimniecības politika. ES vadošās 
institūcijas.  
16 Latvijas integrācija ES, ieguvumi un zaudējumi.Kontroldarbs. Latvijas eksporta 
palielināšanas iespējas.  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets iekĜauts EF un PTF un LF, 3. vai 4. semestrī, kā arī visu pārējo 
fakultāšu maăistrantūras studiju programmu brīvās izvēles daĜā.  
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Kursa nosaukums 
Statistisko datu analīzes 
sistēmas 

Kursa kods Mate5003 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. 1. daĜa. Rīga: 
Datorzinību Centrs, 1999. - 163 lpp.  
2. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. 2. daĜa. Rīga: 
Datorzinību Centrs, 2000. - 133 lpp.  
3. KrastiĦš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Zvaigzne, 1985, 
- 359 lpp.  
4. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 
1998, - 437 lpp.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Liepa I., Biometrija. Rīga, Zvaigzne, 1974. - 336 lpp.  
2. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. Москва: 
ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995, - 384 с.  
3. Mead R., Curnow R.N., Hasted A.M.Statistical methods in agriculture and 
experimental biology. London, Chapman & Hall, 1993.  
4. Лакин Г. Ф. Биометрия: Москва, Высшая школа, 1990.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LR Centrālās Statistikas Pārvalde. Statistiskie datu krājumi.  
2. LR Centrālās Statistikas Pārvalde. Latvijas reăioni skaitĜos.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un ieskaitīt visi kontroldarbi. 

  

Kursa anotācija 

Studenti apgūst hipotēžu pārbaudi, statistisko testu pareizu izmantošanu, 
kontingences tabulas. Studentiem tiek sniegts ieskats prognozēšanas 
pamatmetodēs, laika rindu analīzē, daudzfaktoru regresijā un korelācijā, un to 
pielietojumā izvēlētās specialitātes pētījumos. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Statistisko rādītāju aprēėināšana. Empīriskā un teorētiskā sadalījuma atbilstības 
pārbaude  
2 Statistisko hipotežu pārbaudes pamatprincipi. Vidējā aritmētiskā un dispersijas 
ticamības intervāls.  
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3 Paraugkopas un ăenerālkopas vidējo salīdzināšana. Paraugkopas un 
ăenerālkopas dispersiju salīdzināšana.  
4 Divu neatkarīgu un atkarīgu paraugkopu vidējo salīdzināšana. Divu paraugkopu 
dispersiju salīdzināšana.  
5 Kontingences tabulas. Kvalitatīvu paraugkopu atbilstības pārbaude.  
6 Viena faktora dispersijas analīze  
7 Divu faktoru dispersijas analīze.  
8 Korelācijas analīze un lineārā regresija  
9 Nelineārā regresija.  
10 Daudzfaktoru regresijas analīze.  
11 Kovaricijas analīze.  
12 Laika rindu analīze.  
13 Eksponenciālais izlīdzinājums.  
14 Autoregresija.  
15 ARIMA modelēšana.  
16 Sezonālā dekompozīcija.  

  

Piezīmes 

Studiju priekšmets paredzēts kā izvēles kurss maăistrantūras studiju programmai 
1. vai 3. semestrī. 

  

 



 

 150 

 

Kursa nosaukums Teritoriālplānošana I 

Kursa kods Arhi5026 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs viesdoc. Iveta Lāčauniece 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Projekta izstrāde un apsriešana seminārā. 

  

Kursa anotācija 

Datu un informācijas vākšana, apstrāde un interpretācija, teritorijas attīstības 
modeĜu un scenāriju izstrāde un salīdzināšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Datu in informācijas veidi  
2 Teritorijas apsekojums  
3 Datu un informācijas atlase  
4 Datu un informācijas analīze  
5 Tematisko karšu sastādīšana  
6 Attīstības modeĜu izstrāde  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. 
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Kursa nosaukums Teritoriālplānošana II 

Kursa kods Arhi5027 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Arhitektūra 

Lekciju skaits 8 

Semināru un praktisko darbu skaits 40 

  

Kursa autori 

Arhitektūras mağistrs viesdoc. Iveta Lāčauniece 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jellicoe J. Landscape and Man. Spon. 1986. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas arhitektūra  
2. Topos  
3. Landscape Architecture  
4. Landscape Design  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Projekta izstrāde un apsriešana seminārā. 

  

Kursa anotācija 

Datu un informācijas vākšana, apstrāde un interpretācija, teritorijas attīstības 
modeĜu un scenāriju izstrāde un salīdzināšana. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Ainavu plānojuma sadaĜas iztrāde teritoriālplānojumam  
2 Ainavu plānojuma sadaĜas iztrāde teritoriālplānojumam  
3 Ainavu plānojuma sadaĜas iztrāde teritoriālplānojumam  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts ainavu arhitektūras specialitātes klātienes maăistra studiju 
programmas A daĜā. 
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Kursa nosaukums Vācu valoda maăistrantūrā 

Kursa kods Valo6004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vordamme G. et al. Fachkenntnisse. Landmaschinenmechaniker- Handwerk 
und Technik- Hamburg, 1995- 328 S.  
2. Gruber- Lang M. u. a. Vernetzungen. deutsch als Fremdsprache. Band 7- 
Wien1994- 194 S.  
3. G.Devicharan u.a. "32 Interviews"InterNationes 1995.  
4. Pavlova.V.Institutionen der Europäischen Union.Lehrwerk fĥr 
Magisterstudenten. Jelgava, LLU, 1999  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Linscheid I. Forschung und Beratung Kurzanszĥge and Dissertationen und 
Berichtenß Landwirtschaftliche Fakultät, Bonn, 1994ß 536 S.  
2. Beile U. u. a. Umweltß Wien, 1995- 182 S.  
3. Ursula Hermes. Kurzgeschichten. Systeme 1999  
4. Warning. Deutsches Wěrterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. 1986  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Auto- Bild  
2. Top Agrar  
3. Wirtschaftswoche  
4. Markt  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izstrādāts individuālais darbs (mājas lasīšana 250`000 rakstu zīmes), balstoties 
uz izlasītajiem tekstiem, sastādīta terminoloăijas vārdnīca, uzrakstīts un 
maăistrantu seminārā nolasīts referāts (5- 10 lpp.)  

  

Kursa anotācija 

Maăistranti iegūst iemaĦas darbā ar profesionālo un zinātnisko literatūru vācu 
valodā. Veicot maăistra līmeĦa pētījumus, tas Ĝauj dziĜāk un plašāk iedziĜināties 
problēmas risinājumā, apgūt nepieciešamās teorētisko un empīrisko pētījumu 
metodes un to izmantošanu zinātniskā darba izstrādē. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Inženierzinības un ekoloăija  
2 Videi draudzīgas un ekonomiskas lauksaimniecības tehnoloăijas  
3 Luksaimnieciskās ražošanas ekonomiskais novērtējums  
4 Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes kontrole un vadība  
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5 Alternatīvās enerăijas veidi un ražošana  
6 Enerăija un biomasas  
7 Enerăijas patēriĦa optimizācija  
8 Alternatīvās degvielas  
9 AutomobiĜu diagnostika un tehniskais serviss  
10 Autotransporta loăistika  
11 Augsnes apstrādes tehnoloăijas un mašīnas  
12 Elektroenerăētika  
13 Lopkopības procseu intensifikācija  
14 Konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū  
15 Pētnieciskā darba metodes  
16 Zinātniskā darba noformēšana un prezentācija  

  

Piezīmes 

Priekšmets iekĜauts maăistrantūras studiju programmas obligātajā daĜā, 1. 
semestrī. 
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Kursa nosaukums Vadībzinības  

Kursa kods VadZ5008 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. - Rīga: Vaidelote, 2001. - 509 lpp.  
2. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. - Rīga: Valsts administrācijas skola (USIS 
Rīga), 1999. - 616 lpp.  
3. Klauss A. (grupas vadītājs) Pārvaldes tehnoloăijas. - Rīga: SIA Mediju nams, 
2003. - 240 lpp.  
4. Hovermane K. Labāka par jebkuru vīrieti. - Rīga: Alberts XII, 2000. - 240 lpp.  
5. Holt D. Management: Principles and Practices. - Prentice Hall, 1990. - 581 p.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma: Salīdzinošā analīze. - Rīga, 
2000. - 350 lpp.  
2. Valdība, Ētika un Vadītāji. - Rīga: Pētergailis, 1994. - 171 lpp.  
3. Карпов А. Психология менеджмента. - Москва: Гардарики, 2000. - 583 с.  
4. Стивен Р. Коби. Принцип - центричное руководство. - Минск: Попурри, 
2002. - 365 с.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Laikraksts Diena  
2. Laikraksts Dienas Bizness  
3. Žurnāls Kapitāls  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Lekciju nodarbību apmeklējums  
2. Testu, situāciju analīžu izpilde  
3. 2-3 menedžmenta grāmatu anotācijas  
4. Pētījuma veikšana (pēc pasniedzēja norādes)  
5. Noslēguma darba izpilde  

  

Kursa anotācija 

Vadīšanas pārvaldīšanas būtība, informatīvās plūsmas. Vadītājs un līderis, 
vadīšanas stili, vadīšanas funkcijas un lēmumu pieĦemšanas process. Motivācija 
un konflikti. Vadīšanas psiholoăija. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vadīšanas, pārvaldīšanas būtība. Informācijas plūsma organizācijā.  
2 Vadīšanas pamatprincipi  
3 Vadīšanas pamatfunkcijas, vadītāju tipi  
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4 Vadītājs un līderis  
5 Komanda, komandas veidošana, Adīzes tests  
6 Plānošanas process. Stratēăiskā vadība  
7 Problēma un lēmums  
8 Lēmumu pieĦemšanas process  
9 Sandras tests  
10 Organizācijas būtība, dzīves posmi  
11 Organizācijas struktūra  
12 Vara un deleăēsana  
13 Motivācija. Motivācijas sistēmas  
14 Vadības stili  
15 Vadīšanas psiholoăija  
16 Vadīšana un konflikti  

  

Piezīmes 

Obligātais A daĜas kurss Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloăijas 
maăistra studiju programmas studentiem; B daĜas kurss pārējo LLU maăistra 
studiju programmu studentiem. 
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Kursa nosaukums Vadībzinības(Menedžments) 

Kursa kods VadZ6007 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

48 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju skaits 24 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

  

Kursa autori 

socioloğijas mağistrs lekt. Inese Zalāne 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga 2001.g.  
2. Praude V., Ivanovs N., Pauloviča A. Menedžments. Turības mācību centrs 
2000.g.  
3. Forands I. Vadīšana un vadītājs. Rīga 1999.g.  
4. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata Rīga 2001.g.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Forands I. Stratēăija un kvalitāte. Rīga 2000.g.  
2. Klauss A. Zinības vadītājam. Rīga 2002.g.  
3. ĖeniĦš - Kings G. Amerikas pieredze uzĦēmumu vadībai Rīga 2002.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Kapitāls // 2006.  
2. Kapitāls // 2005.  
3. Direktors //2006.  
4. Latvijas ekonomists//2006.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jāstudē obligātā un ieteicamā literatūra. Semestra laikā praktiskajās nodarbībās 
jāiepazīstas un jāizvērtē piedāvāto testu situācijas. Jāaizstāv referāts vai SVID 
analīze.  

  

Kursa anotācija 

Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju 
vadīšanas, pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā 
nozīmību organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana 
ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. 
Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Vadīšanas būtība un nozīme.  
2 Menedžmenta rašanās nosacījumi.  



 

 157 

3 Zinātniskais menedžments. F.Teilors, A.Faiola, G.Emersons u.c.  
4 Eiro amerikāniskais un Japānas menedžments.  
5 Organizācijas funkcionēšanas principi un elementi.  
6 Organizācijas struktūra.  
7 Vadītāji un to galvenās lomas.  
8 Komandas vadīšanas principi pēc Adīzes.  
9 Plānošanas būtība, plānošanas tipi.  
10 Lēmumu pieĦemšanas metodika.  
11 Vara, tās izpausmes veidi.  
12 Vadītāja autoritāte.  
13 Deleăēšanas principi.  
14 Motivācija, motivāciju teorijas.  
15 Komunikācija, personālvadība.  
16 Inovāciju process un modeĜi.  

  

Piezīmes 

Visu specialitāšu maăistrantiem, C daĜa, 4.semestris.  
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Kursa nosaukums Zinātnes filozofija 

Kursa kods Filz5003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Leikums L., Lūsis K., Moskvins G. Zinātnes filozofija. 3.izd. - Jelgava: LLU, 
2002.  
2. Vedins I. Loăika. - Rīga: Avots, 2000.  
3. Kūle M., Kūlis R. Filozofija. - Rīga: 1996.,1997.,1998.  
4. SiliĦš E. A. Lielo patiesību meklējumi. - Rīga: Jumava, 1999.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. RaĦėis G. Eksaktā zinātne kultūras vēsturē. - Rīga: Liesma, 1999.  
2. ĥūts E. Patiesības meklējumos. Īsa zinātnes vēsture. - Rīga: Nordik, 2003.  
3. Философия и методология науки./Под ред.И.Купцова. -М.: Аспект Пресс, 
1996.  
4. Hомпсон М. Философия науки. - М., 2003.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://directory.google.com/Top/society/Philosophy/Philosophy_of_Science/  
2. Zinātnes Vēstnesis.  
3. The British Journal for the Philosophy of Science.  
4. Наука и жизнь.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Eksāmens pie komisijas. Eksāmenā tiek Ħemts vērā referāta vērtējums - 33%. 

  

Kursa anotācija 

Zinātnes filozofija dod ieskatu zinātnes darbības mehānismā, zinātniskās izziĦas 
procesā, palīdz orientēties zinātnes attīstības likumsakarībās un problēmās. Kursā 
studenti iegūst metodoloăiskas zināšanas, kas nepieciešamas zinātniski 
pētnieciskajā darbā. 

  

Kursa apraksts-plāns 

1 Zinātnes filozofijas koncepciju vēsturisks skatījums.  
2 IzziĦas process: līmeĦi, formas, metodes.  
3 Aktuālas zinātnes problēmas.  
4 Referātu prezentācija, analīze, vērtēšana.  

  

Piezīmes 

Obligāts visu fakultāšu maăistrantūras programmām, izĦemot TF Pedagoăijas 
maăistrantūras programmu. 
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a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 

 
Akredit ētās studiju programmas 

“AINAVU ARHITEKT ŪRA UN PLĀNOŠANA” 
ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma – IKK 42581) 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2005/2006. MĀCĪBU GADU 
c) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2004./2005. MĀCĪBU GADU 
d) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2003./2004. MĀCĪBU GADU 
e) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2002./2003. MĀCĪBU GADU 
f) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2001./2002. MĀCĪBU GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 
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Akredit ētās studiju programmas  
“AINAVU ARHITEKT ŪRA UN PLĀNOŠANA”  

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu  
 

(2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
 programma – IKK 42581) 

 
 

g) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2005/2006. MĀCĪBU 
GADU 
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Akredit ētās studiju programmas 

“Ainavu arhitekt ūra un plānošana” 

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  

–IKK 42581) 

pašnovērt ējuma ziĦojums par 2005-2006 mācību gadu. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir 
spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. 

Noteikt vizuāli estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju 
galvenajiem pārveidošanas un uzlabošanas pasākumiem, prast veikt 
kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un ekoloăiskus uzdevumus 
konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un 
realizēšanā;  

- izprast dabas procesus, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas 
vienotību un nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  

- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Uzdevumi : 
- Dot studiju programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 

speciālisti varētu darboties sekojošos virzienos:  
- Ainavu arhitektūras projektēšana un projektu realizēšana;  
- Reăionālo un teritoriālplānu izstrādāšana un pilnveidošana;  
- Ainavu rekonstrukcijas, konservācijas un kopšanas plānu izstrādāšana un 

realizēšana;  
- Darbs pašvaldībās un administratīvās struktūrās, konsultatīvos dienestos, 

zinātniski pedagoăiskais darbs;  
- Piedalīšanās valsts un starptautiskos ainavu arhitektūras un plānošanas radošajos 

konkursos un konferencēs. 
 

2.Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
Šajā periodā studiju programmā un studiju plānā izmaiĦas nav veiktas. 
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2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam un 
izstrādātajam ainavu arhitekta profesijas standartam, kā arī IFLA (Vispasaules ainavu 
arhitektu federācija) izstrādātajām prasībām ainavu arhitektūras izglītībai un ainavu 
arhitekta profesijas definīcijai. 
 
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā.  

Visi studiju priekšmetu, prakšu, kursa darbu un projektu programmas izstrādātas 
LAIS sistēmā. 
 Pilnveidota diplomprojekta izstrādes metodika un konsultāciju organizācija. 
Sagatavoti priekšlikumi izmaiĦām studiju programmā. Realizēta pāreja no 60 minūšu 
stundas uz 45 minūšu stundu, atvēlot vairāk laika studentu patstāvīgajam darbam.  

 
3. Studiju programmu praktiskā realizācija. 

 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj 
izmantot Ĝoti bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Ir sagatavotas lekciju tēmas 
priekšmetos Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu menedžments, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Pētniecības darba pamati, Ēku arhitektūra, Parki, izvēles 
priekšmetā Pilsētbūvnieciskā ainava, Dzīvojamo māju apstādījumi, Sabiedrisko ēku 
apstādījumi, Mazās arhitektūras formas. Projektorient ēta apmācība tiek realizēta 
daĜēji AAP 2., 3,. un 4. kursā. Projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti vairāki priekšmeti, 
piemēram 2. kursā tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus Ainavu mācība, 
Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Zīmēšana, Ainavu arhitektūra un projektēšana, 
Maketēšana un Ainavu analīze, kā arī izvēles priekšmetus Mazās arhitektūras formas 
un Ainavu dizains.  3. kursā projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti Ēku 
arhitektūra, Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, Ainavu arhitektūra un 
projektēšana, Gleznošana, KrāšĦumaugi un izvēles priekšmeti - Sabiedrisko ēku 
apstādījumi, Ainavu dizains. 4.kursā projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Reăionālā un ainavu plānošana, Pētnieciskā darba 
pamati Ainavu dizains. Projektorientētai apmācībai šādā gadījumā ir ne tikai liela 
loma studentu apmācībā, bet arī mācību spēku savstarpējā informācijas apmaiĦā un 
kvalifikācijas paaugstināšanā. Šādu lielu projektu izstrādāšanā tiek organizēts 
komandas darbs gan studentiem strādājot grupās, kur  katram studentam ir jāiemācās 
viss, gan mācību spēkiem, kur katram jābūt spējīgam risināt savus jautājumus vienādi 
augstā līmenī. Mācību prasmju veicināšanā liela nozīme ir studentu līdzdalībai 
vietējo un starptautisku projektu konkursos un dažādās izstādēs. Atskaites periodā 
studenti piedalījās  konkursā par Atpūtas kompleksa risinājumu GaiziĦa dabas parka 
teritorijā, Ēdināšanas un atpūtas kompleksa arhitektonisko un apstādījumu dizaina 
projektu Ozolnieku novadā. Studenti izstrādāja Jēkabpils pilsētai vairāku objektu 
ainaviskos risinājumus saskaĦā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Jēkabpils 
Domi, RTU un LLU. Studente Inga BērziĦa uzvarēja studentu darbu konkursā par 
projektu „Saldus Saule”. AAP studenti ar saviem darbiem jau trešo gadu piedalījās 
izstādē “Dārzs un Flora” Rīgā Ėīpsalas izstāžu hallē un saĦēma izstāžu organizētāju  
pateicības rakstu par augstu līmeni ekspozīcijas iekārtojumā. Labākie diplomprojekti 
 tika izstādīti Dizaina Informācijas Centra organizētajā izstādē „Dizains. Nākotne. 
2005.” Patstāvīgais darbs ir nepieciešams ne tikai konkursu un izstāžu darbu 
veidošanai, bet arī jebkuros citos priekšmetos. Patstāvīgā darba nodrošināšanai ir 
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sakārtots darba režīms fakultātes bibliotēkai. Katedras mācību un palīgliteratūras 
metodiskā bibliotēka papildinājusies ar vērtīgu literatūru, profesionāliem žurnāliem :  
tieši no izdevniecības tiek saĦemts Starptautiskās akreditācijas komisijas ieteiktais 
žurnāls “Garten und Landschaft” un “Topos”. Ar žurnālu “Dārzs un drava” un “Dārza 
pasaule” redakciju un  gādību katedras bibliotēka saĦem žurnāla ikmēneša izdevumus. 
Regulāri saĦemam Norvēăijas ainavu arhitektūras žurnālu “Byggekunst”. Pateicoties 
Vācijas stādudzētavai “Lorenz van Ehren” pieejams stādaudzētavas katalogs 
kompaktdiska formātā vairākos eksemplāros. Digitālā formā ir arī Rožu katalogs. 
Studenti Ĝoti plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir pieejama fakultātes 
datorklasēs. Digitāli sagatavotos lekciju kursus studentiem ir iespēja  nokopēt savām 
vajadzībām. Studentiem tika noorganizēti kursi ”Trīsdimensiju attēlu konstruēšana 
ainavu arhitektūrā. 
Mācību ekskursijas. Tām ir Ĝoti svarīga loma ainavu arhitektu izglītošanā. Studiju 
laikā notiek daudzas ekskursijas gan priekšmetu studiju, gan mācību prakšu ietvaros. 
Atskaites periodā notika ekskursijas: 
Cēsis, Gaujiena, Zvārtava, Alūksne, Stāmeriena,  Jaungulbene,  Cesvaine, ekskursijas 
uzdevums bija iepazīties ar vēsturiskajiem parkiem un mūsdienu pilsētu 
apstādījumiem. 
Jelgava, Iecava, Vecumnieki, Baldone- ekskursija uz privātmāju dārziem. 
Eleja, Rundāle, Mežotne, Iecava- ekskursija uz vēsturiskajiem parkiem. 
 Rīga, Carnikava, Baltezers - ekskursija ainavu mācībā. 
Rīga. Sabiedriskās  ēkas- ekskursija sabiedrisko ēku apstādījumu novērtēšanā. 
Rīga. Aizrobežu mākslas vēstures muzejs. Rīgas Vēstures un kuăniecības muzejs. 
Arhitektūras projektu izstāde Dekoratīvi lietišėās mākslas muzejā -  ekskursija 
priekšmeta Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture ietvaros, iepazīšanās ar Austrumu 
mākslu. 
Liepāja, Nīca, Rucava, Jūrkalne, Pāvilosta, Kuldīga. Ekskursija lai iepazītos ar mazo 
arhitektūras formu izmantošanu publiskā un privātā telpā. 
 Jūrmala, Ventspils, Talsi. - dzīvojamo un sabiedrisko ēku apstādījumi, parki, 
 mazās arhitektūras formas u. c.   
Jēkabpils. Ekskursija sakarā ar līgumu starp Jēkabpils Domi, RTU un LLU par 
Jēkabpils publiskās un dzīvojamās ainaviskās telpas rekonstrukcijas priekšlikumiem. 
Tukums, iepazīšanās ar Tukuma pilsētbūvniecisko situāciju un Pilsētas parka 
rekonstrukcijas priekšlikuma izstrādāšanu. 
Salaspils, ekskursija priekšmetā Ainavu arhitektūra un projektēšana. 
Studiju priekšmetu Ainavu mācība, Ainavu analīze, Arhitektūras un dārzu mākslas 
vēsture ietvaros tika noorganizētas ekskursijas pa maršrutu Austrija - Šveice-Spānija – 
Gibraltārs – Spānija – Monako- Vācija – Latvija., 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU) ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un 
Internetam pieslēgti 11 datori un printeris.  

ARBU katedrā iegādātas multimēdiju iekārtas datorkomplekti “Keleron” ar 
portatīviem datoriem un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneri 
un digitālās fotokameras. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas 
lietošanai, printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārtas. 

 Darba stacijas: 
Visas darba stacijas ir savienotas vietējā datorklases tīklā, kā arī ar fakultātes un 
visas universitātes tīklu. Studentiem ir pieeja internetam, noslēdzot interneta 
izmantošanas līgumu ar universitāti. 
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2005/2006.m.g. iegādātas šādas iekārtas: 
Datori: 

• Portatīvais dators IBM (Ls 1015,98) 
• Piezīmju dators IBM (Ls 1031,83) 
• Portatīvais dators IBM (Ls 1033,21) 
• Portatīvais dators (Ls 1480,64) 
• Monitors LCD 17in (Ls 193,00) 

Datorprogrammas: 

• Tildes Birojs 2005, izglītības licence (2 gab.) (Ls 34,80) 
• Microsoft Office Pro 2003 Win 32 English OLPNLAE (2 gab.) (Ls 56,30) 

Iekārtas: 
• Video kamera Sony DCR-P(1000E mini DV) (Ls 742,00) 
• Digitālā fotokamera Olympus E-300 (Ls 560,00) 
• Fotoaparāts Olympus SP 310 (Ls 294,50) 
• Kodoskops 536P (Ls 170,00) 
• Projektors LCD 670 (Ls 1201,03) 
• Kopētājs SHARP (Ls998,00) 
• Lāzera niveliera komplekts F1-20 (Ls 323,00)  

Ir izstrādāts jauns projekts maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijai, lai palielinātu 
darba vietu skaitu, zīmēšanas darbnīcai  iegādāti jauni uzstādījumu materiāli. 
Katedra ir piedalījusies projektu konkursā un ieguvusi  tiesības projekta realizēšanai  
ar Eiropas Savienības finansējuma palīdzību. 
Mācību literatūras klāsts papildināts ar metodiskajiem materiāliem, grāmatām un 
žurnāliem. Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, 
angĜu un vācu valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. Katedras metodiskajā 
bibliotēkā, kas ikdienas neierobežoti pieejama studentiem, tiek saĦemti žurnāli 
“Dārzu pasaule”, “Dārzs un drava”, “Latvijas arhitektūra”, “Dārzs”, “Latvijas 
arhitektūra”, “Garten und Landschaft”, “Byggakunst”, „Topos”. 
Ir iegādātas jaunas grāmatas katedras bibliotēkai:  

1. 319.-1 E.B.Забелина. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. 
Москва,  

a. Архитектура-С, 2005. – 158 с.            
2. 320. В.А.Горохов. Зеленая природа города. Москва, Архитектура-С, 

2005. – 592 с. 
3. 321. А.Дейнека. Учитесь рисовать. Москва, Архитектура-С, 2005. – 223 с. 
4. 322. Н.В.Калмыкова, И.А.Максимова. Макетирование. Москва, 

Архитектура-С, 2005. – 95 с. 
5. 323. Е.П.Лециус. Построение теней и перспективы ряда архитектурных 

форм. Москва, Архитектура-С, 2005. – 144 с. 
6. 324. Н.В.Усова. Геодезия. Москва, Архитектура-С, 2006. – 224 с. 

4 
7. 325. К.И.Колодин. Формообразование объектов загородной среды. 

Москва, Архитектура-С, 2004. – 256 с. 
8. 326. О.В.Георгиевский. Художественно-графическое оформление 

архитектурно-строительных чертежей. Москва, Архитектура-С,  2004. – 
79 с. 

9. 327. А.В.Крашенинников.  Градостроительное развитие жилой 
застройки. Москва, Архитектура-С, 2005. – 111 с. 
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10. 328. Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики. Москва, 
Архитектура-С, 2004. – 352 с. 

11. 329. В.Ф.Рунге. Эргономика и оборудование интерьера. Москва, 
Архитектура-С, 2005. – 160 с. 

12. 330. В.И.Локтев. Барокко от Микеланджело до Гварини. Москва, 
Архитектура-С, 2004. – 494 с. 

13. Объемно-простраственная композиция. Под редакцией проф. 
А.В.Степанова. Москва, Архитектура-С, 2004. – 255 с. 

14. В.Т.Шимко, А.А.Гаврилина. Типологические основы художественного 
проектирования архитектурной среды. Москва, Архитектура-С, 2004. – 
103 с. 

15. Ю.А.Дыховичный и др. Архитектурные конструкциии Крига 1. 
Архитектурные конструкциии малоэтажных жилых зданий. Москва, 
Архитектура-С, 2006. – 247 с. 

16. Кафедра рисунка – абитуриенту.  Редактор-составитель З.В.Жилкина. 
Москва, Архитектура-С, 2005. – 127 с. 

17. Декоративные шрифты для художественно оформительских работ. 
Москва, Архитектура-С, 2005. – 287 с. 

18. К.В.Кудряшев. Архитектурная графика. Москва, Архитектура-С, 2006. – 
312 с. 

19. О.В.Георгиевский. Единые требования по выполнению строительных 
чертежей. Москва, Архитектура-С, 2004. – 143 с. 

20. С.Г.Змеул, Б.А.Маханько. Архитектурная типология зданий и 
сооружений. Москва, Архитектура-С, 2004. – 238 с. 

21. В.Ф.Рунге, Ю.П.Манусевич. Эргономика в дизайне среды. Москва, 
Архитектура-С, 2005. – 328 с. 

22. Я.В.Косицкий. Архитектурно-планировочное развитие городов. Москва, 
Архитектура-С, 2005. – 646 с. 

23. Н.А.Сапрыкина. Основы динамического формообразования в 
архитектуре. Москва, Архитектура-С, 2005. – 312 с. 

24. Дизайн архитектурной среды. Москва, Архитектура-С, 2005. – 503 с. 
25. Д.Л.Мелодинский. Школа архитектурно-дизайнерского 

формообразования. Москва, Архитектура-С, 2004. – 107 с. 
26. Е.М.Пашкин. инженерная геология (для реставраторов). Москва, 

Архитектура-С, 2004. – 264 с. 
27. Я.Чернихов, Н.Соболев. Построение шрифтов. Москва, Архитектура-С, 

2005. – 116 с. 
28. Dārzs ikvienam. Jumava. Marshall Publishing. London. 2004. – lpp. 
29. Ten Landscapes. Topher Delaney. Edissed by James Grayson Tenlove. 

Rockport Publisgherd. 2001. – 123 p. 
30. Robert Holden. New Landscape design. Laurence  King Publishing, 2003. – 

191 p. 
31.  Influential Gardeners. Mitdull Beozley. Andrew Wilson. Octopus Publishing. 

– 2002. – p. 
32. Keith Davitt. Beyond the lawn. Unique outdoor spaces for modern living. 

Rockport Publishers. 2003. – 136 p. 
33. Marta Iris Mantero. Beurle Marx. The Lyrical Landscape. Thames&Hudson. 

2001. – 208 p. 
34. Самые красивые сады мира. Под редакцией Кэролайн Холмс. Mосква. 

2002. – 174 стр. 
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35. Ehrenfed Kluckert. European garden design. From classical aqntiquity to the 
present day. Edited by Rolf Toman. Konemann. Tandem Veilag. GmbH. 2005. 
– 496 p. 

 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
 

Aizvadītajā mācību gadā notika kārtējā Studentu zinātniskā konference.. Konferencē 
referātus lasīja un publicēja tēzes sekojoši studenti:  

1. Sanda AkmentiĦa ”Krustpils pils kultūrvēsturiskās ainavas attīstības 
priekšlikumi.” Zin. vad. Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece 

2. Liene Straujā ”Vandzenes ainaviskās telpas estētiskās kvalitātes kritēriji”. Zin. 
vad. Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece. 

3. Baiba Bārbale ”Stirnienes ciema mozaīkveida apbūves struktūras un 
kultūrvēsturiskās ainavas sasaiste.” Zin. vad. Asoc.prof. Aija ZiemeĜniece. 

Bez tam studiju priekšmeta ”Pētniecības darba pamati”ietvaros visi 4. kursa studenti 
veic pētniecības darbu par izvēlēto tēmu 2KP apjomā.  
Visi 3. kursa studenti veic pētniecības darbu  priekšmetā ”Arhitektūras un dārzu 
mākslas vēsture” par mūsdienu dārzu mākslas un ainavu arhitektūras meistariem un 
objektiem. Pētniecības tezultātā notiek referātu prezentācija pārējiem studentiem. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 
• ERASMUS programmas ietvaros studentes Agnese Kusmane divus semestrus 

studēja Somijā Hames (Hamenlinnas) politehniskās augstskolas Ainavu dizaina 
nodaĜā Lepaa, kur ieguva 40KP, studentes Līva Dudareva un Diāna Lukjanska 
divus semestrus studēja Zviedrijas lauksaimniecības universitātes Ainavu 
plānošanas institūtā Alnarpā, kur ieguva 40KP. 
Studentes Jekaterina BaĜicka un Anastasija Mazajeva vienu semestri studēja  
Vācijā Neubrandenburgas augstskolā, kur ieguva 20KP. 

• Laikā no 2006.gada 17. līdz 21.maijam Vīnes Tehniskajā universitātē notika   
Eiropas universitāšu, kurās tiek sagatavoti ainavu arhitekti, starptautiskā 
konference LE:NOTRE (Starptautiskais ainavu arhitektu izglītības projekts) un 
konferences ietvaros seminārs “Urban Landscape”, kurā piedalījās LLU 
Arhitektūras un būvniecības katedras docente Silvija Rubene un lektore Kristīne 
Kalmane. 

• Oktobrī Šveices studentu grupa 40 cilvēku apmeklēja LIF un ARBU katedru, lai 
iepazītos ar Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmu un studiju 
procesu. 

• Vieslektors no Edinburgas universitātes Mākslas un arhitektūras koledžas 
Saimons Bells lasīja lekcijas par Ainavu ekoloăiju un mūsdienu ainavu veidošanas 
tehnoloăijām. 

• Katedras mācību spēki apmeklēja Edinburgas Mākslas un arhitektūras koledžu, 
kur iepazinās ar mācību plāniem un programmām. 

 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 
Article VI. Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un 
pirmsdiploma prakšu ietvaros. Darba devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar 
SIA “Aleja” Jelgavā, SIA “Garten”, “Parka Avēnija”, “Monesis”, “Dārzs un vide”, 
“Jaunbērzi” Rīgā, “Arhitektūra un vide” Ozolniekos, kā arī ar IU “Tagete”, Z/s 
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“Virškalni”, kokaudzētavu “Baltezers”, I.U Lēdurgas dendroparks  Veiksmīga 
sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Jelgavas Domi, Rīgas pašvaldības uzĦēmumu 
“Rīgas dārzi un parki”, kā arī Rīgas pilsētas attīstības departamentu un būvvaldes 
Ainavu arhitektūras nodaĜu.  Neliela darba  devēju aptauja atskaites periodā veikta 
sakarā ar specialitātes jubileju,  atsauksmes ir pozitīvas. Par to, ka darba devējus 
apmierina mūsu absolventu līmenis liecina tas, ka vairāk nekā puse paliek savās 
prakšu vietās pamatdarbā. 
 

(i) Studentu darba vietas ražošanas un pirmsdiploma praksē 
 
 

Vārds, uzvārds, Personas kods Matrikulas 
Nr. 

Prakses vieta 

Sanda AkmentiĦa 050183-11142 0216138 SIA ”Aleja D” Jelgavā 

Dace Āna 270184-10033 0216140 SIA “ZL” Jelgavā 

AĜona Andrejenko 070284-10012 0216149 SIA ”Topo 7” Talsos 

Baiba Bārbale 080384-11718 0216143 Ikšėiles pilsētas dome, Ogres raj. 

Inga BērziĦa 231183-11077 0216144 SIA “Gradovska darbnīca” Rīgā 

Madara BērziĦa 301183-11902 0216145 SIA ”AP” Rīgā 

Zaiga Ikauniece 110483-11048 0216150 SIA ”Sestais stils” Rīgā 

Natālija Ivanova 161083-11422 0216151 Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknē 

Agnese Jēkabsone 100381-12518 0216152 Z/S “Laumu dabas parks” Talsu raj. Īves pag. 

Vita JumtiĦa 080874-10615 0216153 SIA “Reăionālie projekti” Rīgā 

Margarita KaĦevska 220983-11920 0216155 SIA “Z4” Rīgā 

Inese NiedoliĦa 090680-11648 0216161 SIA “5.iela” Rīgā 

Santa OzoliĦa 190983-10015 0216162 A.ZiemeĜnieces arhitekta privātprakse 

Madara Pidža 170184-11352 0216163 SIA “Livland” Jelgavā 

Līga Romanovska 020284-11768 0216165 SIA “Soliters” Rīgā 

Lauma Sīle 311283-11361 0216168 Cēsu pilsētas dome Cēsīs 

Liene Straujā 010884-12506 0216169 SIA “ZaĜā rota” Jelgavā 

Ieva Strazda 230472-10008 0216170 SIA “Aleja D” Jelgavā 

Jana Suhecka 280881-12212 0216356 Bērzes pag. padome, Dobeles raj. 

Marija ŠčogoĜeva 100184-12353 0216171 I.U. ”L ēdurgas dendroparks” Limbažu raj. 

Zane Vanaga 040779-11004 0016118 SIA “ZL” Jelgavā 

Zanda Vēmane 241182-12516 0216173 SIA “JMS Baltija” Rīgā 

Marina Voitkuna 090283-11590 0216175 I.U.”L ēdurgas dendroparks” Limbažu raj. 

JeĜena Zaėīte 210183-11636 0216357 SIA “Ainavists” Rīgā 

 
  

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši 
LLU Senāta 1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek 
vērtēti pēc diviem rādītājiem: 
1. Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-

teicami, 8- Ĝoti labi, 7- labi, 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3- 
slikti, 2- Ĝoti slikti, 1neapmierinoši, sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 
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2. Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. 
Viens KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 
16 stundas auditorijā mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam 
jāapgūst priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez 
atzīmes, ieskaite ar atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, 
katrā semestrī tiek dots vērtējums. Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, tas ir saistīts galvenokārt ar 
kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar iesniegtā projekta 
gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos ( projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc 
Pirmsdiploma un ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. 
Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses beigās tiek iesniegts pārskats, kas tiek novērtēta ar 
atzīmi. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc 
sekmīgas iepriekšējā kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek 
izstrādāts un aizstāvēts Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi.   
 
 
 

5. Studenti 
 

2005/2006 mācību gadā uzĦemšanai Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā tika iesniegti pāri par 100 iesniegumi konkursam uz  valsts finansētajām 
vietām, konkursa koeficients uzĦemti  25 studenti par valsts finansējumu un 15 
studenti par daĜēju studiju maksu. UzĦemšana notika saskaĦā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes uzĦemšanas noteikumiem pamatstudijām 2005.gadā, 
kas apstiprināti LLU Senāta sēdē 2003.gada 10.decembrī.. 
Studentu sekmes samērā labas, 2005/2006.m.g pavasara sesijas rezultātu analīze rāda, 
ka sesijas sekmīgi nokārtojuši 1.kursā 87% studentu, 2.kursā 76 % studentu, 3.kursā 
72% studentu, 4.kursā 96 %  studentu. No 1,2,4 kursa katra kursa atskaitīts pa vienam 
studentam, no 3.kursa atskaitīti 3 studenti. Pārējie sesiju nenokārtojušie paĦēmuši 
akadēmisko atvaĜinājumu vai palikuši uz otru gadu. 4 labākie studenti katru gadu 
saĦem Latvijas Izglītības Fonda mērėprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” 
stipendijas. Par 2005/2006. mācību gada rezultātiem  stipendiju saĦems Laura 
Hrisanfova, Aleksandrs Gradinarovs, Indra Tumova un Gunārs Dūzens.  
 

Pamatstudiju absolventi izstrādāja diplomprojektus par sekojošām tēmām. 
 
Nr. 
p.k. 

Uzvārds, vārds Tēma 

1. Mirdza Geidāne Rekreācijas un bioloăiskās daudzveidības attīstības 
iespējas Jelgavas Pasta salā un Pils salā. 

2. Linda Grugule Biėeru baznīcas dārzi 
3. Olga Bogatirjova Aktīvās atpūtas komplekss Embūtes pagasta Pavārkalnā 
4. Baiba Miėe Atpūtas komplekss ”EzeriĦi” 
5. Ăirts Runis Siguldas ainavas koncepcija 
6. Linda ZaĜā Ekoloăiskās attīstības vīzija Ėīšezera krastā 
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7. Irina KoroĜkova ZiemeĜu rajona atpūtas parks Rēzeknē 
8. Una Gailuma Kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības iespējas Jelgavas 

vecpilsētā 
 

9. Anna Zvejniece Nacionālā Botāniskā dārza renovācija  
10. Laura KoziĦeca Pilsētas parks Tukumā  
11. Liene Vanaga Cēsu pilsētas ievadceĜu ainavu koncepcija  
12. Anita Deksne Aktīvās atpūtas parks Gulbenē  
13. Gita Briăe Kokaudzētavas ”Bulduri” rekonstrukcijas projekts  
14. Jekaterina 

Volokovaja 
Atpūtas komplekss ”ĖieăeĜmuiža” Kocēnu pagastā  

15. Marta Tabaka Atpūtas komplekss Carnikavā  
16. Antra Babuka Rīgas pilsētas Beberbeėu kapi  
17. Kristīne RudĦeva Article VII. Tautas parks ”Dainas” Līvānos  
18. Agnese Putrišėe Sējas muižas parka rekonstrukcijas projekts  
19. Inga Griezne Kristiānijas parks Mārupes pagastā  
20. Māra Tooma Pirtsupītes ielejas attīstības projekts  
21. Solvita Brutāne Vecā ceĜa Rīga - Jelgava rekonstrukcija posmā 

Jaunolaine -  Blukas 
 

22. Gunita Mangale Andrejsalas krastmalas attīstības priekšlikumi  
23. Pauls Grants Dabas parka “Ogres zilie kalni” rekreācijas projekts  
24. Antra Podniece  

Section 7.01 Aldaru parka rekonstrukcija 
 

25. Laura BirstiĦa Dzīvojamās zonas attīstības iespējas Mārcienas pagastā  
 
 

Labākie diplomprojekti 

 
Mirdza Geidāne par diplomprojektu ”Rekreācijas un bioloăiskās daudzveidības 
attīstības iespējas Jelgavas Pasta salā un Pils salā” saĦēma atzīmi 10 (izcili). 
Diplomprojektā veikta Pasta un Pils salu vēsturiskā izpēte, vides un ekoloăiskās 
situācijas analīze, kā arī riska faktoru izvērtēšana. Projektā izstrādāti Pils salas 
bioloăiskās vides saglabāšanas un aizsardzības priekšlikumi. Pasta salai piedāvāts 
daudzfunkcionāls risinājums, apvienojot publiskās iestādes, atpūtas, veselības 
uzlabošanas, sporta un izklaides kompleksus. Ainavas funkcionālais un vizuālais 
risinājums attēlots grafiski izteiksmīgi. Izcilā kvalitātē izstrādāts paskaidrojuma 
raksts. 
Baiba Miėe par diplomprojektu ”Atpūtas komplekss ”EzeriĦi” saĦēma teicamu 
(atzīme 9) novērtējumu. Projektā sniegts ieskats par ainavu raksturojumu Drustu 
pagastā un to novērtējumu atbilstoši tūrisma attīstības iespējām. Izvērtēti klimatiskie 
apstākĜi Drustu  pagastā un tuvākajā apkārtnē, kas šajā Vidzemes daĜā ir būtiski augu 
izvēlei. Kā viens no galvenajiem tūrisma piesaistes objektiem ir projektēts atpūtas 
komplekss ”EzeriĦi”, kur paredzētas plašas atpūtas iespējas visa gada garumā 
dažādām vecuma un interešu grupām. Kā galvenais ainavs elements šeit ir ūdens – 
ezers un dīėu sistēma. Diplomande labi atrisinājusi  savstarpējo funkcionālo sasaisti  
un akcentējusu  vizuālo nozīmību. 
 
Ăirts Runis  diplomprojektā “Siguldas ainavas koncepcija” veiksmīgi atspoguĜojis 
zināšanas ainavu plānošanā, ko papildus ieguvis studējot Zviedrijas Lauksaimniecības 
universitātē. Projekts izstrādāts ar devīzi – Ja tiek izveidota konkrētas vietas ainavas 
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koncepcija, tad tā veicina harmonisku un pilnvērtīgu šīs vietas attīstību. 
Diplomprojekta struktūru veido četras daĜas: 1. Pētījuma filosofiskais pamatojums; 2. 
Siguldas ainavas izpēte kultūrvēsturiskā, dabas pamatnes un sociālā aspektā; 3. 
Siguldas ainavas pamatstruktūra; 4. Dabas, vides, cilvēka un kustības plūsmu 
padziĜināta izpēte un konceptuālie risinājumi. Ă.Runis saĦēma teicamu novērtējumu. 
Solvita Brutāne diplomprojektā ”Vecā ceĜa Rīga - Jelgava rekonstrukcija posmā 
Jaunolaine - Blukas” izmantojusi senus arhīva materiālus, izpētījusi lauku sētas 
uzbūvi, veco krogu un vējdzirnavu iespējas eksponēšanai ainavā tūrisma attīstībai. 
Diplomprojektā izstrādāts priekšlikums atjaunot vēsturiski nozīmīgās vietas un 
vēsturiskos nosaukumus saglabājušās zemnieku sētas ar tām raksturīgo ainavu. Vecā 
ceĜa posmos pie Blukām un Pastniekiem izveidoti jauni atpūtas un veselības centri. 
Diplomprojekts novērtēts ar atzīmi teicami. 
Liene Vanaga izstrādājusi diplomprojektu par tēmu ”Cēsu pilsētas  ievadceĜu ainavu 
koncepcijas”. Pirmo reizi aplūkotas Cēsu maăistrālo ielu un zaĜo tīklojumu 
kopsakarības, Cēsu vēsturiskā centra un apkārtējās ainavas pakāpenisks savienojums. 
Izstrādāta ievadceĜu koncepcija, labiekārtošanas priekšlikumi ceĜu posmiem. 
Kompozicionāli dinamiski veidota gravas ainava, iekĜaujot tajā jauna tipa  
arhitektūras mazās formas, kas harmoniski saskan ar gravas stāvo un šauro telpu. 
Atrisinātas iespējas parku izmantot visu grupu cilvēkiem, tai skaitā ar kustību 
traucējumiem. L.Vanagas diplomprojekts novērtēts ar atzīmi  teicami. 
Vēl teicami tika novērtēti diplomprojekti:  
”Atpūtas komplekss ”ĖieăeĜmuiža” Kocēnu pagastā ” autore Jekaterina Volokovaja 
”Atpūtas komplekss Carnikavā” autore Marta Tabaka 
“Aldaru parka rekonstrukcija” autore Antra Podniece 
 

(i) VEK galvenie slēdzieni 
 

1. Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas diplomprojektu tēmas 
ir daudzveidīgas un interesantas, saistītas ar aktuālām situācijām, piemēram, 
tūrisma un ar to saistīto uzĦēmumu un teritoriju attīstību. Vairākās tēmās 
risināti kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un attīstības jautājumi. Visos 
projektos veikta vides ekoloăisko aspektu izpēte un izstrādāti priekšlikumi 
harmoniskas un estētiski interesantas ainavas izveidošanai. 

2. Diplomprojektos bija izstrādāts vairāk detaĜu, pievērsta lielāka uzmanība 
izmaksu aprēėiniem un ierīkošanas darbu apjomu noteikšanai. 

9 
3. Diplomprojektiem izteiksmīgs un uzskatāms grafiskais izpildījums, plaši 

izmantotas datorgrafikas iespējas. Paskaidrojuma raksti izstrādāti saturiski un 
vizuāli labākā kvalitātē nekā iepriekš. Savus diplomprojektus diplomandi 
aizstāvēja pārliecinoši lietojot profesionālo terminoloăiju. Ir Ħemti vērā 
iepriekšējo gadu ieteikumi.  

4. Ainavu arhitektu apmācības kvalitāti veicina iespējas studentiem sadarboties 
ar praktizējošiem ainavu arhitektiem, kā arī pašvaldībās nodarbinātiem ainavu 
plānošanas speciālistiem. 

 
a) Absolventu darba iespējas 

 
Darbs ir saistāms ar projektēšanas procesu arhitektu birojos, lauku un pilsētu 

pašvaldībās pie administratīvi teritoriālo plānu koncepcijas izveides, plašs 
projektēšanas darbs pie Latvijas pilsētu zaĜās rekreatīvās telpas attīstības. Iespējama 
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tālāka zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, iesaistoties izglītības sistēmā, gan šaurāk 
specializējoties augu un citu dabas pamatnes elementu, gan atsevišėu kompozicionālo 
problēmu izpētē ainavā. Diplomētie ainavu arhitekti ir pieprasīti speciālisti, 
darbavietas ir visiem absolventiem. 
 

 
6. Akadēmiskais personāls 

 
LIF akadēmiskais personāls, kas strādāja ar ainavu arhitektūras  

un plānošanas profesionālās studiju programmas studentiem 
 

Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 7.02 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. 
Dr.arh. 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Kompozīcijas 

pamati, Ainavu 
dizains 

2 “ 
Section 7.03 Māra 
Urtāne 

As.prof. 
Dr.phil. 

Ainavu mācība, 
Ainavu analīze 

3 “ 
Section 7.04 Silvija 
Rubene 

Doc.Mag 
sc.ing. 

Arh. un dārzu 
mākslas vēsture, 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Ainavu dizains 

4 “ 
Section 7.05 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Mag.arh. Zīmēšana, Projektu 
grafika, 

Pilsētbūvniecības 
pamati 

5 “ 
Section 7.06 Gundega 
Lināre 

Doc.  Parki, Apstādījumu 
projektēšana 

6 “ 
Section 7.07 Valdis 
Liepa 

Lekt. Ēku arhitektūra, 
Maketēšana, 
Gleznošana 

 
7 “ 

Section 7.08 Kristīne 
Vugule 

Lekt. 
Mag.ain.arh. 

 

Ainavu 
menedžments, 
Datorgrafika 

8 “ 
Section 7.09 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante 
Mag.oec. 

Reăionālā plānošana 

9 “ 
Section 7.10 Daiga 
Zigmunde 

As.doktorants 
Mag.ain.arh. 

Pilsētbūvniecība 

10 „ 
Section 7.11 Natālija 

As.doktorante 
Mag.ain.arh. 

Ainavu dizains, 
Ainavu 
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ĥitavska menedžments 

10 BUVK 
Section 7.12 Guntis 
Andersons 

Asoc.prof. 
Dr.sc.ing. 

CeĜi un tilti 

11 “ 
Section 7.13 Lilita Ozola 

Doc. Dr.sc.ing. 
 
 

Datormācība 

12 VIDE 
Section 7.14 Jānis 
Švarcbahs 

As.prof. 
Dr.agr. 

Ekoloăija un dabas 
aizsardzība, Lietišėā 

ekoloăija 
13 “ 

Section 7.15 Viesturs 
Jansons 

Prof. Dr.sc.ing. GIS 

 

(a) Mācību spēku zinātniskās un metodiskās aktivitātes 
 
 
Publikācijas LZP atzītos izdevumos: 
G.Lināre. “Проблемы  реконструкции  исторических  парков  в центре  столицы.      
Опыт реконструкции  парка   “Kanālmala” в   Pиге.”  Starptautiskās zinātniski – 
praktiskās  konferences    
“Urban green places formative strategy’ 2005: the problems and future of the parks 
and squares” izdevums.  Lietuva. Klaipēda. 2005. 50.-57. lpp. Kopā  8.lpp. 0.63 
autorloksnes 
 
 
Nolasīto referātu skaits starptautiskajās konferencēs un semināros 
G.Lināre. “Проблемы  реконструкции  исторических  парков  в центре  столицы.      Опыт 
реконструкции  парка   “Kanālmala” в   Pиге.”  Starptautiska zinātniski – praktiska  konference   
“Urban green places formative strategy’ 2005: the problems and future of the parks and squares”. 
Lietuva. Klaipēda. 2005.04.28-29. Organizēja Lietuvas Ainavu arhitektūras biedrība kopā ar 
Klaipēdas Biznesa universitāti. Sertifikāts par dalību. 
S.Rubene. Referāts “History of Urban Landscape  Infrastucture” darba grupā  “History and 

conservation”, Eiropas universitāšu  konferencē  Le:NOTRE (Landscape Education New     

 Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Vīnē 17.-21.maijā 2006.gadā.  

 
D.Zigmunde. Assessing public perception of urban landscape with use of photographic method .  

LLU starptautiskā zinātniskā doktorantu konference Research for Rural Development 2006, 

Jelgava, Latvija 2006.gada maijs 

D.Zigmunde.Use of photographic method in analysing of urban environment. ECLAS 

starptautiskā ikgadējā konference. International ECLAS conference 2006 „Cultural Dimensions of 

Urban Landscape” Bratislavā. 
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K.Vugule. Referāts “Starptautisku ainavu arhitektūras projektu pieredze LLU” Le:NOTRE 

(Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Eiropas 

universitāšu seminārā Kopenhāgenā Dānijas lauksaimniecības universitātē  sekcijā “ 

Collaborative Projects Development in Landscape Architecture” 2005.g. 30.jūnijā – 3.jūlij ā. 

Orgkomiteja Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

K.Vugule. Referāts „ Starptautiskā Le:Notre projekta pieredze”, seminārā „Iepazīšanās ar ES 
finansu instrumentiem un ES prasībām atbilstošām projektu izstrādes praktiskajām metodikām” 
Roveniemi Polytecnic, Somija, 2005.gada 1.-3.decembris.  
K.Vugule. Referāts „Mazstāvu un daudzstāvu apbūves Jelgavā un Līvānos veicamie uzlabojumi.” 

Starptautisks seminārs projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 

Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme uz sabiedrības 

attīstību” Upsalā Zviedrijā, 2005 .gada  22.-26.augusts, orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: 

Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule 

K.Vugule. Referāts „Enerăijas taupīšanas pasākumi daudzstāvu un maz stāvu dzīvojamos rajonos” 
BUUF Best Practice konference Tartu Igaunijā un  Tukumā 5-9.aprīlī. 
 

I.L āčauniece „Latvijas vidējo pilsētu attīstības tendences” 22.08- 26.08 Zviedrijā Stoholmas 
lauksaimniecības universitātē programmas „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” GRAS III; orgkomitejas vadītājs profesors Pers Bergs;  
I.L āčauniece „Latvijas pilsētu ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi ” BUUF Best Practice 
Conference in Tartu and Tukums 5-9 April 2005 Tukumā „INTEGRATING WATER-ENERGY-
WASTE MANAGEMENT” 
 
 

 
7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(b) Stiprās puses 
-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, četri jauni doktoranti; 
-Uzlabots programmas materiāli tehniskais nodrošinājums; 
-Pietiekami liels reflektantu konkurss;  
-Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  
-Aktīva starptautiskā sadarbība; 
-Izveidojusies labāka sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti; 
- Izveidojusies sadarbība ar pilsētu un pagastu pašvaldībām, kas vēlas ar studentu un 
diplomandu palīdzību izstrādāt priekšlikumus ainavu projektiem; 
-Studenti ar projektiem piedalās dažādos konkursos un saĦem apbalvojumus. 
-Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 
-Izveidota Ainavu arhitektūras biedrībā sertificēšanas institūcija. 
-Veikta absolventu aptauja un analizēti aptaujas rezultāti. 
-Studenti ar saviem darbiem piedalās nozīmīgās valsts mēroga izstādēs. 
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(c) Vājās puses 
-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu; 
-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 
-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  
-Literatūras trūkums;  
-Mācībspēku aizĦemtība (liela daĜa mācību spēku ir nodarbināti ražošanā);  
-Grantu trūkums zinātniski pētnieciskajam darbam. 
- Stipendiju trūkums sekmīgajiem studentie 

(d) Iespējas 
-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem;  
-Sadarboties ar pašu absolventiem prakšu organizēšanā. 
-Vairāk sadarboties ar darba devējiem. 
-Optimizēt studiju programmu, atbilstoši informātikas tehnikas prasībām. 
- Piedalīties Eiropas Savienības finansētos kopprojektos. 

(e) Draudi 
-Speciālistu pārslogojums darbavietās,  mazas algas; 
-Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums; 
-Mācībspēku arvien lielāka iesaistīšanās ražošanā var traucēt mācību un zinātniski 
pētniecisko darbību.  
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
 
1. Studiju plāna sakārtošana un uzlabošana, priekšmetus ar mazu KP skaitu 

integrējot pamatpriekšmetos, vai apvienojot tos.  
2. Optimizēt studiju programmu, samazinot izvēles priekšmetus KP, uz to rēėina 

izveidojot obligātos priekšmetus.(Par obligātajiem pārvēršot tos izvēles 
priekšmetus, kas bija obligāti jāizvēlas)  

3. Realizēt izstrādāto maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijas projektu, izveidot 
papildu darbavietas. 

4. Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 
katedras bibliotēkās. 

5. Papildināt datoru parku un programmatūru. 
6. Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. 
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Akredit ētās studiju programmas 

“Ainavu arhitekt ūra un plānošana” 

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  

–IKK 42581) 

pašnovērt ējuma ziĦojums par 2004-2005 mācību gadu. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir 
spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. 

Noteikt vizuāli estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju 
galvenajiem pārveidošanas un uzlabošanas pasākumiem, prast veikt 
kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un ekoloăiskus uzdevumus 
konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un 
realizēšanā;  

- izprast dabas procesus, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas 
vienotību un nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  

- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Uzdevumi : 
- Dot studiju programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 

speciālisti varētu darboties sekojošos virzienos:  
- Ainavu arhitektūras projektēšana un projektu realizēšana;  
- Reăionālo un teritoriālplānu izstrādāšana un pilnveidošana;  
- Ainavu rekonstrukcijas, konservācijas un kopšanas plānu izstrādāšana un 

realizēšana;  
- Darbs pašvaldībās un administratīvās struktūrās, konsultatīvos dienestos, 

zinātniski pedagoăiskais darbs;  
- Piedalīšanās valsts un starptautiskos ainavu arhitektūras un plānošanas radošajos 

konkursos un konferencēs. 
 

2.Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 
Šajā periodā studiju programmā un studiju plānā izmaiĦas nav veiktas. 
 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 
 Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam un 
izstrādātajam ainavu arhitekta profesijas standartam,  kā arī IFLA (Vispasaules ainavu 
arhitektu federācija) izstrādātajām prasībām ainavu arhitektūras izglītībai un  ainavu 
arhitekta profesijas definīcijai. 
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2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā.  

Pilnveidota metodika stundu plāna sastādīšanā, pēc iespējas vairāk laika paredzot 
studentu patstāvīgajam darbam. Pilnveidotas datoru klases, paplašinātas iespējas 
projektu izstrādei datorgrafikā un projektu noformēšanai. 

 
3. Studiju programmu praktiskā realizācija. 

 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj 
izmantot Ĝoti bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Ir sagatavotas lekciju tēmas 
priekšmetos Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu menedžments, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Pētniecības darba pamati, izvēles priekšmetā 
Pilsētbūvnieciskā ainava. Projektorient ēta apmācība tiek realizēta daĜēji AAP 2., 3,. 
un 4. kursā. Projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti vairāki priekšmeti, piemēram, 2. kursā 
tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus Ainavu mācība, Zīmēšana, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Maketēšana un Ainavu analīze, kā arī izvēles priekšmetus 
Mazās arhitektūras formas un Ainavu dizains. 3. kursā projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti priekšmeti Ēku arhitektūra, Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Gleznošana, KrāšĦumaugi un izvēles priekšmeti 
Sabiedrisko ēku apstādījumi, Ainavu dizains. 4.kursā projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti priekšmeti Ainavu arhitektūra un projektēšana, Reăionālā un ainavu 
plānošana, Pētnieciskā darba pamati.  Projektorientētai apmācībai šādā gadījumā ir ne 
tikai liela loma studentu apmācībā, bet arī mācību spēku savstarpējā informācijas 
apmaiĦā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Šādu lielu projektu izstrādāšanā tiek 
organizēts komandas darbs gan studentiem strādājot grupās, kur  katram studentam 
ir jāiemācās viss, gan mācību spēkiem, kur katram jābūt spējīgam risināt savus 
jautājumus vienādi augstā līmenī. Docentes Silvijas Rubenes un lektora Valda Liepas 
vadībā visās studentu grupās tika veikts pētījums par darbu grupās un izstrādāti 
priekšlikumi efektīvāku rezultātu iegūšanai. Mācību prasmju veicināšanā liela 
nozīme ir studentu līdzdalībai vietējo un starptautisku projektu konkursos un  dažādās 
izstādēs. Atskaites periodā  studenti piedalījās  konkursā par “Siena tirgus” skvēra 
rekonstrukcijas projektu Rīgā un Andrejostas teritorijas apbūves, apstādījumu dizaina 
projektu Rīgā. II kursa studenti M.Karčevska, A.Gradinarovs saĦēma balvu par 
veiksmīgu ainavisko risinājumu. AAP studenti ar saviem darbiem jau otro gadu 
piedalījās izstādē “Dārzs un Flora” Rīgā Ėīpsalas izstāžu hallē un saĦēma izstāžu 
organizētāju pateicības rakstu par augstu līmeni ekspozīcijas iekārtojumā. Labu 
pieredzi ieguva tie studenti, kas veidoja profesionālo Ainavu arhitektu darbu konkursa 
studentu žūriju Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība rīkotajam konkursam. Šajā 
profesionāĜu konkursā pirmo vietu ieguva AAP 5.kursa students Aigars Lauzis ar 
projektu “Dzīvojamā māja Jūrmalā”, Aigars Lauzis saĦēma arī profesionālās žūrijas 
piešėirto pirmo vietu, kā arī vairākas simpātiju balvas. Arī pārējās godalgas saĦēma 
AAP absolventi. 
Patstāvīgais darbs ir nepieciešams ne tikai konkursu un izstāžu darbu veidošanai, bet 
arī jebkuros citos priekšmetos. Patstāvīgā darba nodrošināšanai ir sakārtots darba 
režīms fakultātes bibliotēkai. Katedras mācību un palīgliteratūras metodiskā 
bibliotēka papildinājusies ar vērtīgu literatūru, profesionāliem žurnāliem,  kā arī tieši 
no izdevniecības tiek saĦemts Starptautiskās akreditācijas komisijas ieteiktais žurnāls 
“Garten und Landschaft” un “Topos”. Ar žurnālu “Dārzs un drava” un “Dārza 
pasaule” redakciju un  gādību katedras bibliotēka saĦem žurnāla ikmēneša izdevumus. 
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Regulāri saĦemam Norvēăijas ainavu arhitektūras žurnālu “Byggekunst”. Pateicoties 
Vācijas stādudzētavai “Lorenz van Ehren” pieejams stādaudzētavas katalogs 
kompaktdiska formātā vairākos eksemplāros. Digitālā formā ir arī Rožu katalogs. 
Studenti Ĝoti plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir pieejama fakultātes 
datorklasēs.  
Mācību ekskursijas. Tām ir Ĝoti svarīga loma aianvu arhitektu izglītošanā. Studiju 
laikā notiek daudzas ekskursijas gan priekšmetru studiju, gan mācību prakšu ietvaros. 
Atskaites periodā notika ekskursijas: 
Ventspils – Liepāja, kur studenti iepazinās ar vēsturiskajiem parkiem un pilsētu 
publiskajiem apstādījumiem. 
Rundāle -  studenti izpētīja vēsturiskā baroka parka restaurāciju, augu izmantošanu un 
kopšanu. 
Iecava – Baldone – Vecumnieki, ekskursijas uzdevums bija dabā iepazīties ar 
labākajiem privātmāju dārziem, to uzbūvi, izmantotajiem augiem, to kompozīciju un 
kopšanu. 
Sigulda – Kalngale, ekskursijas uzdevums bija dabā iepazīties ar labākajiem 
privātmāju dārziem, to uzbūvi, izmantotajiem augiem, to kompozīciju un kopšanu. 
Rīgā studenti iepazinās ar vēsturiskajiem parkiem un kanālmalas apstādījumiem, 
aizrobežu mākslas muzejā apskatīja Ėīnas mākslas ekspozīciju, kas palīdzēja gūt 
priekšstatu par Ėīnas kultūru priekšmeta Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture. 
Rīgā notika vēl viena ekskursija, kur studenti iepazinās ar mūsdienu daudzdzīvokĜu 
māju apkārtējās vides estētiskas izveidošanas iespējām. Kā paraugu apmeklēja 
dzīvojamo kompleksu “Tomsona terases”. 
Rīgas Mežaparkā studenti iepazinās ar Mežaparka apbūves un ainavu vēsturisko 
attīstību un izstrādāja priekšlikumus mūsdienīgu ăimenes dārziĦu koloniju 
plānojumiem un ekspluatācijai. 
Studiju priekšmetu Ainavu mācība un Ainavu analīze ietvaros tika noorganizētas 
ekskursijas pa maršrutiem Daugmale – Ragana - Sigulda, 
Dobele – Auri – Tērvete, Saldus – Melnupīte, Ėemeri – Engure – Kandava – Tukums.  
 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU)  ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un 
Internetam pieslēgti 11 datori un printeris.  

ARBU katedrā iegādātas multimēdiju iekārtas datorkomplekti “Keleron” ar 
portatīviem datoriem un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneris 
un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, 
printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 

 Darba stacijas: 
Visas darba stacijas ir savienotas vietējā datorklases tīklā, kā arī ar fakultātes un 
visas universitātes tīklu. Studentiem ir pieeja internetam, noslēdzot interneta 
izmantošanas līgumu ar universitāti. 

Mācību literatūras klāsts papildināts ar metodiskajiem materiāliem, grāmatām un 
žurnāliem  Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, 
angĜu un vācu valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. Katedras metodiskajā 
bibliotēkā, kas ikdienas neierobežoti pieejama studentiem, tiek saĦemti žurnāli 
“Dārzu pasaule”, “Dārzs un drava”, “Latvijas arhitektūra”, “Dārzs”, “Latvijas 
arhitektūra”, “Garten und Landschaft”, “Byggakunst”. 

1. Maira Kehre; Personālmenedžments uzĦēmumā; Rīga; 2004; 230 lpp. 
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2. Inta Slavinska; UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole; Turība, Biznesa 
augstskola; Rīga; 2003; 167 lpp. 

3. Andra Zvirbule, Līga Mihejeva, Anita AuziĦa; Plānošanas un ražošanas 
procesa organizēšanas pamatprincipi; Turība, Biznesa augstskola; Rīga; 2004; 
143 lpp. 

4. Publisko un dzīvojamo ēku projektēšana un ekspluatācija; Normatīvie akti; 
Kamene; 202 lpp. 

5. Garten + Landschaft; Februar 2004; Nr. 2 
6. Garten + Landschaft; Februar 2003; Nr. 2 
7. Garten + Lanschaft; September 2003; Nr. 9 
8. Garten + Landschaft; Marz 2003; Nr. 3 
9. Garten + Landschaft; Marz 2004; Nr. 3 
10. Garten + Landschaft; November 2003; Nr. 11 
11. Garten + Landschaft; Oktober 2003; Nr. 10 
12. Garten + Landschaft; April 2003; Nr. 4 
13. Garten + Landschaft; Januar 2003; Nr. 1 
14. Garten + Landschaft; August 2003; Nr. 8 
15. Garten + Landschaft; Juli 2003; Nr. 7 
16. Garten + Landschaft; Juni 2003; Nr. 6 
17. Garten + Landschaft; Mai 2003; Nr.5 
18. Garten + Landschaft; Januar 2004; Nr. 1 
19. Garten + Landschaft; Oktober 2004; Nr. 10 
20. Garten + Landschaft; Dezember 2004; Nr. 12 
21. Garten + Landschaft; Dezember 2003; Nr. 12 
22. Garten + Landschaft; November 2004; Nr. 11 
23. Topos; December 2003; Nr. 45 
24. Topos; September 1999; Nr. 28 
25. Topos; Dezember 1997; Nr 21 
26. Topos; December 2003; Nr. 45 
27. Topos; March 2001; Nr. 34 
28. Topos; December 2002; Nr. 41 
29. Topos; September 2003; Nr. 44 
30. Topos; March 2002; Nr. 38 
31. Topos; Marz 1996; Nr. 14 
32. Topos; December 1999; Nr. 29 
33. Topos; June 2003; Nr. 43 
34. Topos; March 2003; Nr. 42 
35. Topos; June 2004; Nr. 47 
36. Topos; September 1998; Nr. 24 
37. Topos; December 2000; Nr. 33 
38. Topos; September 2002; Nr. 40 
39. Topos; September 2004; Nr. 48 
40. Topos; Juni 1998; Nr. 23 
41. Topos; March 2004; Nr. 46 
42. Garten + Landschaft; Juli 2004; Nr. 7 
43. Garten + Landschaft; August 2004; Nr. 8 
44. Markuss Bakingems, Kurts Kofmans; Vispirms pārkāp visus likumus 
45. Эргономика и оборудование интерьера; В. Ф. Рунге; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
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46. Рисунок в архитектурном творчестве; О.Г. Максимов; Москва; Изд. 
Архитектура-С; 2004 

47. Дизайн; Иллюстрированый словарь – справочник; Москва; Изд. 
Архитектура-С; 2004 

48. Дизайн архитектурной среды; Mосква; Изд. Архитектура-С; 2004 
49. Рисунок; С.В.Тихнов, В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
50. Объеmно – пространственная композиция; Москва; Изд. Архитектура-С; 

2004 
51. История ландшафтной архитектуры; С.С. Ожегов; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
52. История ландшафтной архитектуры; С.С. Ожегов; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
53. Единые требования по выполнению строительных чертежей; О.В. 

Георгиевский; Москва; Изд. Архитектура-С; 2004 
54. Основы дизайна и средовое проектирование; В.Т. Шимко; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
55. Макетирование; Н.В. Лалмыкова, И.А. Максимов; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
56. Архитектурная физика; Москва; Изд. Архитектура-С; 2004 
57. История садов – парковых стилей; В.В. Дормидонтовa; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
58. История садов – парковых стилей; В.В. Дормидонтов; Москва; Изд. 

Архитектура-С; 2004 
59. История градо – строительного искусства; Т.Ф. Саваренская; Москва; 

Изд. Архитектура-С; 2004 
60. Būvniecība ’03; Starptautiskās konferences zinātniskie raksti; Jelgava; 2003 
61. Latvijas veăetācija 7; LU izdevn.; Rīga; 2003; 
62. V. Dambe; Latvijas apdzīvoto un to iedzīvotāju nosaukumi; Rīga; “Zinātne”: 

1990; 287 lpp.  
63. Pierluigi Nicolin, Francesco Repishti; Dictionary of Today’s Landscape 

Designers. Italy 2003; 347 p. 
 
 

 3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
 

Aizvadītajā mācību gadā notika kārtējā Starptautiskā Studentu zinātniskā konference, 
kurā  piedalījās studenti no Vācijas. Konference notika vairākas dienas, bez referātu 
daĜas bija noorganizēta ekskursija uz Rīgu, uz Hansabankas “Saules akmeni”. Pēc tam 
bija trīs  dienu seminārs ar plenēru Ventspilī par Ventspils attīstības plānojuma 
izstrādāšanu. Konferencē referātus lasīja un publicēja tēzes sekojoši studenti:  
1. D.Āna, L.Krūklīte, Z.Vīpule, M. ŠčegoĜeva, S.AkmentiĦa, V.JumtiĦa, B.Bārbale, 

M.Voitkuna. “Māja, dārzs, apkārtne Latvijā.” Vad. M. Urtāne. 
2. M.Pidža, V.Auzenberga, L.Sīle “Mēness nozīme ainavā”. Vad. M.Urtāne 
3. M.Geidāne “Francijas dārzi un parki.” Vad. S.Rubene 
4. U. Gailuma “Pasaules tilti – ainavu sastāvdaĜa.” Vad. S. Rubene  
 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
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• ERASMUS programmas ietvaros studentes Ieva Rumpe un Liene Pētrsone rudens 
semestrī studēja Somijā Hames politehniskās augstskolas ainavu dizaina nodaĜā 
Lepaa, kur ieguva 20KP, students Ăirts Runis divus semestrus studēja Zviedrijas 
lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas institūtā Alnarpā, kur ieguva 
40KP. 

• Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās starptautiskajā 
Ainavu arhitektūras izglītības programmas metodiskajā konferencē Budapeštā 
laikā no 17.līdz 20.martam. 

• Docente Iveta Lāčauniece, lektore Kristīne Vugule un maăistrantes Lauma 
Garkalne, Gunta Rozenberga, Ligita TomiĦa un Loreta Erele piedalījās 
kopprojekta “The local community as an arena for sustainability in townscapes in  
a Baltic sea perspective” programmas izstrādāšanā un apspriešanā Upsalas 
universitātē Zviedrijā. 

• Oktobrī studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā brauca 
mācību ekskursijā uz Itāliju un Grieėiju papildināt zināšanas studiju priekšmetos 
Ainavu mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu arhitektūra un 
projektēšana, Parki, Kultūrvēsturiskā ainava.  

• 2005.gada martā studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā 
brauca mācību ekskursijā uz Holandi un Lielbritāniju, kur iepazinās ar dārzu un 
parku mākslu, vēsturisko un moderno arhitektūru. 

 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 
Article VIII. Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un 
pirmsdiploma prakšu ietvaros. Darba devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar 
SIA “Aleja” Jelgavā, SIA “Garten”, “Parka Avēnija”, “Monesis”, “Dārzs un vide”, 
“Jaunbērzi” Rīgā, “Arhitektūra un vide” Ozolniekos, kā arī ar IU “Tagete”, Z/s 
“Virškalni”, kokaudzētavu “Baltezers”, PBU “Komunālā pārvalde” Dobelē u.c. 
uzĦēmumiem. Veiksmīga sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Jelgavas Domi, Rīgas 
pašvaldības uzĦēmumu “Rīgas dārzi un parki”, kā arī Rīgas pilsētas attīstības 
departamentu un būvvaldes Ainavu arhitektūras nodaĜu. Jau trešo gadu Ĝoti veiksmīga 
ir sadarbība ar  Rāmavas izstāžu centru un Lēdurgas dendroloăisko parku. Neliela 
darba  devēju aptauja atskaites periodā veikta sakarā ar specialitātes jubileju,  
atsauksmes ir pozitīvas. Par to, ka darba devējus apmierina mūsu absolventu līmenis 
liecina tas, ka vairāk nekā puse paliek savās prakšu vietās pamatdarbā. 
 

(i) Studentu darba vietas ražošanas un pirmsdiploma praksē 
  

1. Anita Aizkalniete  - „VAS “Latvijas valsts meži” Rīgā”; 
2. Laura BirstiĦa  -  „SIA “A plus” Rīgā”; 
3. Olga Bogatirjova – „BO SIA “Vides projekti” Rīgā”; 
4. Gita Briăe  - „SIA “JLD” Bulduros”; 
5. Solvita Brutāne  - „SIA “Tagete” Rīgā”; 
6. Una Gailuma  - „SIA “Arhitektūra un vide” Jelgavā”; 
7. Mirdza Geidāne  - „SIA “Arhitektūra un vide” Jelgavā”; 
8. Pauls Grants  - „SIA “Reăionālie projekti” Rīgā“; 
9. Inga Griezne  - „SIA “Halmers” Rīgā“; 
10. Linda Grugule  - „SIA “Velve-AE” Rīgā”; 
11. Jekaterina Kapurkina  - „PUBO “Rīgas dārzi un parki” Rīgā”; 
12. Irina KoroĜkova  - „SIA “Komunāls-R” Rēzeknē”; 
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13. Laura KoziĦeca  - „SIA “Neo” Rīgā”; 
14. Inese LagzdiĦa  - „SIA “Aleja D” Jelgavā”; 
15. Gunita Mangale  - „SIA “5 iela” Rīgā”; 
16. Olga Matajeva  - „Rīgas Nacionālais Zooloăiskais dārzs”; 
17. Baiba Miėe  - „SIA “LAM” Smiltenē”; 
18. Agnese Putrišėe  - „SIA “Jonika” Rīgā”; 
19. Kristīne RudĦeva  - „SIA “Skasto dārzu darbnīca” Siguldā”; 
20. Marta Tabaka  - „SIA “Uzars” Rīgā”; 
21. Jekaterina Volokovaja  - „SIA “Ėīšezera osta” Rīgā”. 
 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši 
LLU Senāta 1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek 
vērtēti pēc diviem rādītājiem: 
3. Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-

teicami, 8- Ĝoti labi, 7- labi, 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3- 
slikti, 2- Ĝoti slikti, 1neapmierinoši, sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 

4. Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. 
Viens KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 
16 stundas auditorijā mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam 
jāapgūst priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez 
atzīmes, ieskaite ar atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, 
katrā semestrī tiek dots vērtējums. Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, tas ir saistīts galvenokārt ar 
kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar iesniegtā projekta 
gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos ( projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc 
Pirmsdiploma un ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. 
Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses beigās tiek iesniegta atskaite, kas tiek novērtēta ar 
atzīmi. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc 
sekmīgas iepriekšējā kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek 
izstrādāts un aizstāvēts Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi.   
 
 
 

5. Studenti 
 

2004./2005 mācību gadā uzĦemšanai Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā tika  iesniegti pāri par 100 iesniegumi konkursam uz  valsts finansētajām 
vietām, konkursa koeficients 3,60, uzĦemti  36 studenti par valsts finansējumu un 5 
studenti par daĜēju studiju maksu. UzĦemšana notika saskaĦā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes uzĦemšanas noteikumiem pamatstudijām 2004.gadā, 
kas apstiprināti LLU Senāta sēdē 2003.gada 10.decembrī.. 
Studentu sekmes samērā labas, 2004/2005.m.g pavasara sesijas rezultātu analīze rāda, 
ka sesijas sekmīgi nokārtojuši 1.kursā 89% studentu, 2.kursā 83 % studentu, 3.kursā 
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77% studentu, 4.kursā 88 %  studentu. No katra kursa atskaitīts pa vienam studentam, 
pārējie sesiju nenokārtojušie paĦēmuši akadēmisko atvaĜinājumu vai palikuši uz otru 
gadu. 4 labākie studenti katru gadu saĦem Latvijas Izglītības Fonda stipendijas. Šajā 
mācību gadā stipendiju saĦēma Laura BirstiĦa, Gita Briăe, Antra Babuka un 
Jekaterina Volokovaja. 
 
 

Pamatstudiju absolventi 
 

1. Evita Alle  14. Iveta Krīgale  
2. Inese Ārmane  15. Karīna Kuzova 
3. Ginta Biezā  16. Aigars Lauzis 
4. Gunita Čepanone   17. Indra Ledaine 
5. Jana DaĦilova   18. Ilona Osne  
6. Dace Dābola   19. Liene Pētersone 
7. Vita Dāve   20. Gunita PurviĦa 
8. Daina Finka   21. Marina Radčenko 
9. Guna Gasjūne   22. Aiga Rozīte 
10. JeĜena Gūtmane   23. Ieva Rumpe 
11. Ilze Jankovska  24. Liene Verečinska 
12. Antra Klestrova   25. Arvīds Vitāls 
13. Ilze Krištobāne  26. Baiba Zvīgule 

 
 

Diplomprojektu t ēmas: 
 
1. Evita Alle „Dobeles pilsētainavas attīstības priekšlikumi”; 
2. Dace Dābola „Cesvaines pils parka rekonstrukcija”; 
3. Gunita Čepanone „Sesavas pagasta ainavu optimizācija”; 
4. JeĜena Gūtmane „GaiziĦkalna dabas parks: Quo Vadis?”; 
5. Ieva Rumpe „Langervaldes industriālā parka attīstības vīzija”; 
6. Arvīds Vitāls „Liepājas Karostas kultūrvēsturiskā ainava un tās attīstības”; 
priekšlikumi 
7. Liene Pētersone „Ainaviskā telpa un zemes māksla ”Land Art” Kandavas novada 
”Tiltakrogā””; 
8. Aigars Lauzis „Rekreatīvas ainavas dizains pilsētvidē. Grāpju pussalas piemērs 
Rīgā”; 
9. Guna Gasjūne „Vecumnieku pagasta rekreācijas sistēmas, Vecumnieku parka 
attīstības iespējas”; 
10. Gunita PurviĦa „AutoceĜa Rīga – Ėekava vizuālās telpas analīze un attīstības 
priekšlikumi”; 
11. Vita Dāve „Ėemeru sanatorijas parka rekonstrukcija”; 
12. Ilze Krištobāne „Zasas ciemata ainaviskās telpas attīstības koncepcija”; 
13. Karīna Kuzova „Cieceres upes dabas un kultūras takas projects Saldū”; 
14. Aiga Rozīte „Borhverta muižas renovācijas plāns”; 
15. Indra Ledaine „Dabas parka ”Kornetu-PeĜĜi” attīstības priekšlikums”; 
16. Baiba Zvīgule „Jumpravas ainavas attīstības koncepcijas;” 
17. Ilze Jankovska „Valdekas ainavu attīstības projects”; 
18. Antra Klestrova „Rehabilitācijas centra ainavu projekts ”JaunsīĜos””; 
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19. Jana DaĦilova „Rīgas Daugavpils šosejas posma ”KlidziĦa – Zemkopības 
institūts” ainaviskās telpas attistības iespējas”; 
20. Liene Verečinska „Driksas ainaviskās telpas attīstības iespējas”; 
21. Inese Ārmane ”Atpūtas kompleksss “Valgums” ”; 
22. Ginta Bieza „Jaunmārupes ciema nākotnes vīzija”; 
23. Daina Finka „Dzīvojamo un atpūtas teritoriju attīstības iespējas Salaspilī”; 
24. Iveta Krīgale ”Arendoles muižas ainavas koncepcija”; 
25. Ilona Osne „Katvaru muižas parka rekonstrukcijas projekts”; 
26. Marina Radčenko „Kurortoloăijas un rehabilitācijas iespējas Ventspils piejūras 
zonā”. 
 
 

Labākie diplomprojekti 
 

Arv īds Vitāls „Liepājas Karostas kultūrvēsturiskā ainava un tās attīstības 
priekšlikumi”. Darba vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof. 
A.ZiemeĜniece. 

Darbā pētīta Liepājas Karostas vēsturiskā attīstība, raksturota Karostas 
kultūrvēsturiskā ainava, ekonomiskā situācija un Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas loma Karostas attīstībā. Veikta padziĜināta esošās situācijas analīze, īpaši 
pievēršot uzmanību vēsturiskiem ielu un parku apstādījumiem, kā arī analizēta ainava 
no kultūrvēsturiskā un arhitektoniskā viedokĜa. Projektā piedāvāti telpiskās struktūras 
attīstības priekšlikumi Karostas dzīvojamam rajonam un piekrastes zonai. Detalizētāk 
izstrādāts Karostas parka jeb Lāčplēša dārza rekonstrukcijas priekšlikums. 

Kar īna Kuzova „Cieceres upes dabas un kultūras takas projekts”. Darba 
vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras doc., Mag.sc.ing. S.Rubene. 

Projekta teorētiskajā daĜā Saldus apskatīts vēsturiskajā, kultūrvēsturiskajā un 
pilsētas telpiskās attīstības aspektā. Pētīts Saldus attīstības plāns, tajā apskatītas 
pilsētas attīstības prioritātes, telpiskās attīstības organizācija un teritorijas pašreizējā 
izmantošana. IekĜauts Cieceres upes dabas un kultūras takas projekta izklāsts un 
plānošanas koncepcija, izceltas prioritātes sakārtotas pilsētvides veidošanai un tālākai 
attīstībai. Projekta grafiskajā materiālā atspoguĜota teritorijas kopaina, kā arī Pilsētas 
parka, Mūzikas skvēra un Cieceres dabas takas, Autoostas skvēra projekts. Grafiskā 
materiāla daĜā ietilpst Pilsētas parka vertikālais projekts. Izstrādātas arī projekta 
vizualizācijas Mūzikas un autoostas skvēram un Pilsētas parkam. 

Indra Ledaine „Dabas parka „Korneti-PeĜĜi” attīstības priekšlikums”. Darba 
vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras doc., Mag.arch. Iveta Lāčauniece. 

Darbā veikta teritorijas ainavas analīze un piedāvāts risinājums teritorijas 
saglabāšanai un apsaimniekošanai. Veikta detalizēta lieguma „Kornetu-PeĜĜu” 3. 
teritorijas rietumu daĜas ainaviskā un vizuālā uztveres analīze. Izstrādāts „PeĜĜu” lauku 
tūrisma un atpūtas bāzes projekta priekšlikums, projektētās situācijas fotomontāžas, 
detalizēti griezumi un apstādījumu plāni. 

Aigars Lauzis „Rekreatīvas ainavas dizains pilsētvidē. Grāpju pussalas 
piemērs Rīgā”. Darba vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof. 
A.ZiemeĜniece. 

Diplomprojekta galvenais uzsvars ir likts uz ainavas (rekreatīvas telpas) un to 
veidojošo elementu dizainu, kura radīšanā Ħemti vērā materiāltehniski, funkcionāli, 
estētiski un vides ekoloăijas kritēriji, un kurš ir izmantots kā instruments (klusais 
mikrofons) kontekstuālam dialogam starp ainavas arhitektu un tās lietotāju. Izpētīta 
Grāpju pussalas formēšanas vēsture. Dots ieskats blakusainavas – Latgales 
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priekšpilsētas vēsturē. Veikta Krasta rajona esošās situācijas izpēte un sniegti 
priekšlikumi tā attīstībai saistībā ar detalizēti izstrādāto Grāpju pussalas ainavas 
arhitektūru un dizainu. 

Evita Alle „Dobeles pilsētainavas attīstības priekšlikumi”. Darba vadītāja 
Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof. A.ZiemeĜniece. 

Diplomprojektā pētīta Dobeles rajona ainavu identitāte, aizsargājamās dabas 
teritorijas un tūristu iecienītākās apskates vietas. Tas parāda Dobeles pilsētas 
nozīmīgumu un attīstību visa rajona kopējā kontekstā. Veikts Dobeles pilsētas 
raksturojums, attīstība laika gaitā, kultūrvēsturiskā izpēte, pilsētas struktūras un 
ainavu raksturojums. Attēlotas ainavu telpu un ainavu analīzes, raksturīgo skatu 
punktu izvērtējums. Pamatojoties uz analīzēm, izstrādāts ainavu plāns, doti attīstības 
virzieni un priekšlikumi. Izstrādāts perspektīvā parka – „Gaismas” parka – projekts. 
Dotas situācijas un vizuālās uztveres analīzes, zonējumi, attīstības priekšlikumi, 
kompozīcijas koncepcijas un mazo arhitektūras formu apraksts. 

Marina Radčenko „Kurortoloăijas un rehabilitācijas iespējas Ventspils 
piekrastes zonā. Darba vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras doc., 
Mag.sc.ing. S.Rubene. 

Teorētiskajā daĜā sniegts ieskats jautājumos, kas saistīti ar dabas un dārza 
ietekmi uz cilvēka veselību un labsajūtu, kā arī tā izmantošanu ārstēšanas un 
rehabilitācijas procesā no ainavu arhitektūras un vides psiholoăijas viedokĜa. Īpaša 
uzmanība veltīta zaĜās ārtelpas svarīgumam stresa izraisīto stāvokĜu ārstēšanā. Izpētes 
daĜā apskatītas dziedinošā dārza teorijas, sniegta tā definīcija, aplūkoti piemēri 
pasaules praksē. Tajā izpētīti kurorta izveidošanas pamatnosacījumi. Izanalizēta 
šodienas un kultūrvēsturiskā teritorijas situācija. Praktiskajā daĜā veikta Ventspils 
pilsētas kreisās piekrastes zonas ainavas telpu analīze, vērtējums par kurorta attīstības 
iespējām tajā. Izstrādāts rehabilitācijas dārza projekts bijušās silto vannu iestādes 
teritorijā cilvēkiem ar stresa sindromu un viegliem depresīviem stāvokĜiem. 
Projektēšanā izmantoti augstāk minētie dziedinošā dārza pamatprincipi. Sniegti 
detalizēti izstrādāti dārza apstādījumu plāni. 
 

 
VEK galvenie slēdzieni 

 

Diplomprojektu tematika un saturs 
Diplomprojekti ir izstrādāti kā apjomīgi konkrētu situāciju ainavas risinājumi, 

kuros ietverta esošā stāvokĜa analīze, izmantojot teritoriālplānošanas materiālus, 
analizējot dabas, sociālekonomiskos, ekoloăiskos un vizuālos faktorus un dodot 
priekšlikumus vides un ainavas attīstībai. Tēmas ăeogrāfiski aptver visu Latviju un 
satura ziĦā var sadalīt sekojošās grupās: 

a) pilsētvides kultūrvēsturisko ainavu analīze un pilsētainavas (ainaviskās telpas) 
attīstības priekšlikumi, dzīvojamo un atpūtas teritoriju attīstības iespējas, kā arī 
rekreatīvas ainavas dizains un industriālā parka attīstības vīzija pilsētvidē -  
Rīgā, Liepājā, Jelgavā,  Dobēlē,  un Salaspilī  - sešu diplomandu izvēlētas 
tēmas;( vērtējums: 9; 10; 7; 6; 9; 6 ) 

b)  pagastu ainavu analīzi ar rekreācijas zonu attīstības koncepciju un  ainavas 
optimizāciju  iespējām –Jumpravas, Sesavas un Vecumnieku  pagastos - savos 
diplomprojektos izstrādāja trīs diplomandes;  (vērtējums: 6; 6; 5 ) 

c) divas diplomandes diplomprojektos risina ciema ainaviskās telpas attīstības 
iespējas un nākotnes vīzijas - Zasas un Jaunmārupes ciemos; (vērtējums: 7; 5 ) 
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d) vēsturisko parku – Cesvaines pils, Ėemeru sanatorijas un Katvaru, Arendoles, 
Valdekas, Bortherta muižām -  analīze un priekšlikumi renovācijai, 
rekonstrukcijai vai ainavas attīstības mūsdienīgai koncepcijai izstrādāti sešos 
diplomprojektos;   (vērtējums:  6; 6; 6; 7; 6; 9 )          

e) dabas parku  tēmai savu diplomprojektam atvēlēto laiku Ĝoti nopietni veltījušas 
trīs diplomandes un rezultātā tieši šīs tēmas visi trīs darbi - saistībā ar 
GaiziĦkalnu, Cieceres upi un Kornetu dabas liegumu – bija izstrādāti un tika 
aizstāvēti saĦemot eksaminācijas komisijas nedalītu atzinību;                              
(vērtējums:  9; 10, 10 ) 

f)  atpūta un rehabilitācija  ir diplomprojekta tēmas sastāvdaĜa trim diplomandēm, 
kas savos projektos risina vides dabas dziedinošo ietekmi rehabilitācijas procesā 
“JaunsēĜas”, Ventspils piejūras zona un “Valgums”;                                        
(vērtējums: 6; 9; 7 ) 

g) autoceĜa vizuālās telpas analīze, attīstības iespējas un priekšlikumi ir “klupšanas 
akmens” divām diplomandēm, varbūt tieši saistībā ar tēmas izvēli, kas ir 
specifiska; (vērtējums: 5; 5 )                                                                                                           

h) vienas diplomandes projekta tēmā risināts piedāvājums lauku sētas ainaviskās 
telpas un zemes mākslas attīstības iespējām Kandavas novadā .                                            
(vērtējums: 8 ) 

2005.gada 1.jūnijā (12.diplomandi)  
un  2. jūnijā (14.diplomandi) aizstāvēto diplomprojektu vērtējums:   
             

• izcili (10 balles)                 - 3 studentiem; 
• teicami (9 balles)              -  5 studentiem; 
• Ĝoti labi (8 balles)              - 1 studentei; 
• labi (7 balles)                    -  4 studentēm; 
• gandrīz labi (6 balles)       -  9  studentēm; 
• viduvēji (5 balles)              - 4 studentēm. 
 

Līdz ar to, diplomprojektu aizstāvēšanas vidējais novērtējums  ir 7,1 balles, kas ir 
zemāks nekā pagājušā gadā ( 7,5 balles). 
Visiem divdesmit sešiem diplomandiem tika piešėirta ainavu arhitekta kvalifikācija ar 
tiesībām  studēt maăistratūrā. 

VEK Slēdziens 
 

5. Šā gada diplomprojektu tēmas Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 
(LLU Lauku inženieru fakultāte) studenti izvēlējušies daudzveidīgas un 
atšėirīgas gan pēc satura, gan piedāvātā risinājuma veida. Tās visas piemērotas 
specialitātē iegūto zināšanu demonstrēšanai un  saistītas ar Latvijas pilsētu un 
apdzīvoto vietu ainavas un vides kvalitātes izpēti, analīzi un ieteikumiem to 
attīstībai. 

6. Diplomprojektu izstrādē arvien redzamāk ienāk mūsdienu jaunākās 
datortehnoloăijas, kas tika demonstrētas pirmo reizi diplomprojektā piedāvājot 
ainavas dizainu pilsētvidē (diplomands Aigars Lauzis, 9 balles). Bet ne visi 
diplomandi ir paškritiski savu spēju izvērtēšanā izvēloties diplomprojekta 
tēmā risināt nākotnes vīzijas – lai lidojums izdotos, nepietiek tikai ar “gaisu”, 
gribētos no diplomanda dzirdēt arī par “zemes” lietām.  

7.  Motivēta reālas situācijas izvēle diplomprojekta  tēmai ir nodrošinājums 
aizrautīgam darba procesam un teicamam gala iznākumam (Karīna Kuzova, 
10 balles, Indra Ledaine, 10 balles),  tomēr daudzo diplomprojektu salīdzinoši 



 

 12 

zemais novērtējums (“5” balles – 4 un “6 “balles – 9, kopā pusei no 
diplomandiem) liek arī padomāt par šo jauno speciālistu konkurēt spējām 
esošajā darba tirgū.  

8. Diplomprojektiem labs grafiskais izpildījums, paskaidrojuma raksta 
noformējumā veiksmīgi tiek pielietotas datora iespējas. Uzmanība jāpievērš 
diplomprojekta paskaidrojuma rakstam. jo daudzos gadījumos  

9. Savus diplomprojektus diplomandi aizstāvēja pārliecinoši, lietojot 
profesionālo terminoloăiju. Ir Ħemti vērā iepriekšējo gadu ieteikumi. 

10. Ainavu arhitektu apmācības kvalitāti veicina iespējas studentiem sadarboties 
ar praktizējošiem ainavu arhitektiem, kā arī pašvaldībās nodarbinātiem ainavu 
plānošanas speciālistiem. 

11. Ekskursijas, izstādes un pieredzes apmaiĦas pasākumiem jābūt kā 
neatĦemamai ainavu arhitekta apmācību procesa sastāvdaĜai . 

 
 

a) Absolventu darba iespējas 
 

Darbs ir saistāms ar projektēšanas procesu arhitektu birojos, lauku un pilsētu 
pašvaldībās pie administratīvi teritoriālo plānu koncepcijas izveides, plašs 
projektēšanas darbs pie Latvijas pilsētu zaĜās rekreatīvās telpas attīstības. Iespējama 
tālāka zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, iesaistoties izglītības sistēmā, gan šaurāk 
specializējoties  augu un citu dabas pamatnes elementu, gan  atsevišėu 
kompozicionālo problēmu izpētē ainavā. Diplomētie ainavu arhitekti ir pieprasīti 
speciālisti, darbavietas ir visiem absolventiem. 

 
6. Akadēmiskais personāls 

 
LIF akadēmiskais personāls, kas strādāja ar ainavu arhitektūras  un plānošanas 

profesionālās studiju programmas studentiem 
 

Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 8.02 Aij
a  Zieme Ĝniece 

As.prof. 
Dr.arh. 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Kompozīcijas 

pamati, Ainavu 
dizains 

2 “ 
Section 8.03 M ā
ra Urt āne 

As.prof. 
Dr.phil. 

Ainavu mācība, 
Ainavu analīze 

3 “ 
Section 8.04 Sil
vija Rubene 

Doc.Mag 
sc.ing. 

Arh. un dārzu 
mākslas vēsture, 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Ainavu dizains 

4 “ 
Section 8.05 Ive
ta Lāčauniece 

Doc. Mag.arh. Zīmēšana, Projektu 
grafika, 

Pilsētbūvniecības 



 

 13 

pamati 
5 “ 

Section 8.06 Gu
ndega Lin āre 

Doc.  Parki, Apstādījumu 
projektēšana 

6 “ 
Section 8.07 Val
dis Liepa 

Lekt. Ēku arhitektūra, 
Maketēšana, 
Gleznošana 

 
7 “ 

Section 8.08 Kri
st īne Kalmane 

Lekt. 
Mag.ain.arh. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
Datorgrafika 

8 “ 
Section 8.09 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante 
Mag.oec. 

Reăionālā plānošana 

9 “ 
Section 8.10 An
drejs Lomakins 

As.doktorants 
Mag.ain.arh. 

Pilsētbūvniecība 

10 BUVK 
Section 8.11 Gu
ntis Andersons 

Asoc.prof. 
Dr.sc.ing. 

CeĜi un tilti 

11 “ 
Section 8.12 Lili
ta Ozola 

Doc. 
Mag.sc.ing. 

 
 

Datormācība 

12 VIDE 
Section 8.13 J ā
nis Švarcbahs 

As.prof. 
Dr.agr. 

Ekoloăija un dabas 
aizsardzība, Lietišėā 

ekoloăija 

13 “ 
Section 8.14 Vie
sturs Jansons 

Prof. Dr.sc.ing. GIS 

 

(a) Mācību spēku zinātniskās un metodiskās aktivitātes 

 
 
Publikācijas LZP atzītos izdevumos:  
 
1. M.Urtāne. Development of new landscape structures and types. (Inernetā). IFLA 

World Congress Taiwan.05.-11.09.2004.  - 0,3 autorl. 
2. M.Urtāne. Landscape of archaeological sites in Latvia. (diskā). Sustainable heritage 

Londona Anglija, 01.-03.09.2004. – 0.2 autorl. 
3. M.Urtāne. Sustainable landscape development requirements for  archaeological 

sites. (diskā). Konference Bordeaux Francija 01.-04.12.2004.  - 0,2 autorl. 
 
Nolasīto referātu skaits starptautiskajās konferencēs un semināros 
1. S.Rubene. Referāts “Augu dekortīvo formu ekoloăiskā saskaĦa dārzu mākslā” 

seminārā  “Augu kompozīcija kā mākslas tēls” Trautmansdorfas botāniskajā dārzā 
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Itālij ā 16.11.2004.g. Organizēja Trautmansdorfas botāniskā dārza administrācija, 
no Latvijas M.Urtāne. 

2. I.Lāčauniece. Referāts ”Environmental Impact Assessment for Land Use Plans in 
Latvia” COST 350 Management Committee and Working Group meeting 
Lisabonā Portugālē 20.-24.10.2004. Orgkomiteja akcijas COST 350 Transport 
Management Committee. 

3. I.Lāčauniece. Referāts „DaudzdzīvokĜu dzīvojamo teritoriju iedzīvotāju 
anketēšanas rezultāti” starptautiskā seminārā projekta „The local Community as 
an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros 
“Dzīves vides ietekme uz sabiedrības attīstību” LLU LIF 25-28.11.2004 Jelgavā. 
Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

4. K.Vugule. Referāts „Iedzīvotāju anketēšanas datu analīze mazstāvu dzīvojamā 
teritorijā.” starptautisksā seminārā projekta „The local Community as an Arena for 
Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides 
ietekme uz sabiedrības attīstību” LLU LIF 25.-28.11.2004.g. Jelgavā, orgkomiteja 
SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

5. K.Vugule. Referāts “Review of neighbouring disciplines in Landscape arhitecture” 
Le:NOTRE seminārā Polijā, Krakovas tehniskajā universitāte 04.11.2004.-
07.11.2004.  Orgkomiteja: Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā 
K.Vugule. 

6. I.Stokmane. Referāts „Baltic Sea Hinterland. Landscape identity and rural 
development in Latvia” starptautiskā seminārā „FOCUS HINTERLAND” SLU 
Alnarpā, Movium – The Centre for Urban Environment Zviedrija, 30.09.-
01.10.2004.g. Orgkomiteja SLU, Karin Palm Lindén un Eva Uddenberg. 

7. I.Stokmane. Referāts „Baltic Food Safety & Quality network (BaFoSnet)” 
starptautiskā forumā „European Partners Forum in Food Industry” PoznaĦa, 
Polija, 22.-24.09.2004.g. Orgkomiteja PoznaĦas Zinātnes un Tehnoloăiju parks, 
Pawel Bartoszek. 

8. M.Urtāne. Referāts „Development of new landscape structures and types” IFLA 
World Congress Taiwan 05.-11.09.2004.g. Orgkomiteja Taiwan landscape 
association. 

9. M.Urtāne. Referāts „Landscape of archaeological sites in Latvia”  konferencē 
„Sustainable heritage” Londonā Anglijā 01.-03.09.2004.g. 

10. M.Urtāne. Referāts „Sustainable landscape development requirements for  
archaeological sites” konferencē Bordeaux Francijā 01.-04.12.2004.g. 

11. M.Urtāne. Referāts „Regenerative landscape planning indicators” konferencē 
Waste free life style. Turku, Somijā  14.-18.10.2004.g. Orgkomiteja  Turku pilsēta, 
BUUF. 

Section 8.15  
 
 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a)  

(b) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, četri jauni doktoranti; 
-Uzlabots programmas materiāli tehniskais nodrošinājums; 
-Pietiekami liels reflektantu konkurss;  
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-Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  
-Aktīva starptautiskā sadarbība; 
-Izveidojusies labāka sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti; 
- Izveidojusies sadarbība ar pilsētu un pagastu pašvaldībām, kas vēlas ar studentu un 
diplomandu palīdzību izstrādāt priekšlikumus ainavu projektiem; 
-Studenti ar projektiem piedalās dažādos konkursos un saĦem apbalvojumus. 
-Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 
-Izveidota Ainavu arhitektūras biedrībā sertificēšanas institūcija. 
-Veikta absolventu aptauja un analizēti aptaujas rezultāti. 
-Studenti ar saviem darbiem piedalās nozīmīgās valsts mēroga izstādēs. 
  

 

(c)  

(d) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu; 
-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 
-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  
-Literatūras trūkums;  
-Mācībspēku aizĦemtība (liela daĜa mācību spēku ir nodarbināti ražošanā);  
-Grantu trūkums zinātniski pētnieciskajam darbam. 
- Stipendiju trūkums sekmīgajiem studentiem. 

(e)  

(f) Iespējas 

-UzĦemt 3.kursā papildgrupu no Bulduru dārzkopības koledžas; 
-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem;  
-Sadarboties ar pašu absolventiem prakšu organizēšanā. 
-Vairāk sadarboties ar darba devējiem. 
-Optimizēt studiju programmu, atbilstoši informātikas tehnikas prasībām. 

(g)  

(h) Draudi 

-Speciālistu pārslogojums darbavietās,  mazas algas; 
-Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums; 
-Mācībspēku arvien lielāka iesistīšanās ražošanā var traucēt mācību un zinātniski 
pētniecisko darbību.  

 
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
 
7. Studiju plāna sakārtošana un uzlabošana, priekšmetus ar mazu KP skaitu 

integrējot pamatpriekšmetos, vai apvienojot tos. 
8. Realizēt izstrādāto  maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijas projektu, izveidot 

papildu darbavietas. 
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9. Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 
katedras bibliotēkās. 

10. Papildināt datoru parku un programmatūru. 
11. Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. 
 
 
 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās studiju programmas  
“AINAVU ARHITEKT ŪRA UN PLĀNOŠANA”  

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu  
 

(2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
 programma – IKK 42581) 

 
 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2003/2004. MĀCĪBU 
GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELGAVA 2004 
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Akreditētās studiju programmas 

“Ainavu arhitektūra un plānošana” 

 ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma –IKK 42581) 

pašnovērt ējuma ziĦojums par 2003-2004 mācību gadu. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir 
spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. 

Noteikt vizuāli estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju 
galvenajiem pārveidošanas un uzlabošanas pasākumiem, prast veikt 
kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un ekoloăiskus uzdevumus 
konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un 
realizēšanā;  

- izprast dabas procesus, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas 
vienotību un nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  

- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Uzdevumi : 
- Dot studiju programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 

speciālisti varētu darboties sekojošos virzienos:  
- Ainavu arhitektūras projektēšana un projektu realizēšana;  
- Reăionālo un teritoriālplānu izstrādāšana un pilnveidošana;  
- Ainavu rekonstrukcijas, konservācijas un kopšanas plānu izstrādāšana un 

realizēšana;  
- Darbs pašvaldībās un administratīvās struktūrās, konsultatīvos dienestos, 

zinātniski pedagoăiskais darbs;  
- Piedalīšanās valsts un starptautiskos ainavu arhitektūras un plānošanas radošajos 

konkursos un konferencēs. 
 

2.Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 
Šajā periodā studiju programmā un studiju plānā izmaiĦas nav veiktas. 
 
 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 
 Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam un 
sagatavošanas stadijā esošajam ainavu arhitekta profesijas standartam, kā arī IFLA 
(Vispasaules ainavu arhitektu federācija) izstrādātajām prasībām ainavu arhitektūras 
izglītībai un  ainavu arhitekta profesijas definīcijai. 
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2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā.  

 

 Diplomprojektu izstrādei pilnveidotas diplomprojektu konsultācijas un regulāras 
ikmēneša atestācijas, kurās piedalās visi diplomandi un diplomprojektu vadītāji. Tā 
veidā visi pasniedzēji ir lietas kursā par diplomprojektu saturu un izstrādes gaitu un 
diplomandiem ir iespēja konsultēties vai apspriesties ar visiem pasniedzējiem. Citas 
izmaiĦas nav veiktas. 

 
3. Studiju programmu praktiskā realizācija. 

 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj 
izmantot Ĝoti bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Ir sagatavotas lekciju tēmas 
priekšmetos Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu menedžments, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Pētniecības darba pamati, izvēles priekšmetā 
Pilsētbūvnieciskā ainava. Projektorient ēta apmācība tiek realizēta daĜēji AAP 2., 3,. 
un 4. kursā. Projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti vairāki priekšmeti, piemēram 2. kursā 
tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus Ainavu mācība, Zīmēšana, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Maketēšana un Ainavu analīze, kā arī izvēles priekšmetus 
Mazās arhitektūras formas un Ainavu dizains.  3. kursā  projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti priekšmeti Ēku arhitektūra, Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Gleznošana, KrāšĦumaugi un izvēles priekšmeti 
Sabiedrisko ēku apstādījumi, Ainavu dizains. 4.kursā projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti priekšmeti Ainavu arhitektūra un projektēšana, Reăionālā un ainavu 
plānošana, Pētnieciskā darba pamati. Projektorientētai apmācībai šādā gadījumā ir ne 
tikai liela loma studentu apmācībā, bet arī mācību spēku savstarpējā informācijas 
apmaiĦā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Šādu lielu projektu izstrādāšanā tiek 
organizēts komandas darbs gan studentiem strādājot grupās, kur  katram studentam 
ir jāiemācās viss, gan mācību spēkiem, kur katram jābūt spējīgam risināt savus 
jautājumus vienādi augstā līmenī. Docentes Silvijas Rubenes un lektora Valda Liepas 
vadībā visās studentu grupās tika veikts pētījums par darbu grupās un izstrādāti 
priekšlikumi efektīvāku rezultātu iegūšanai. Mācību prasmju veicināšanā liela 
nozīme ir studentu līdzdalībai vietējo un starptautisku projektu konkursos un  dažādās 
izstādēs. Atskaites periodā  studenti piedalījās  konkursā par atpūtas un izklaides 
kompleksa projekta priekšlikumiem Jelgavā. 2. un 3. Kursu studenti piedalījās 
Jelgavas Latviešu biedrības izsludinātajā konkursā par daudzdzīvokĜu namu pagalmu 
rekonstrukciju Jelgavā, četri studenti saĦēma konkursa organizē-tāju balvas. AAP 
studenti ar saviem darbiem jau  piedalījās izstādē “Dārza dizains” Rīgā Ėīpsalas 
izstāžu hallē un saĦēma izstāžu organizētāju pateicības rakstu par augstu līmeni 
ekspozīcijas iekārtojumā. Labu pieredzi ieguva tie studenti, kas veidoja profesionālo 
Ainavu arhitektu darbu konkursa studentu žūriju Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība 
rīkotajam konkursam. Patstāvīgais darbs ir nepieciešams ne tikai konkursu un 
izstāžu darbu veidošanai, bet arī jebkuros citos priekšmetos. Patstāvīgā darba 
nodrošināšanai ir sakārtots darba režīms fakultātes bibliotēkai. Katedras mācību un 
palīgliteratūras metodiskā bibliotēka papildinājusies ar vērtīgu literatūru, 
profesionāliem žurnāliem kā arī tieši no izdevniecības tiek saĦemts Starptautiskās 
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akreditācijas komisijas ieteiktais žurnāls “Garten und Landschaft”. Ar žurnālu “Dārzs 
un drava” un “Dārza pasaule” redakciju un  gādību katedras bibliotēka saĦem žurnāla 
ikmēneša izdevumus. Regulāri saĦemam Norvēăijas ainavu arhitektūras žurnālu 
“Byggekunst”. Pateicoties Vācijas stādudzētavai “Lorenz van Ehren” pieejams 
stādaudzētavas katalogs kompaktdiska formātā vairākos eksemplāros. Studenti Ĝoti 
plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir pieejama fakultātes datorklasēs.  
  
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU) ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un 
Internetam pieslēgti 11 datori un printeris.  

ARBU katedrā iegādātas multimēdiju iekārtas datorkomplekti “Keleron” ar 
portatīviem datoriem un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneris 
un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, 
printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 

 Darba stacijas: 
Visas darba stacijas ir savienotas vietējā datorklases tīklā, kā arī ar fakultātes un 
visas universitātes tīklu. Studentiem ir pieeja internetam, noslēdzot interneta 
izmantošanas līgumu ar universitāti. 

Datori: 
COMPAQ Presario (4 gab.) 
- HDD 20 Gb  
- RAM 128 Mb 
- Procesors Intel Celeron 500MHz 
- Monitori SIEMENS 17’’ 
- Tīkla karte, 3Com EtherLink XL 10/100 PCI 
- SkaĦas karte Audio Codec 97 
- Video karte VGA 
- FDD 1.44 Mb 
- CD-ROM 50x  
- CD-RW PHILIPHS Multi speed (vienam datoram) 
Fujitsu SIEMENS (2 gab.) 
- HDD 8 Gb  
- RAM 128 Mb 
- Procesors Intel Celeron 500MHz 
- Monitori SIEMENS 17’’ 
- Tīkla karte, 3Com EtherLink XL 10/100 PCI 
- SkaĦas karte Audio Codec 97 
- Video karte VGA 
- FDD 1.44 Mb 
- CD-ROM 50x  
Printeris 
-HP DeskJet 1125C 
Printserveris Linksys, 3port, Ether Fast 10/100 
16-Port Workgroup Swich, Ether Fast 10/100 

 
Programmas: 
Windows Millenium, Microsoft Office XP, Internet Explorer, Auto CAD R14, 
Microstation J, Triforma, Microstation Modeler, Microstation Geographics, 
Tildes Birojs 2000, Microsoft Project , MathCAD,Corel DRAW, Adobe 
Photoshop, Auto CAD 2002. 
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Ir izstrādāts projekts maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijai, lai palielinātu darba 
vietu skaitu, veikts zīmēšanas darbnīcas remonts un iegādāti jauni uzstādījumu 
materiāli. 
Mācību literatūras klāsts papildināts galvenokārt ar Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas izdotajiem metodiskajiem materiāliem  “Ainavu aizsardzība”, 
“Dabas aizsardzība”, “Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku 
pašvaldībās”, “Bioloăiskās daudzveidības stratēăija” u.c., iegādātas grāmatas “Meža 
ainavas un dizains”, “Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība”, “Latvijas biotopi”, 
„Lauku avīzes” redakcijā izdots mācību palīgmateriāli “Dai Ĝdārzu avīze-2”(autore 
doc. S.Rubene) un “Skaistākie daiĜdārzi”(autori doc. G.Lināre, doc. S.Rubene u.c.)  
Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu 
valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. Katedras metodiskajā bibliotēkā, kas ikdienas 
neierobežoti pieejama studentiem, tiek saĦemti žurnāli “D ārzu pasaule”, “Dārzs un 
drava”, “Latvijas arhitektūra”, “Dārzs”, “Latvijas arhitektūra”, “Garten und 
Landschaft”, “Byggakunst”. 
 

 3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
 

Studentu zinātniskajā konferencē piedalījās un referātus lasīja un publicēja tēzes 
sekojoši studenti:  
 

1. Gita Briăe “ Mūsdienu arhitektūras virziens-bionika, arhitekta Borisa 
Levinsona darbi” 

2. Ăirts Runis “Frederick Law Olmsted (dzīve un darbs)” 
3. Gunita Mangale “Tilti Šveicē, Vācijaā un Spānijā” 
4. Inga Griezne “Jhoan Miro parks Parīzē” 
5. Irina KoroĜkova “Zaha Hadih – ievērojamākā mūsdienu arhitekte, sieviete” 
6. Kristīne RudĦeva “Isamu Noguči dzīves ceĜš un daiĜrade”  
7. Linda Adamova “Imres Makoveca organiskā arhitektūra” 
8. Laura Modre ”Daniela Liebeskinda  ievērojamāki arhitektūras objekti” 
9. Una Gailuma ”Pasaules tilti” 
10. JeĜena Kapurkina “Santjago Kalatravas daiĜrade” 
11. Solvita Brutāne “Normena Fostera Arhitektūra” 
12. Linda Grugule Hargreiva asociācija” 
13. Marta Tabaka “Strūklakas un to konstrukcijas” 
14. Olga Matajeva “Dārzu nacionālā savdabība” 
15. Laura BirstiĦa “Frenks Gerijs Ovens” 
16. Inese LagzdiĦa “Friedensreich Hundrtvasser” 
17. Anita Aizkalniete ‘Toijo Ito-elektroniskā tornado laikmeta arhitekts” 
18. Antra Babuka “Eric Owen Moss” 
19. Mirdza Geidāne “Francijas dārzi un parki” 
20. Pauls Grants “Hesperitas dārzs Valensijā” 
21. Kristiāna Vespere “Somu modernās arhitektūras tēva Alvara Alto izcilākie 

projekti” 
22. Iluta Saulīte “Apvienotie Arābu Emirāti- Arhitektūra no senatnes līdz 

mūsdienām”.  
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3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 
• ERASMUS programmas ietvaros studentes Indra Ledaine un Baiba Zvīgule 

rudens semestrī studēja Somijā Hames (Hamenlinnas) politehniskās augstskolas 
ainavu dizaina nodaĜā Lepaa, kur ieguva 20KP, students Aigars Lauzis rudens 
semestrī,  un studentes Marina Radčenko un  Inese Ārmane pavasara semestrī 
studēja Zviedrijas lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas institūtā 
Alnarpā, kur ieguva 20KP. 

• Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās starptautiskajā 
Ainavu arhitektūras skolu metodiskajā konferencē Vācijā Kasseles universitātē no 
24 līdz 27. aprīlim.  

• Docente Iveta Lāčauniece, lektore Kristīne Kalmane  un studentes Lauma 
Garkalne, Gunta Rozenberga, Ligita TomiĦa un Loreta Erele piedalījās 
kopprojekta “The local community as an arena for sustainability in townscapes in  
a Baltic sea perspective” programmas izstrādāšanā un apspriešanā Upsalas 
universitātē Zviedrijā. 

• Oktobrī studentu grupa 40 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes vadībā apmeklēja 
Barselonas universitāti un studiju priekšmetu Ainavu mācība, Arhitektūras un 
dārzu mākslas vēsture, Ainavu arhitektūra un projektēšana, Parki, 
Kultūrvēsturiskā ainava ietvaros iepazinās ar Austrijas, Itālijas, Spānijas ainavu 
arhitektūras objektiem. 

• Laikā no 10 līdz 13.jūnijam LIF notika starptautiskās Ainavu arhitektūras 
izglītības projekta LE:NOTRE organizācijas komitejas tikšanās. 

• Mācību spēki Silvija Štrausa un Silvija Rubene Pieredzes apmaiĦas nolūkā 
apmeklēja Zviedrijas Gēteborgas un Lundas universitātes, kā arī Zviedrijas 
lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas institūtu  Alnarpā laikā no 16. 
līdz 22.aprīlim. 

• 20.jūlij ā Rīgā notika tikšanās ar Zviedrijas delegāciju sakarā ar kopprojektu par 
lauku teritoriju plānošanu, kurā piedalījās Ilze Stokmane, Kristīne Vugule, Silvija 
Rubene. 

• 2.jūlij ā Rīgā AutoceĜu direkcijā notika tikšanās ar Norvēăijas delegāciju par 
kopējo sadarbību autoceĜu projektēšanā un satiksmes drošības pilnveidošanā. 
Seminārā piedalījās S. Rubene. 

• No 28.jūnija līdz 6. Jūlijam Vācijā Hettingenas apgabala Innenringenā notika 
vasaras prakse kopā ar Ėīles Christiana Albrechta universitāti. No LLU piedalījās 
15 Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes studenti Kristīnes Vugules un 
Ilzes Stokmanes vadībā. 

• Iveta Lāčauniece piedalījās gadskārtējās starptautiskās konferences “Baltic Urban 
forum”organizēšanā, kas notika Jelgavā un Līvānos un Tukumā. 

• Iveta Lāčauniece piedalījās Eiropas valstu kopprojektā “Interated assesment of 
Enviromental Impact of traffic and transport”. 

• Rīgā Dailes teātrī notika starptautiskā konference par mūsdienu aktualitātēm 
ainavu arhitektūrā, ko organizēja Arhitektūras un Būvniecības katedra. 

• Studentes Ligita TomiĦa un Lauma Garkalne praktizējās Zviedrijā Helleforsas 
komūnā projekta “Sensorial Garden” ietvaros. 
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• No 1. līdz 14. Augustam Profesore Māra Urtāne un studentesa Lauma Sīle un 
Madara Pidža piedalījās starptautiskajā ainavu arhitektūras vasaras skolā Krievijā 
Sanktpēterburgā.  

• No 20. februāra līdz 27.februārim lekciju kursu “Ekoloăijas pamatprincipi ainavu 
attīstībā un vides plānošanā” lasīja vieslektori no Ėīles universitātes Ekoloăijas 
pētniecības centra prof. Hartmut Roweck un Heiner Reck. 

• 20. aprīlī lekciju  “Meža ainavu plānošana un dizains”lasīja profesors Saimons 
Bells no Anglijas. 

 
• 3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 
Article IX. Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un 
pirmsdiploma prakšu ietvaros. Darba devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar 
SIA “Aleja” Jelgavā, SIA “Garten”, “Parka Avēnija”, “Monesis”, “Dārzs un vide”, 
“Jaunbērzi” Rīgā, “Arhitektūra un vide” Ozolniekos, kā arī ar IU “Tagete”, Z/s 
“Virškalni”, kokaudzētavu “Baltezers”, PBU “Komunālā pārvalde” Dobelē u.c. 
uzĦēmumiem. Veiksmīga sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Saulkrastu pilsētas 
Domi, Jelgavas Domi, Smiltenes pilsētas Domi, Talsu Domi, Maltas pagasta Domi 
Rēzeknes rajonā un Rīgas pašvaldības uzĦēmumu “Rīgas dārzi un parki”, kā arī Rīgas 
pilsētas attīstības departamentu. Jau trešo gadu Ĝoti veiksmīga ir sadarbība ar  
Rāmavas izstāžu centru un Lēdurgas dendroloăisko parku. Neliela darba devēju 
aptauja atskaites periodā veikta sakarā ar specialitātes jubileju, atsauksmes ir 
pozitīvas. Par to, ka darba devējus apmierina mūsu absolventu līmenis liecina tas, ka 
vairāk nekā puse paliek savās prakšu vietās pamatdarbā. 
Absolventu aptauja arī veikta sakarā ar specialitātes 10 gadu jubileju. Aptaujāti 35 
absolventi, 25 no tiem strādā savā profesijā, 5 tuvās profesijās, piemēram, par 
dizaineru, arhitekta palīgu, inventarizācijas birojā u.c., 4 absolventi strādā citu darbu, 
kas nav saistīts ar specialitāti. Viena absolvente audzina bērnus, taču plāno strādāt 
specialitātē. 
 

Studentu darba vietas ražošanas un pirmsdiploma praksē 
 

Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 4.kursa studentu prakšu vietas:  
1. Evita Alle - SIA “ZL” Jelgavā; 
2. Ginta Biezā - P/U “Lēdurgas dendroloăiskais parks” Limbažu raj.; 
3. Gunita Čepanone - JPPA “Pilsētbūvniecība”, Jelgavā; 
4. Jana DaĦilova - SIA “Skaisto dārzu darbnīca” Siguldā; 
5. Dace Dābola - SIA “Tagete” Rīgā; 
6. Vita Dāve - Augu dizaina uzĦēmums AGR “Bulduri” Rīgas raj.; 
7. Linda Kačane - SIA “Monesis”, Rīgā; 
8. Karīna Kuzova - SIA “Tagete” Rīgā; 
9. Aigars Lauzis - SIA “Inese Grundule” Rīgā; 
10. Indra Ledaine - SIA “Tagete” Rīgā; 
11. Ilona Osne - SIA “Astra dārzs” Rīgā; 
12. Liene Pētersone - PUBO “Rīgas dārzi un parki” Rīgā; 
13. Gunita PurviĦa - P/U “Lēdurgas dendroloăiskais parks” Limbažu raj.; 
14. Aiga Rozīte - SIA “JLD”  Jūrmalā; 
15. Ieva Rumpe - SIA “Vides projektu studija”, Rīgā; 
16. Māra Tooma - Cēsu pilsētas dome; 
17. Liene Vanaga - SIA “Dārznieks” Cēsīs; 
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18. Liene Verečinska - JPPA “Pilsētbūvniecība” Jelgavā; 
19. Arvīds Vitāls - SIA “Arhitekta U.Pīlēna birojs” Liepājā; 
20. Ilze Jankovska - SIA “Vizuālās mākslas studija” Rīgā; 
21. Antra Klestrova - SIA “Diānas Zalānes projektu birojs” Kuldīgā; 
22. Helēna Gūtmane - Reăionālais plānošanas birojs “WV” Briăē BeĜăijā; 
23. Marina Radčenko – Zviedrijā Laukasaimniecības universitātē 
24. Inese Ārmane –  Zviedrijā Laukasaimniecības universitātē 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši 
LLU Senāta 1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek 
vērtēti pēc diviem rādītājiem: 
5. Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-

teicami, 8- Ĝoti labi, 7- labi, 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3- 
slikti, 2- Ĝoti slikti, 1neapmierinoši, sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 

6. Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. 
Viens KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 
16 stundas auditorijā mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam 
jāapgūst priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez 
atzīmes, ieskaite ar atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, 
katrā semestrī tiek dots vērtējums. Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, tas ir saistīts galvenokārt ar 
kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar iesniegtā projekta 
gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos ( projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc 
Pirmsdiploma un ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. 
Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses beigās tiek iesniegta atskaite, kas tiek novērtēta ar 
atzīmi. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc 
sekmīgas iepriekšējā kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek 
izstrādāts un aizstāvēts Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi.   
 

5. Studenti 
 

2003./2004. mācību gadā uzĦemšanai Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā tika  iesniegti pāri par 100 iesniegumi konkursam uz  valsts finansētajām 
vietām, konkursa koeficients 3,60, uzĦemti  36 studenti par valsts finansējumu un 5 
studenti par daĜēju studiju maksu. UzĦemšana notika saskaĦā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes uzĦemšanas noteikumiem pamatstudijām 2004.gadā, 
kas apstiprināti LLU Senāta sēdē 2003.gada 10.decembrī.. 
Studentu sekmes samērā labas, 2003/2004.m.g ziemas sesijas rezultātu analīze rāda, 
ka sesijas vidējā atzīme  8,5….10 balles  2.kursā 8 %, 3.kursā 36% un 4.kursā 13% 
studentu. 7,5…8,4 balles 1.kursā ir 29%, 2.kursā 28%, 3.kursā 32%, 4.kursā 63% 
studentu. 4 labākie studenti katru gadu saĦem Latvijas Izglītības Fonda stipendijas. 
Šajā mācību gadā stipendiju saĦēma Lauma Garkalne, Gunta Rozenberga, Loreta 
Erele, Ligita TomiĦa. 
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Ainavu ahitektūras un plānošanas pilna laika studiju programmā diplomprojektu 
aizstāvēja 19 studenti:  
 

Pamatstudiju absolventi 
 
Ainavu ahitektūras un plānošanas pilna laika studiju programmā diplomprojektu 
aizstāvēja 19 studenti:  

 
1. Agnese Apfelbauma “Daugavas rekreācijas zonu attīstības koncepcija Klintaines 
pagastam”. 
2. Diāna Bārda “JāĦmuižas ainavu attīstība”. 
3. Dace BeriĦa “Valmiermuižas ainaviskās telpas priekšlikumi “. 
. Daina Done “Daudzstāvu dzīvojamā kvartāla zaĜo teritoriju rekonstrukcija Talsos”. 
5. Evija Eisimonte “Kurzemes lauku sētas “Ėeiri” ainavas ilgtspējīgas attīstības 
iespējas”. 
6. Loreta Erele “VarakĜānu pilsētas vēsturisko apstādījumu rekonstrukcija”. 
7. Lauma Garkalne “MeĦăeĜu skaniskās kultūrainavas attīstības iespējas”. 
8. Inguna GraudiĦa ”Gaigalavas pagasta ražošanas teritoriju ainavu rekonstrukcija”. 
9. Valda KalpiĦa  ”ZaĜā loka” attīstības iespējas Rīgas vēsturiskā centra pagalmos”. 
10. Kristīne Kazāka ” Liepājas vēsturiskā centra ainaviskās telpas attīstība”.   
11. Ilze KrastiĦa ”Priekšlikumi dzīvojamā kvartāla attīstībai PĜavniekos, Rīgā”. 
12. Gatis Lauls ”ZaĜās struktūras rekonstrukcijas priekšlikumi Tukuma pilsētā”. 
13. Dace Lāce ”Brocēnu pilsētas ainavu telpu kvalitāte un attīstības iespējas”. 
14. Sanita Mūrniece ”Atpūtas zonas attīstības priekšlikumi Limbažos”. 
15. Gunta Rozenberga ”Košraga zvejnieku ciema kultūrvides un piejūras ainavas 
attīstība”. 
16. Andis Salenieks “Mūrmuižas ciemata ainaviskās telpas attīstība”. 
17. Sanda SietiĦsone “Cēsu vecpilsētas ainaviskās telpas attīstība”. 
18. Ligita TomiĦa “Ainavu arhitektūras risinājumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. 
19. Jolanta Tropa ”Madonas pilsētas centra ainava”. 
 

Labākie diplomprojekti 
Evija Eisimonte  Kurzemes lauku sētas “Ėeiri” ainavas ilgtspējīgas attīstības iespējas. 
Vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof., Dr.arch. Aija ZiemeĜniece 

 
Loreta Erele  VarakĜānu pilsētas vēsturisko apstādījumu rekonstrukcija. Vadītāja 
Arhitektūras un būvniecības katedras doc. Gundega Lināre. 

 
Lauma Garkalne MeĦăeĜu skaniskās kultūrainavas attīstības iespējas. Vadītāja 
Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof., Dr.arch. Aija ZiemeĜniece. 

 
Gunta Rozenberga  Košraga zvejnieku ciema kultūrvides un piejūras ainavas attīstība. 
Vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras doc., Mag.sc.ing. Silvija Rubene. 

 
 

VEK galvenie slēdzieni 
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1. LLU Lauku inženieru fakultātes ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 
diplomprojektu tēmas izvēlētas aktuālas, saistītas ar Latvijas pilsētu un apdzīvoto 
vietu ainavas un vides kvalitātes izpēti, analīzi un ieteikumiem to attīstībai. 
2. Diplomprojekta grafiskais materiāls izstrādāts atšėirīgos mērogos konkretizējot 
detalizācijas pakāpi. 
3. Diplomprojektiem labs grafiskais izpildījums, diplomandi savu darbu aizstāvēja 
pārliecinoši, lietojot profesionālo terminoloăiju. 
4. Pārliecinošāk savus diplomprojektus aizstāv diplomandi, kas diplomprojekta tēmu 
izvēlējušies saistībā ar prakses vietu un kuru zināšanas un priekšstati ir praktiski 
saistīti ar aplūkojamo tēmu. 
 

a) Absolventu darba iespējas 
Darbs ir saistāms ar projektēšanas procesu arhitektu birojos, lauku un pilsētu 

pašvaldībās pie administratīvi teritoriālo plānu koncepcijas izveides, plašs 
projektēšanas darbs pie Latvijas pilsētu zaĜās rekreatīvās telpas attīstības. Iespējama 
tālāka zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, iesaistoties izglītības sistēmā, gan šaurāk 
specializējoties augu un citu dabas pamatnes elementu, gan  atsevišėu 
kompozicionālo problēmu izpētē ainavā. 

 
 

6. Akadēmiskais personāls 
 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras  un plānošanas 
profesionālās studiju programmas studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 9.02 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. 
Dr.arh. 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Kompozīcijas 

pamati, Ainavu 
dizains 

2 “ 
Section 9.03 Māra 
Urtāne 

As.prof. 
Dr.phil. 

Ainavu mācība, 
Ainavu analīze 

3 “ 
Section 9.04 Silvija 
Rubene 

Doc.Mag 
sc.ing. 

Arh. un dārzu 
mākslas vēsture, 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Ainavu dizains 

4 “ 
Section 9.05 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Mag.arh. Zīmēšana, Projektu 
grafika, 

Pilsētbūvniecības 
pamati 

5 “ 
Section 9.06 Gundega 
Lināre 

Doc.  Parki, Apstādījumu 
projektēšana 

6 “ 
Section 9.07 OĜăerts 

Lekt. Reăionālā un ainavu 
plānošana 
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Dūda 

7 “ 
Section 9.08 Valdis 
Liepa 

Lekt. Ēku arhitektūra, 
Maketēšana, 
Gleznošana 

 
8 “ 

Section 9.09 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Mag.ain.arh. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
Datorgrafika 

9 “ 
Section 9.10 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante 
Mag.oec. 

Reăionālā plānošana 

10 “ 
Section 9.11 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants 
Mag.ain.arh. 

Pilsētbūvniecība 

11 BUVK 
Section 9.12 Guntis 
Andersons 

Asoc.prof. 
Dr.sc.ing. 

CeĜi un tilti 

12 “ 
Section 9.13 Lilita Ozola 

Doc. 
Mag.sc.ing. 

 
 

Datormācība 

13 VIDE 
Section 9.14 Jānis 
Švarcbahs 

As.prof. 
Dr.agr. 

Ekoloăija un dabas 
aizsardzība, Lietišėā 

ekoloăija 
15 “ 

Section 9.15 Viesturs 
Jansons 

Prof. Dr.sc.ing. GIS 

 
 

(a) Mācību spēku zinātniskās un metodiskās aktivitātes 

Section 9.16  

Section 9.17 Publikācijas: 
1. S.Rubene “Ainavu arhitekts Latvijā” Raksts žurnālā “Latvijas arhitektūra” 

2004.gada maija numurā 4 lpp. 
2. I.Lāčauniece  “Tukuma centra detālplānojums” 2004.gada maija numurā 4 lpp. 
3. (Pārējās publikācijas Maăistrantūras un doktorantūras pašnovērtējuma 

ziĦojumos) 
4. 2004.gada 20 februārī zinātniski praktiska konference “Ainavu arhitektūras un 

plānošanas specialitātei 10 gadi. Izdots jubilejas buklets. 
2004.gada 7.maijā Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Progresīvākās  
tendences ainavu arhitektūrā” 
Referāti: 

1. A. ZiemeĜniece “Ainavu arhitektūra un kompozicionālā telpa”  
2. S.Rubene “Avangardisma tendences ainavu arhitektūrā. Daudzstāvu 

dzīvojamo māju iekšpagalmi.” 
3. G. Lināre “Jaunākais savrupmāju dārzos” 
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4. E. Alle  (stud.)“Urbanizēta telpa un dizains. Dobeles pilsētas piemērs” 
5. Ulrike Dinauer (Vācija) Ainavu arhitektūras projektēšanas metodika Vācijā. 
6. L.Neško (maăistrante) “Mākslas unainavu arhitektūras sintēze” 
7. A.Lauzis (stud.) Modernisms ainavu arhitektūrā .Zviedrijas pieredze un 

prakse. 
 

Mācībspēku referāti pārējās konferencēs un semināros 
1. S.Rubene, A.ZiemeĜniece. Referāts “Parks and contemporary open space in the development of 

historic   
2. centre of Riga”  starptautiskā seminārā “Architectural Heritage: Perspectives on Town  
3. Dewelopment in the Historic Centre of Riga” Rīgā, Latvijas Arhitektu savienībā,  
4. 2003.gada 29.augustā, orgkomiteja-RTU ārlietu daĜa, līdzstrādn. Evitas Serjoginas vadībā. 
5. Iveta Lāčauniece. Referāts “Zinātnisko pētījumu uzdevumi detālplānu un 

ainavu projektu struktūrā”seminārā  “Ventspils ainaviskās attīstības vadlīnijas” 
Ventspilī Ventspils Domē 2003.gada 7.novembrī. Orgkomiteja –Ventspils 
Domes Arhitektūras un plānošanas nodaĜa. 

6. Silvija Rubene. Referāts “Ainavu arhitekta uzdevumi zinātniski pētnieciskajā 
jomā” seminārā “Ainavu arhitekta profesijas definīcija” Rīgā, galvenajā 
arhitektūras pārvaldē’ 2003.gada 17.novembrī. Orgkomiteja Ainavu 
arhitektūras biedrības priekšsēdētāja A.Neilande, Rīgas Domes Ainavu 
arhitektes D.Bulas birojs.  

7. S.Rubene. Referāts “Pagasta centra ainaviskā kvalitāte un sociālekonomiskie  
faktori” Seminārā “Krimūnu pagasta attīstības plāna pilnveidošana” 2003.gada 
29.novembrī Dobeles rajona Krimūnu pagastā. Orgkomiteja Krimūnu pagasta 
padome un Arhitektūras un būvniecības katedras doc.G. Lināre un doc. S. 
Rubene. 

8. I.Lāčauniece, K.Vugule. Referāts “Ainavu arhitekta loma teritoriālplānošanā” 
“Daugavas projekta” seminārā ĒrgĜos 2003.g. 4-5.decembrī. Orgkomiteja 
Daugavas baseina apsaimniekošanas projekta darba grupa. 

9. I.Lāčuniece. Seminārs “Sabiles pilsētas attīstības iespējas” 6.09.2003 referāts 
“Pašvaldības attīstības tendenču atspoguĜojums teritoriju plānošanā”, 
Orgkomiteja Sabiles pilsētas dome, SIA “Arhitektūra un Vide”. 

10. I.Lāčauniece. Seminārs Naujenes pagastā 21.10.2003 “Naujenes teritorijas 
plānojuma izstrādes gaita”; referāts “ Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 
priekšlikumi un to atspoguĜojums apbūves noteikumos” Orgkomiteja Naujenes 
pagasta padome, SIA “Reăionālie projekti. 

11. I.Lāčuniece. Seminārs Ilūkstē 20.08.2003 “Ilūkste un tās centra daĜas attīstības 
iespējas”; referāts “Ilūkstes teritorijas plānojuma priekšlikumi”. Referāts 
“Il ūkstes centra attīstības priekšlikumi”.Orgkomiteja Ilūkstes pilsētas dome, 
SIA “Reăionālie projekti”. 

12. Seminārs Tukuma sociāli ekonomiskās attīstības iespējas un problēmas” ; 
referāts “Tukuma teritorijas harmoniskas apsaimniekošanas priekšnoteikumi”. 
Orgkomiteja Tukuma pilsētas dome. 

13. I.Lāčauniece. Starptautiska konference „Baltic University Urban Forum”, 
Zviedrijā, Stokholmā 5.09.2003-9.09.2003. Referāts ”Planning  process in 
Latvia” 

14. Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā 
universitāte. 

15. Referāts „Jelgava city development problems” ( kopā ar K.Vuguli) 
starptautiskā    konferencē „Baltic University Urban Forum” KauĦā 9-
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12.10.2003. Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, Stokholmas 
karaliskā universitāte, KauĦas Tehnoloăiskā Universitāte. 

16. I.Lāčuniece. COST 350 Assesment of the Impact of the Transportation” 
28.10.2003-02.11.2003 Itālij ā Torino. Referāts “Transportation and Land use 
planning” 

2004.g. 24-28. martā piedalīšanās Le:NOTRE (Landscape Education New 
Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Eiropas universitāšu konferencē 
Nīderlandē Larenšteinas universitātē par zinātniski pētniecisko darbu studiju 
programmās. ZiĦojums sekcijā “History & Conservation” (S.Rubene) un sekcijā 
„Landscape management”(K.Vugule). 

17.  
 

Kvalifik ācijas paaugstināšana: 
2003.gada 31.janvāris līdz 25.aprīlis programmā Augstskolu didaktika, 4KP.  
S.Rubene. V.Liepa 
 
Konsultācijas:  
Grāmata “Māja laukos, būvniecība, remonts, rekonstrukcija, interjers” konsultanti 
un recenzenti nodaĜām 5 autorlokšĦu apjomā (S.Rubene, A.ZiemeĜniece, S 
Štrausa). 
Konsultācijas žurnāliem “Deko” un “Praktiskais latvietis”. (S.Rubene, G. Lināre, 
A. ZiemeĜniece) 

 
7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a)  

(b) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, četri jauni doktoranti; 
-Uzlabots programmas materiāli tehniskais nodrošinājums; 
-Pietiekami liels reflektantu konkurss;  
-Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  
-Aktīva starptautiskā sadarbība; 
-Izvedojusies labāka sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti 
-Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 
-Izveidota Ainavu arhitektūras biedrībā sertificēšanas institūcija. 
-Veikta absolventu aptauja un analizēti aptaujas rezultāti. 

(c)  

(d) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu; 
-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 
-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  
-Literatūras trūkums;  
-Mācībspēku aizĦemtība (liela daĜa mācību spēku ir nodarbināti ražošanā);  
-Grantu trūkums zinātniski pētnieciskajam darbam. 
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(e)  

(f) Iespējas 

-Organizēt maksas grupu, kurā augstāko vai otru augstāko izglītību iegūtu praktiėi;  
-UzĦemt 3.kursā papildgrupu no Bulduru dārzkopības koledžas; 
-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem;  
-Sadarboties ar pašu absolventiem prakšu organizēšanā. 
-Vairāk sadarboties ar darba devējiem. 

(g)  

(h) Draudi 

-Speciālistu pārprodukcija, darbavietu trūkums, mazas algas; 
-Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums; 
-Mācībspēku arvien lielāka iesaistīšanās ražošanā var traucēt mācību un zinātniski 
pētniecisko darbību.  
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
12. Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 

katedras bibliotēkās. 
13. Papildināt datoru parku un programmatūru. 
14. Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. 
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a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās studiju programmas  
“AINAVU ARHITEKT ŪRA UN PLĀNOŠANA”  

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu  
 

(2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
 programma – IKK 42581) 

 
 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2002/2003. MĀCĪBU 
GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELGAVA 2003 
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Akreditētās studiju programmas 

“Ainavu arhitektūra un plānošana” 

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma –IKK 42581) 

pašnovērtējuma ziĦojums par 2002/2003 mācību gadu. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir 
spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. 

Noteikt vizuāli estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju 
galvenajiem pārveidošanas un uzlabošanas pasākumiem, prast veikt 
kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un ekoloăiskus uzdevumus 
konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un 
realizāšanā;  

- izprast dabas procesus, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas 
vienotību un nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  

- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Uzdevumi : 
- Dot studiju programmmā paredzētās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 

speciālisti varētu darboties sekojošos virzienos:  
- Aainavu arhitektūras projektāšana un projektu realizēšana;  
- Reăionālo un teritoriālplānu izstrādāšana un pilnveidošana;  
- Ainavu rekonstrukcijas, konservācijas un kopšanas plānu izstrādāšana un 

realizēšana;  
- Darbs pašvaldībās un administratīvās struktūrās, konsultatīvos dienestos, 

zinātniski pedagoăiskais darbs;  
- Piedalīšanās valsts un star[tautiskos ainavu arhitektūras un plānošanas radošajos 

konkursos un konferencēs. 
 

2.Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 
Šajā periodā studiju programmā un studiju plānā izmaiĦas nav veiktas. 
 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 

 Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam un 
sagatavošanas stadijā esošajam ainavu arhitekta profesijas standartam, kā arī IFLA 
(Vispasaules ainavu arhitektu federācija) izstrādātajām prasībām ainavu arhitektūras 
izglītībai un formulējumiem par ainavu arhitekta profesiju. 
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2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā.  

 

 Diplomprojektu izstrādei noorganizētas diplomprojektu konsultācijas un regulāras 
ikmēneša atestācijas, kurās piedalās visi diplomandi un diplomprojektu vadītāji. Tā 
veidā visi pasniedzēji ir lietas kursā par diplomdarbu saturu un izstrādes gaitu un 
diplomandiem ir iespēja konsultēties vai apspriesties ar visiem pasniedzējiem. 

 
3. Studiju programmu praktiskā realizācija. 

 
3.1. Pasniegšanas metodes. 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj 
izmantot Ĝoti bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Ir sagatavotas lekciju tēmas 
priekšmetos Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, Ainavu menedžments, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Pētniecības darba pamati, izvēles priekšmetā 
Pilsētbūvnieciskā ainava. Projektorient ēta apmācība tiek realizēta daĜēji AAP 2., 3,. 
un 4.kursā. Projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti vairāki priekšmeti, piemēram, 2.kursā 
tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus Ainavu mācība, Zīmēšana, Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Maketēšana un Ainavu analīze, kā arī izvēles priekšmetus 
Mazās arhitektūras formas un Ainavu dizains.  3.kursā  projekta izstrādāšanā tiek 
iesaistīti priekšmeti Ēku arhitektūra, Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Gleznošana, KrāšĦumaugi un izvēles priekšmets 
Ainavu dizains. 4.kursā projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti Ainavu 
arhitektūra un projektēšana, Reăionālā un ainavu plānošana, Pētnieciskā darba pamati.  
Projektorientētai apmācībai šādā gadījumā ir ne tikai liela loma studentu apmācībā, 
bet arī mācību spēku savstarpējā informācijas apmaiĦā un kvalifikācijas 
paaugstināšanā. Šādu lielu projektu izstrādāšanā tiek organizēts komandas darbs gan 
studentiem strādājot grupās, kur katram studentam ir jāiemācās viss, gan mācību 
spēkiem, kur katram jābūt spējīgam risināt savus jautājumus vienādi augstā līmenī. 
Docentes Silvijas Rubenes un lektora Valda Liepas vadībā visās studentu grupās tika 
veikts pētījums par darbu grupās un izstrādāti priekšlikumi efektīvāku rezultātu 
iegūšanai. Mācību prasmju veicināšanā liela nozīme ir studentu līdzdalībai vietējo 
un starptautisku projektu konkursos un dažādās izstādēs. Atskaites periodā studenti 
piedalījās konkursā par Meleku atpūtas kompleksa rekonstrukcijas priekšlikumiem un 
Ainažu Kempinga projekta  idejām. AAP studenti ar saviem darbiem jau trešo gadu 
piedalījās izstādē “Dārza dizains” Rīgā Dailes teātrī. Labu pieredzi ieguva tie studenti, 
kas veidoja profesionālo Ainavu arhitektu darbu konkursa studentu žūriju. 
Patstāvīgais darbs ir nepieciešams ne tikai konkursu un izstāžu darbu veidošanai, bet 
arī jebkuros citos priekšmetos. Patstāvīgā darba nodrošināšanai ir sakārtots darba 
režīms fakultātes bibliotēkai. Katedras mācību un palīgliteratūras metodiskā 
bibliotēka papildinājusies ar vērtīgu literatūru, profesionāliem žurnāliem,kā arī tieši 
no izdevniecības tiek saĦemts Starptautiskās akreditācijas komisijas ieteiktais žurnāls 
“Garten und Landschaft”. Ar žurnāla “Dārzs un drava” redakcijas gādību katedras 
bibliotēka saĦem žurnāla ikmēneša izdevumu. Regulāri saĦemam Norvēăijas ainavu 
arhitektūras žurnālu “Byggekunst”. Pateicoties Vācijas stādudzētavai “Lorenz van 
Ehren” pieejams stdaudzētavas katalogs kompaktdiska formātā vairākos eksemplāros. 
Studenti Ĝoti plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir pieejama fakultātes 
datorklasēs.  
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3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU) ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un 
Internetam pieslēgti 11 datori un printeris.  

ARBU katedrā iegādātas multimēdiju iekārtas datorkomplekti “Keleron” ar 
portatīviem datoriem un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneris 
un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, 
printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 

 Darba stacijas: 
Visas darba stacijas ir savienotas vietējā datorklases tīklā, kā arī ar fakultātes un 
visas universitātes tīklu. Studentiem ir pieeja internetam, noslēdzot interneta 
izmantošanas līgumu ar universitāti. 

Datori: 
COMPAQ Presario (4 gab.) 
- HDD 20 Gb  
- RAM 128 Mb 
- Procesors Intel Celeron 500MHz 
- Monitori SIEMENS 17’’ 
- Tīkla karte, 3Com EtherLink XL 10/100 PCI 
- SkaĦas karte Audio Codec 97 
- Video karte VGA 
- FDD 1.44 Mb 
- CD-ROM 50x  
- CD-RW PHILIPHS Multi speed (vienam datoram) 
Fujitsu SIEMENS (2 gab.) 
- HDD 8 Gb  
- RAM 128 Mb 
- Procesors Intel Celeron 500MHz 
- Monitori SIEMENS 17’’ 
- Tīkla karte, 3Com EtherLink XL 10/100 PCI 
- SkaĦas karte Audio Codec 97 
- Video karte VGA 
- FDD 1.44 Mb 
- CD-ROM 50x  
Printeris 
-HP DeskJet 1125C 
Printserveris Linksys, 3port, Ether Fast 10/100 
16-Port Workgroup Swich, Ether Fast 10/100 
Programmas: 
Windows Millenium, Microsoft Office XP 
Internet Explorer, Auto CAD R14 
Microstation J (viena), Triforma (viena) 
Microstation Modeler (viena) 
Microstation Geographics (viena) 
Tildes Birojs 2000, Microsoft Project,  MathCAD, Corel DRAW, 
Adobe Photoshop, Auto CAD 2002. 
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Ir izstrādāts projekts maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijai, lai palielinātu darba 
vietu skaitu, veikts zīmēšanas darbnīcas remonts un iegādāti jauni uzstādījumu 
materiāli. 
Mācību literatūras klāsts papildināts galvenokārt ar Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas izdotajiem metodiskajiem materiāliem  “Ainavu aizsardzība”, 
“Dabas aizsardzība”, “Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku 
pašvaldībās”, “Bioloăiskās daudzveidības stratēăija” u.c., iegādātas grāmatas “Meža 
ainavas un dizains”, “Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība”, “Latvijas biotopi”, 
Lauku avīzes redakcijā izdots mācību palīgmateriāli “Dai Ĝdārzu avīze-2”(autore doc. 
S.Rubene) un “Skaistākie daiĜdārzi”(autori doc. G.Lināre, doc. S.Rubene u.c.)  
Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu 
valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. 
 

 3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
Notika otrā Starptautiskā studentu zinātniskā konference, kurā piedalījās 

studenti no Lietuvas, Igaunijas, Portugāles. 
1. Studentu zinātniskajā konferencē piedalījās un referātus lasīja un 

publicēja tēzes sekojoši studenti: Linda Neško, vad. Aija ZiemeĜniece, 
“Vides izpētes nozīme ainavu arhitektūras projektēšanā”. 

2. Laima Šmite, vad. Kristīne Kalmane, “Ilgtspējīgas ainavaas attīstības 
iespējas pilsētvidē”. 

3. Dace Lāce, Gunta Rozenberga, Ilze Krištobāne, Kristīne Kazaka, 
Agnese Apfelbauma, Gatis Lauls, Daina Done, Sanda SietiĦsone, 
Loreta Erele, vad.Māra Urtāne, “Vestienas pagasta arheoloăijas 
pieminekĜi” 

4. Valda KalpiĦa, Ligita TomiĦa, Sanita Baibakova, Ilze KrastiĦa, Sanita 
Mūrniece, Marina Benasera, vad. Māra Urtāne, “Vestienas muižas 
komplekss” 

5. Maija Ėirse, Anna Ostrovska, vad. Māra Urtāne, “Vestienas skola” 
6. Guna Gasjūne, Ingūna Vabale, Kitija Kozmeijere, vad. Māra Urtāne, 

“Vestienas luterāĦu baznīca” 
7. Agnese Pivore, vad. Iveta Lāčauniece, “Tranzītainava-valsts seja un 

vizītkarte” 
8. Madara KalniĦa, vad. Silvija Rubene, “Skulpturālu objektu „vieta” 

Rīgas ainavas dizainā” 
9. Lauma Garkalne, Diāna Bārda, Daiga ViĜumsone, vad. Māra Urtāne, 

“Tolkas kultūrvēsturiskais ansamblis” 
10. Dace Stesele, vad Aija ZiemeĜniece, “Automaăistrāles Rīga-

Daugavpils ceĜa dizaina iespējas Skrīveru pagastā”. 
11. Karīna Kuzova, Evita Alle, vad. Silvija Rubene, “Komentārs par 

ainavu arhitektoniskajiem risinājumiem Somijā.   
 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 

• ERASMUS programmas ietvaros studentes Evita Alle un Karīna 
Kuzova rudens semestrī studēja Somijā Hames politehniskās augstskolas 
ainavu dizaina nodaĜā Lepaa, kur ieguva 20KP un studentes Daina Finka 
un Evija Eisimonte pavasara semestrī studēja Zviedrijas 
lauksaimniecības universitātes Ainavu plānošanas institūtā Alnarpā, kur 
ieguva 20KP. 
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• Docente Silvija Rubene un lektore Kristīne Kalmane piedalījās 
starptautiskajā Ainavu arhitektūras skolu metodiskajā konferencē Vācijā 
Kasseles universitātē no 2. līdz 7. aprīlim.  

• Profesore Aija ZiemeĜniece un docente Silvija Rubene vadīja darba 
grupu “Parki un apstādījumi” Starptautiskajos studentu vasaras kursos 
“Architectural Heritage: Perspectives on Town Development in the 
Historic Centre of Riga” Rīgas Tehniskajā Universitātē, kur piedalījās 
studenti no 14 valstīm, arī 4 studenti no Ainavu arhitektūras un 
plānošanas specialitātes LLU. 

• Docente Iveta Lāčauniece, lektore Kristīne Kalmane  un studentes 
Lauma Garkalne, Gunta Rozenberga, Ligita TomiĦa un Loreta Erele 
piedalījās kopprojekta “the local Community as on Area for 
Sustainability in Townscapein a Baltic Sea Perspective” programmas 
izstrādāšanā un apspriešanā Upsalas universitātē Zviedrijā. 

• Oktobrī studentu grupa 39 cilvēku sastāvā prof. Māras Urtānes, prof. 
Silvijas Štrausas un doc. Silvijas Rubenes vadībā apmeklēja ELEE( 
Eiropas ainavu arhitektu izglītības sadarbība) centru Francijā un studiju 
priekšmetu Ainavu mācība, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, 
Ainavu arhitektūra un projektēšana, Parki ietvaros iepazinās ar Vācijas, 
Francijas un Holandes ainavu arhitektūras objektiem. 

• Laikā no 7-11 Novembrim Latvijā, t.sk. LLU notika Vispasaules Ainavu 
arhitektu federācijas (IFLA) kongress, kur ar referātiem piedalījās prof. 
A.ZiemeĜniece, prof. M. Urtāne, doc. G.Lināre, lekt. K. Kalmane un 
maăistranti.  

• Laikā no 10.novembra līdz 24. novembrim LLU Lauku inženieru 
fakultātē notika starptautiskais ELEE kurss, kurā piedalījās 20 studenti 
no 6 valstīm. 

• Novembrī prof. A.ZiemeĜniece piedalījās Starptautiskajā Ainavu 
arhitektu konferencē Vroclavā, kur nolasīja referātu par tēmu “Zemgales 
kultūrvēsturiskā ainava”. 

• 4.kursa studente Sanita Behmane-Baibakova pirmsdiploma un ražošanas 
praksē ir nosūtīta uz Somiju Forssas pilsētu, kur strādā firmā 
“Viherakenne Jaakola KY” 

 
 
 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 

Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un pirmsdiploma prakšu 
ietvaros. Darba devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar SIA “Aleja” Jelgavā, 
SIA “Garten”, “Parka Avēnija”, “Monesis”, “Dārzs un vide”, “Jaunbērzi” Rīgā, 
“Arhitektūra un vide” Ozolniekos, kā arī ar IU “Tagete”, Z/s “Virškalni”, 
kokaudzētavu “Baltezers”, PBU “Komunālā pārvalde” Dobelē u.c. uzĦēmumiem. 
Veiksmīga sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Saulkrastu pilsētas Domi, Jelgavas 
Domi, Smiltenes pilsētas Domi, talsu Domi, Maltas pagasta Domi Rēzeknes rajonā un 
Rīgas pašvaldības uzĦēmumu “Rīgas dārzi un parki”, kā arī Rīgas pilsētas attīstības 
departamentu. Jau otro gadu Ĝoti veiksmīga ir sadarbība ar Rāmavas izstāžu centru un 
Lēdurgas dendroloăisko parku. Speciāla darba devēju aptauja atskaites periodā nav 
veikta, taču prakšu vietu atsauksmes ir pozitīvas. Par to, ka darba devējus apmierina 
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mūsu absolventu līmenis liecina tas, ka vairāk nekā puse paliek savās prakšu vietās 
pamatdarbā. 

 
 

Studentu darba vietas ražošanas un pirmsdiploma praksē 
 

Vārds, uzvārds Personas kods Matrikulas 
Nr. 

Prakses vieta 

Agnese Apfelbauma  280381-11721 9916127 Arh. Līga Gedrovicas privātprakse, 
Madonā 

Diāna Bārda 140580-11288 9916129 PBU „Komunālā pārvalde”, Dobelē 
Sanita Behmane-
Baibakova 

180179-12053 9916130 Firma „Viherrakenne Jaakkola KY”, 
Ojalanmaki, Forssa, Finland 

Marina Benasera 191177-11240 9816071 SIA „Statio”, Rīgā 
Daina Done 060678-12503 9916133 Talsu dome, Arhitektūras un plānošanas 

nodaĜa 
Loreta Erele 200379-11712 9916136 SIA „Arhitektūra un vide”, Ozolniekos 
Lauma Garkalne 240978-10102 9916138 SIA „Arhitektūra un vide”, Ozolniekos 
Guna Gasjūne 240781-12050 9916139 SIA „Dārs un vide”, Rīgā 
Valda KalpiĦa 060477-12505 9916141 Rīgas pilsētas attīstības departaments 
Kristīne Kazāka 030481-10801 9916142 Z/S „Virškalni”, Rīgā 
Kitija Kozmeijere 050381-10022 9916143 Lēdurgas dendroloăiskais parks, 

Limbažu raj. 
Ilze KrastiĦa 170781-11386 9916144 I.U. „Birojs Z”, Rīgā 
Ilze Krištobāne 250777-11152 9916145 SIA „LPL”, Rīgas raj. 
Iveta Krīgale 100676-10508 9916146 SIA „Dārzs un vide”, Rīgā 
Maija Ėirse 151076-12712 9716048 SIA „Kalmija”, Lielvārdē 
Gatis Lauls 050177-11769 9816082 SIA „KAAS STEEL”, Tukumā, 

SIA „JLD”, Jūrmalā 
Dace Lāce 050871-12884 9916149 Kokaudzētava „Baltezers” 
Sanita Mūrniece 271277-12022 9916152 Limbažu pilsētas dome 
Anna Ostrovska 220779-11441 9816087 Maltas pagasta padome, Rēzeknes raj. 
Gunta Rozenberga 290978-11239 9916153 SIA „Arhitektūra un vide”, Ozolniekos 
Andis Salenieks 080181-11363 9916154 Z/S „Virškalni”, Rīgā 
Sanda SietiĦsone 010481-13130 9916155 Z/S „Virškalni”, Rīgā 
Ligita TomiĦa 040879-11702 9916158 SIA „Arhitektūra un vide”, Ozolniekos 
Inguna Vabale 040881-11424 9916161 Kandavas domi 
Daiga ViĜumsone 210980-12862 9916162 SIA „Jaunbērzi”, Rīgā 
Evija Eisimonte 150681-10700 9916135 Firma „Monesis”, Rīgā 
Daina Finka 120781-10911 9916137 Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju 

dome 
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4. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši 
LLU Senāta 1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek 
vērtēti pēc diviem rādītājiem: 
7. Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-

teicami, 8- Ĝoti labi, 7- labi, 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3- 
slikti, 2- Ĝoti slikti, 1neapmierinoši, sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 

8. Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. 
Viens KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 
16 stundas auditorijā mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam 
jāapgūst priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez 
atzīmes, ieskaite ar atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, 
katrā semestrī tiek dots vērtējums. Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, tas ir saistīts galvenokārt ar 
kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar iesniegtā projekta 
gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos ( projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc 
Pirmsdiploma un ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. 
Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses beigās tiek iesniegta atskaite, kas tiek novērtēta ar 
atzīmi. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc 
sekmīgas iepriekšējā kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek 
izstrādāts un aizstāvēts Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi.   
 
 
 

5. Studenti 
 

2002/2003. mācību gadā uzĦemšanai Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā tika  iesniegti pāri par 100 iesniegumi konkursam uz 25 valsts 
finansētajām vietām, konkursa koeficients 5,52, uzĦemti  25 studenti par valsts 
finansējumu un 15 studenti par daĜēju studiju maksu. UzĦemšana notika saskaĦā ar 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes uzĦemšanas noteikumiem pamatstudijām 
2002.gadā, kas apstiprināti LLU Senāta sēdē 2001.gada 14.novembrī. 
Studentu sekmes samērā labas, 2002/2003.m.g ziemas sesijas rezultātu analīze rāda, 
ka sesijas vidējā atzīme  8,5….10 balles 1.kursā ir 5% studentu, 2.kursā 2%, 3.kursā 
36% un 4.kursā 19% studentu. 7,5…8,4 balles 1.kursā ir 27%, 2.kursā 32%, 3.kursā 
40%, 4.kursā 41% studentu. 4 studenti katru gadu saĦem Latvijas Izglītības Fonda 
stipendijas. Vienam studentam piešėirta profesora Tramdaha stipendija. 
 
Ainavu ahitektūras un plānošanas pilna laika studiju programmā diplomprojektu 
aizstāvēja 16 studenti:  

1. Karīna Amola “Tūrisma zonas plānojums Elejas pagastā Zizmās”. 
2. Kristīne ĀboltiĦa “Mazsalacas pilsētas centra ainava”. 
3. Maija Dejus “Lēdurgas dendroparka rekonstrukcija”. 
4. Diāna Freiberga “Ainaviskās vides transformācijas priekšlikumi Liepājā, 

ZiemeĜu priekšpilsētā”. 
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5. Kristīne Garde “”AutoceĜa ainavas izvērtējums Skrīveru pagastā”. 
6. Dace Jakste “Saldus pilsētvides optimizācijas iespējas”. 
7. Ieva Jume “Bauskas rajona Uzvaras ciema ainaviskās telpas attīstības 

koncepcija”. 
8. Ieva Kraukle “Ziemassvētku kauju dabas parka ainavas projekts”. 
9. Jolanta Kušnere “Kustības plūsmu un rekreācijas telpas attīstība Ėekavas 

ciematā”. 
10.  Ilze Leināte “Mazirbes ainavu telpas attīstība”. 
11.  Endija Libere “Talsu pilsētas centra ainaviskās telpas attīstība”. 
12.  Žanete Mārtuža “Jūrmalas pilsētas Dzintaru mežaparka ainavas koncepcija”. 
13.  Mikus Ranka “Jaungulbenes pagasta kultūrainavas attīstības iespējas”. 
14.  Indra Rāte “Durbes novada ainavu plāns”. 
15.  Inese SkruĜa “Ozolnieku novada rekreācijas zonas attīstība”. 
16.  Signe TauriĦa “Liepupes ciematvides ainavas attīstības projekts”. 

 

Section 9.18 Labākie diplomprojekti:  
Indra Rāte “Durbes novada ainavu plāns”. Vadītāja Arhitektūras un 

būvniecības katedras asoc.prof., Dr.arch. A.ZiemeĜniece. 
Diplomprojekts ietver plašu ainaviskās telpas analīzi, kas aplūko Durbes 

pilsētas un Durbes ezera apkāretni. Līdz ar to tiek piedāvāta sasaiste gleznainai dabas 
pamatnei ar kultūrvēsturisko apbūvi Durbē un tās apkārtnē. Viens no projekta 
priekšlikumiem – pacelt Durbes ezera līmeni tā vēsturiskajā gultnē un neĜaujot tam 
aizaugt. Risinājumu priekšlikumi bioloăiski daudzveidīgas ainaviskās telpas izveidei. 
Veiksmīgi risināts piedāvājums ūdenssporta un tūrisma bāzes izbūvei Durbes ezera 
krastā. Oriăinalitātes meklējumi ainaviskajā telpā un arhitektūras detaĜu risinājumā, 
augstas profesionalitātes iemaĦas datorgrafikā. 

Novērtējums – izcili. 
Ieva Kraukle “Ziemassvētku kauju dabas parka ainavas projekts”. Vadītāja 

Arhitektūras un būvniecības katedras doc. G.Lināre. 
Izvērtējot Cenu tīreĜa ainavisko telpu un līdzās esošā Ėemeru Nacionālā parka 

tuvumu. Autore veiksmīgi risina projekta priekšlikumus, kurā ietverts arī nacionāli 
patriotiskas tematikas atspoguĜojums – pastaigu taku izveide Latvijas brīvības cīnītāju 
kauju vietās. Izmantojot bagātīgo arhīva un muzeja materiālu klāstu, piedāvāta ideja 
par esošas lauku sētas pārveidi ekspozīcijas zonā. Strēlnieku kauju vecās ierakumu 
vietas, Ložmetējkalns, “MangaĜu” mājas (bij.štāba centrs), J.Vācieša takas – tiek 
veiksmīgi iesaistīts tūrisma apritē. Cenu tīreĜa priežu sila gleznainums, smilšu kāpu 
reljefa izteiksmīgums un kultūrvēsturiskās informācijas sintēze ir veiksmīgs projekta 
piedāvājums ainavu parka izveidei Babītes pagastā. 

Novērtējums - teicami. 
Maija Dejus “L ēdurgas dendroparka rekonstrukcija”. Vadītāja Arhitektūras un 

būvniecības katedras asoc.prof., Ph.D. M.Urtāne. 
Rūpīgi analizēta esošo parka stādījumu kvalitāte. Projektēta jauna pastaigu un 

veloceliĦu sistēma, kas ievērtē parkam līdzās esošo skolu. Piedāvāts parka un skolas 
funkcionāla sasaiste, veicinot ekoizglītības un “zaĜā” tūrisma attīstības iespēju. Meža 
ainavu un gaismas lauču, atsevišėu gleznainu skatu līniju akcentēšanas priekšlikumi 
pie Aăes upītes. Atpūtas zonu detālrisinājumu variantiem ir ievērtētas mazās 
arhitektūras formas un dendroloăisko augu sortiments. 

Novērtējums: Ĝoti labi. 
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Diāna Freiberga “Ainaviskās vides transformācijas priekšlikumi Liepājā, 
ZiemeĜu priekšpilsētā”. Vadītāja Arhitektūras un būvniecības katedras asoc.prof., 
Dr.arch. A.ZiemeĜniece. 

Autore savā projektā precīzi raksturo Liepājas ZiemeĜu priekšpilsētu kā asi 
izteiktu urbanizētās telpas konfliktu zonu, kurā blīvi izvietojas ražošanas zonas, 
tranzītartērijas, savrupmāju apbūves zonas un daudzstāvu dzīvojamo ēku rajoni. 
Konfliktu risinājumā piedāvāts zaĜās zonas sabiezinājums, kas darbotos kā 
aizsargstādījumi starp funkcionāli atšėirīgas nozīmes pilsētbūvnieciskām telpām. 
Nepietiekošs ir arī zaĜo stādījumu daudzums daudzstāvu dzīvojamo ēku rajonā. Kas 
tiek analizēts detāli aplūkojot iekškvartāla apzaĜumojuma priekšlikumus. 

Novērtējums – Ĝoti labi. 
VEK galvenie slēdzieni 

12. Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes (LLU Lauku inženieru 
fakultāte) diplomprojektu tēmas izvēlētas saistībā ar Latvijas pilsētu un 
apdzīvoto vietu ainavas un vides kvalitātes izpēti, analīzi un ieteikumiem to 
attīstībai. 

13. Lai gan konkrētai situācijai, tie tomēr ir akadēmiski darbi (projekti), kas 
uztverami kā vīzijas, kas nepretendē uz kādu no teritorijas būvprojekta  
sadaĜām. Tas var būt aktuāli runājot turpmāk par ainavu arhitekta 
sertificēšanu.  

14. Diplomprojektiem labs grafiskais izpildījums, paskaidrojuma raksta 
noformējumā novērsti pagājušā gadā norādītie trūkumi un  savus darbus 
diplomandi aizstāvēja,  lietojot profesionālo terminoloăiju. 

15. Ainavu arhitektu apmācības kvalitāti  sekmētu specialitātes “profesijas 
standarta” izstrāde un apstiprināšana sadarbojoties Universitātes 
pasniedzējiem un praktizējošiem ainavu arhitektiem. 

16. Būtu interesanti apzināt iepriekšējos gados ainavu arhitekta kvalifikāciju 
ieguvušo speciālistu darba gaitas (kur un par ko strādā). 

 
 

a) Absolventu darba iespējas 
Darbs ir saistāms ar projektēšanas procesu arhitektu birojos, lauku un pilsētu 

pašvaldībās pie administratīvi teritoriālo plānu koncepcijas izveides, plašs 
projektēšanas darbs pie Latvijas pilsētu zaĜās rekreatīvās telpas attīstības. Iespējama 
tālāka zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, iesaistoties izglītības sistēmā, gan šaurāk 
specializējoties  augu un citu dabas pamatnes elementu, gan  atsevišėu 
kompozicionālo problēmu izpētē ainavā. 
 

 
6. Akadēmiskais personāls 

 
LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras  un plānošanas 

profesionālās studiju programmas studentiem 
 

Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 9.19 Aija  
As.prof. 
Dr.arh. 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
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ZiemeĜniece Kompozīcijas 
pamati, Ainavu 

dizains 
2 “ 

Section 9.20 Māra 
Urtāne 

As.prof. 
Dr.phil. 

Ainavu mācība, 
Ainavu analīze 

3 “ 
Section 9.21 Silvija 
Rubene 

Doc.Mag 
sc.ing. 

Arh. un dārzu 
mākslas vēsture, 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Ainavu dizains 

4 “ 
Section 9.22 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Mag.arh. Zīmēšana, Projektu 
grafika, 

Pilsētbūvniecības 
pamati 

5 “ 
Section 9.23 Gundega 
Lināre 

Doc.  Parki, Apstādījumu 
projektēšana 

6 “ 
Section 9.24 OĜăerts 
Dūda 

Lekt. Reăionālā un ainavu 
plānošana 

7 “ 
Section 9.25 Valdis 
Liepa 

Lekt. Ēku arhitektūra, 
Maketēšana, 
Gleznošana 

 
8 “ 

Section 9.26 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Mag.ain.arh. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
Datorgrafika 

9 “ 
Section 9.27 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante 
Mag.oec. 

Reăionālā plānošana 

10 “ 
Section 9.28 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants 
Mag.ain.arh. 

Pilsētbūvniecība 

11 BUVK 
Section 9.29 Guntis 
Andersons 

Asoc.prof. 
Dr.sc.ing. 

CeĜi un tilti 

12 “ 
Section 9.30 Lilita Ozola 

Doc. 
Mag.sc.ing. 

 
 

Datormācība 

13 VIDE 
Section 9.31 Jānis 
Švarcbahs 

As.prof. 
Dr.agr. 

Ekoloăija un dabas 
aizsardzība, Lietišėā 

ekoloăija 
15 “ 

Section 9.32 Viesturs 
Jansons 

Prof. Dr.sc.ing. GIS 
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7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a)  

(b) Stiprās puses 
-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, četri jauni doktoranti; 
Uzlabots programmas materiāli tehniskais nodrošinājums; 
-Pietiekami liels reflektantu konkurss;  
-Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  
-Aktīva starptautiskā sadarbība; 
-Izvedojusies labāka sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti 
-Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 
- Izveidota Ainavu arhitektūras biedrībā sertificēšanas institūcija. 

(c)  

(d) Vājās puses 
-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu; 
-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 
-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  
-Literatūras trūkums;  
-Mācībspēku aizĦemtība (liela daĜa mācību spēku ir nodarbināti ražošanā);  
-Grantu trūkums zinātniski pētnieciskajam darbam. 

(e)  

(f) Iespējas 
-Organizēt maksas grupu, kurā augstāko vai otru augstāko izglītību iegūtu praktiėi;  
-UzĦemt 3.kursā papildgrupu no Bulduru dārzkopības koledžas; 
-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem;  
-Sadarboties ar pašu absolventiem prakšu organizēšanā. 
-Sakarā ar specialitātes 10 gadu jubileju veikt pamatīgu aptauju un izdarīt 
secinājumus par Ainavu arhitekta lomu Latvijas vides veidošanā. 
-Vairāk sadarboties ar darba devējiem. 

(g)  

(h) Draudi 
-Speciālistu pārprodukcija, darbavietu trūkums, mazas algas; 
-Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums; 
-Mācībspēku arvien lielāka iesaistīšanās ražošanā var traucēt mācību un zinātniski 
pētniecisko darbību.  

 
 

 
 
 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
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15. Studiju plāna sakārtošana un uzlabošana, priekšmetus ar mazu KP skaitu 
integrējot pamatpriekšmetos. 

16. Realizēt izstrādāto maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijas projektu, izveidot 
papildu darbavietas. 

17. Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 
katedras bibliotēkās. 

18. Papildināt datoru parku un programmatūru. 
19. Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. 
20. Izveidot atsevišėu Ainavu arhitektūras katedru. 
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a.  

b.  

c.  

d. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās  studiju programmas 
“AINAVU ARHITEKT ŪRA UN PLĀNOŠANA” 

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 
 

(2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma – IKK 42581) 

 
 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2001/2002. MĀCĪBU 
GADU 
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JELGAVA 2002 
 
 

 
 
 
 
 

 
Akreditētās studiju programmas 

“Ainavu arhitektūra un plānošana” 

ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura arhitektūrā standartu 

(2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma –IKK 45581) 

pašnovērtējuma ziĦojums par 2001-2002 mācību gadu. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
Mērėis: nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot 
ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir 
spējīgi: 
- novērtēt pašreizējo stāvokli Latvijas dabas, pilsētu un apdzīvotu vietu ainavā. 

Noteikt vizuāli estētisko, ekoloăisko un funkcionālo kvalitāti, izstrādāt stratēăiju 
galvenajiem pārveidošanas un uzlabošanas pasākumiem, prast veikt 
kompozicionāli mākslinieciskus, funkcionālus un ekoloăiskus uzdevumus 
konkrētos objektos;  

- pārzināt un pielietot mūsdienu tehnoloăijas projektēšanā, noformēšanā un 
realizēšanā;  

- izprast dabas procesus, arhitektoniski māksliniecisko uzdevumu un tehnoloăijas 
vienotību un nodrošināt ilgtspējīgu vides saglabāšanu un attīstīšanu;  

- turpināt izglītību maăistrantūrā un doktorantūrā. 
Uzdevumi : 
- Dot studiju programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 

speciālisti varētu darboties sekojošos virzienos:  
- Ainavu arhitektūras projektēšana un projektu realizēšana;  
- Reăionālo un teritoriālplānu izstrādāšana un pilnveidošana;  
- Ainavu rekonstrukcijas, konservācijas un kopšanas plānu izstrādāšana un 

realizēšana;  
- Darbs pašvaldībās un administratīvās struktūrās, konsultatīvos dienestos, 

zinātniski pedagoăiskais darbs;  
- Piedalīšanās valsts un starptautiskos ainavu arhitektūras un plānošanas radošajos 

konkursos un konferencēs. 
 

2.Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 
 
Šajā periodā studiju programmā un studiju plānā izmaiĦas nav veiktas. 
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2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 
Studiju programma atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam un 
sagatavošanas stadijā esošajam Ainavu arhitekta profesijas standartam.  
 
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā.  
 
 Diplomprojektu izstrādes organizēšanā papildus diplomprojekta vadītāju 
konsultācijām ir izstrādāts iknedēĜas atestāciju grafiks, kā arī visu pasniedzēju 
konsultāciju grafiks. Tādā veidā visi pasniedzēji ir lietas kursā par diplomdarbu saturu 
un izstrādes gaitu un diplomandiem ir iespēja konsultēties vai apspriesties ar visiem 
pasniedzējiem. 
Jau ceturto reizi notika starptautiska izvēles mācību prakse “Dabas aizsardzības 
uzdevumi lauku ainavā”. Iepriekšējās prakses notika ar AAP studentu līdzdalību 
Vācijā Ėīles universitātes vadībā.  
 

3. Studiju programmu praktiskā realizācija. 
 

3.1. Pasniegšanas metodes. 
 
Lekciju  pasniegšanā arvien lielāku vietu ieĦem “Multimedia” tehnoloăija, kas Ĝauj 
izmantot Ĝoti bagātīgu un kvalitatīvu vizuālo materiālu. Projektorient ēta apmācība 
tiek realizēta daĜēji AAP 2 un 3 kursā. Viena projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti 
vairāki priekšmeti, piemēram, 2.kursā tiek izstrādāti projekti, iesaistot priekšmetus 
Ainavu mācība, Zīmēšana, Ainavu arhitektūra un projektēšana, Maketēšana un 
Ainavu analīze, kā arī izvēles priekšmetus Mazās arhitektūras formas un Ainavu 
dizains.  3.kursā Viena projekta izstrādāšanā tiek iesaistīti priekšmeti Ēku arhitektūra, 
Ainavu analīze, Reăionālā un ainavu plānošana, Ainavu arhitektūra un projektēšana, 
Gleznošana, KrāšĦumaugi un izvēles priekšmets Ainavu dizains. Projektorientētai 
apmācībai šādā gadījumā ir ne tikai liela loma studentu apmācībā, bet arī mācību 
spēku savstarpējā informācijas apmaiĦā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Šādu lielu 
projektu izstrādāšanā tiek organizēts komandas darbs gan studentiem strādājot 
grupās, kur  katram studentam ir jāiemācās viss, gan mācību spēkiem, kur katram 
jābūt spējīgam risināt savus jautājumus vienādi augstā līmenī. Mācību prasmju 
veicināšanā liela nozīme ir studentu līdzdalībai vietējo un starptautisku projektu 
konkursos un dažādās izstādēs. Atskaites periodā 2.kursa studenti piedalījās Ventspils 
Domes konkursā par gājēju tiltiĦu projektiem ReĦėa dārzā, 3.kursa studenti piedalījās 
Jelgavas Domes konkursā par kvartāla rekonstrukcijas priekšlikumiem un Pils salas 
sporta un atpūtas kompleksa idejām. 3.kursa studenti apguva prasmes projektu 
noformēšanā un prezentēšanā, kā arī ieguva augstu vērtējumu un līdz ar to godalgas. 
Studentu grupa piedalījās starptautiskā projektu konkursā Zviedrijā par tēmu 
“SENSORIAL AVANT-GARDEN”, kur ieguva visaugstāko novērtējumu  un 
piedalīsies projekta realizācijā. AAP studenti ar saviem darbiem jau otro gadu 
piedalījās izstādē “Dārza dizains”. Šīs izstādes ietvaros notika konkurss par skaistāko 
dārza projektu un visas konkursa godalgas ieguva studenti. Patstāvīgais darbs ir 
nepieciešams ne tikai konkursu un izstāžu darbu veidošanai, bet arī jebkuros citos 
priekšmetos. Patstāvīgā darba nodrošināšanai mainīts darba režīms fakultātes 
bibliotēkai. Katedras mācību un palīgliteratūras metodiskā bibliotēka papildinājusies 
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ar vērtīgu literatūru, profesionāliem žurnāliem, kā arī tieši no izdevniecības tiek 
saĦemts Starptautiskās akreditācijas komisijas ieteiktais žurnāls “Garten und 
Landschaft”. Studenti Ĝoti plaši izmanto Internetā iegūstamo informāciju, kas ir 
pieejama fakultātes datorklasēs.  
 
 
 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU) ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un 
Internetam pieslēgti 6 datori un printeris. Tuvākajā laikā paredzēts pieslēgt vēl 5 
datorus.  
ARBU katedrā iegādāta multimēdiju iekārta datorkomplekts “Keleron” ar portatīvo 
datoru un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneris un digitālā 
fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, printeri 
melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 
Ir izstrādāts projekts maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijai, lai palielinātu darba 
vietu skaitu, veikts zīmēšanas darbnīcas remonts un iegādāti jauni uzstādījumu 
materiāli. 
Mācību literatūras klāsts papildināts galvenokārt ar Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas izdotajiem metodiskajiem materiāliem  “Ainavu aizsardzība”, 
“Dabas aizsardzība”, “Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku 
pašvaldībās”, “Bioloăiskās daudzveidības stratēăija” u.c., iegādātas grāmatas “Meža 
ainavas un dizains”, “Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība”, „Lauku avīzes” 
redakcijā izdots mācību palīgmateriāls “DaiĜdārzu avīze-2”(autore doc. S.Rubene). 
Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu 
valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
 
Pētnieciskajā darbā studenti tiek iesaistīti gan viena mācību priekšmeta ietvaros, gan 
dažādu individuālu tēmu ietvaros. Katru gadu 3.kursa studentiem notiek mācību 
priekšmeta Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture noslēguma konference, kurai visi 
kursa studenti ir sagatavojuši referātus par tēmām, kuras netiek apskatītas mācību 
programmā. Tie parasti ir interesanti pētījumi par mūsdienu pasaules ainavu un dārzu 
mākslas tendencēm un atsevišėu autoru daiĜradi. Iegūto materiālu iespējams izmantot 
tālāk lekciju kursa papildināšanai. Individuālas tēmas studenti izstrādā galvenokārt lai 
piedalītos studentu zinātniskajās konferencēs. 2002.gada 20. un 21.februārī notika 
starptautiskā studentu zinātniskā konference par tēmu “Vizuālā kvalitāte ainaviskajā 
telpā”, kurā piedalījās studenti no Igaunijas un Lietuvas. Pirmajā dienā notika 
konference ar referātiem, otrajā dienā ekskursija uz labākajiem ainavu  un ēku 
arhitektūras objektiem. 2002. gadā no 17.jūnija līdz 21.jūnijam notika studentu un 
maăistrantu “Jaunās ainavu arhitektūras nedēĜa”. Studenti un maăistranti nolasīja 
referātus arī gadskārtējā Ainavu arhitektūras zinātniski praktiskajā konferencē, kas 
notika 2.maijā Dailes teātrī. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 
Galvenais sadarbības virziens ir studentu un mācību spēku apmaiĦa 
SOCRATUS/ERASMUS programmu ietvaros. Jau ceturto gadu studenti brauc uz 
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veselu semestri uz Lepas Ainavu dizaina fakultāti Hames (Hamelinnas) Politehniskajā 
augstskolā. Šīs programmas ietvaros studenti ir bijuši arī Kopenhāgenas 
Lauksaimniecības un veterinārijas Karaliskajā universitātē, Zviedrijas 
Lauksaimniecības universitātē. SOCRATUS/ERASMUS līgums ir ar Ėīles Christiana 
Albrechta universitāti un Neubrandenburgas universitāti Vācijā. Šīs sadarbības 
ietvaros docentes Silvija Rubene un Iveta Lāčauniece bijušas darba vizītē 
Neubrandenburgā un partneruniversitātes profesors Tomass Ouens LLU. Ar Ėīles 
universitāti sadarbība ir Ĝoti ražīga, 2001.gada vasarā 10 studenti un 2 mācību spēki 
jau trešo reizi piedalījās izvēles mācību praksē par tēmu “Dabas aizsardzības 
pasākumi lauku ainavā”, kas notika Vācijā. 2002.gada vasarā šāda prakse notika 
Latvijā Madonas rajona Vestienas pagastā, kurā piedalījās 15 studenti un 5 mācību 
spēki no LLU un 20 studenti un 3 profesori no Ėīles  universitātes. Ėīles universitātes 
profesori ir lasījuši un atkal ieplānojuši lasīt lekcijas. Plaši izvērsta sadarbība ar 
Eiropas augstskolām ELEE (Eiropas ainavu arhitektu izglītības sadarbība) 
programmas ietvaros. Šī sadarbība aptver 15 Eiropas universitātes. 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
 
Article X. Sadarbība ar darba devējiem notiek galvenokārt ražošanas un 
pirmsdiploma prakšu ietvaros. Darba devēju loks ir Ĝoti plašs, vislabākā sadarbība ir ar 
SIA “Aleja” Jelgavā, SIA “Garten”, “Parka Avēnija”, “Monesis” Rīgā kā arī ar IU 
“Tagete”. Veiksmīga sadarbība ir ar Saldus pilsētas Domi, Saulkrastu pilsētas Domi, 
Jelgavas Domi, Smiltenes pilsētas Domi un Rīgas pašvaldības uzĦēmumu “Rīgas 
dārzi un parki”. Jau otro gadu Ĝoti veiksmīga ir sadarbība ar Rāmavas izstāžu centru 
u.c. Speciāla darba devēju aptauja atskaites periodā nav veikta, taču prakšu vietu 
atsauksmes ir pozitīvas. Par to, ka darba devējus apmierina mūsu absolventu līmenis 
liecina tas, ka vairāk nekā puse paliek savās prakšu vietās pamatdarbā. 
 

 
4. Vērt ēšanas sistēma. 

 
Studiju apguves laika sadalījums atspoguĜots studiju plānā. Studiju rezultāti atbilstoši 
LLU Senāta 1992.g. 8.janvāra pieĦemtajai “Studiju novērtēšanas sistēmai LLU” tiek 
vērtēti pēc diviem rādītājiem: 
9. Kvalitatīvais rādītājs-atzīme, kas vērtējumu dod 10 baĜĜu sistēmā (10-izcili, 9-

teicami, 8- Ĝoti labi, 7- labi, 6- gandrīz labi, 5- viduvēji, 4-gandrīz viduvēji, 3- 
slikti, 2- Ĝoti slikti, 1neapmierinoši, sekmīgs vērtējums ir 4-10 balles). 

10. Kvantitatīvais rādītājs- priekšmetu punkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. 
Viens KP atbilst vienas nedēĜas studiju apjomam (40 stundas patstāvīga darba vai 
16 stundas auditorijā mācību spēka vadībā). 

Studiju priekšmeti ir sakārtoti  semestros, gadā 2 semestri, katrā no tiem studentam 
jāapgūst priekšmeti 20KP apjomā. Studiju priekšmetu beigās paredzēta ieskaite bez 
atzīmes, ieskaite ar atzīmi vai eksāmens. Ja priekšmets turpinās vairākus semestrus, 
katrā semestrī tiek dots vērtējums. Patstāvīgais darbs Ainavu arhitektūras un 
plānošanas studiju programmā ieĦem Ĝoti nozīmīgu vietu, tas ir saistīts galvenokārt ar 
kursa projektu un kursa darbu izstrādi. Tas tiek vērtēts ne tikai ar iesniegtā projekta 
gala atzīmi, bet arī projekta izstrādes starpposmos ( projektu klauzūru atzīmes). 
Starpposmu vērtējums palīdz nodrošināt sistemātisku darbu.  
Ainavu arhitekta darba specifika ir diezgan izteikta sezonāla rakstura, tāpēc 
Pirmsdiploma un ražošanas praksē studenti dodas marta beigās vai aprīĜa sākumā. 
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Prakse ilgst 20 nedēĜas, prakses beigās tiek iesniegta atskaite, kas tiek novērtēta ar 
atzīmi. 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, pāreja uz nākošo kursu iespējama tikai pēc 
sekmīgas iepriekšējā kursa pabeigšanas visos studiju priekšmetos. Nobeigumā tiek 
izstrādāts un aizstāvēts Diplomprojekts, kas tiek novērtēts ar atzīmi.   
 
 
 

5. Studenti 
 

2001/2002.mācību gadā uzĦemšanai Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju 
programmā tika  iesniegts 101 iesniegums konkursam uz 25 valsts finansētajām 
vietām, uzĦemti  25 studenti par valsts finansējumu un 12 studenti par daĜēju studiju 
maksu. UzĦemšana notika saskaĦā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
uzĦemšanas noteikumiem pamatstudijām 2002.gadā, kas apstiprināti LLU Senāta sēdē 
2001.gada 14.novembrī. 
Studentu sekmes samērā labas, 2001/2002.m.g ziemas sesijas rezultātu analīze rāda, 
ka sesijas vidējā atzīme 8,5….10 balles ir 150 % studentu, 7,5…8,4 balles ir 33% 
studentu. 
Diplomprojektus 2002.gadā aizstāvēja un ainavu arhitekta kvalifikāciju saĦēma 25 
studenti. 

Diplomprojektu tēmas bija interesantas un aktuālas: 
 

Diplomands Diplomprojekta tēma 
Una Asere Dabas parka ainaviskās telpas attīstība Kandavas novadā 
Itija Bīmane Pelču muižas parka rekonstrukcijas projekts 
Dace Cauka Vecāėu rekreatīvā potenciāla attīstības iespējas 
Kristīne Cimmermane BīriĦu pils parka rekonstrukcija 
Karīna Deiča Tukuma pilsētvides optimizācijas iespējas 
Kristīne EriĦa Madonas pilsētas ainaviskās attīstības koncepcija 
Arnita Fabriciusa Raganas ciemata centra ainavas rekonstrukcijas projekts 
Madara KalniĦa Zaėusalas rekreācijas telpas attīstības koncepcija 
Jānis Mankops Saulkrastu pilsētas ainavas koncepcija un Skultes ostas 

ainaviskā attīstība 
Linda Neško Glūdas pagasta vides un ainavas perspektīvā attīstība 
Inga Langenfelde Aizputes ainaviskās telpas attīstības koncepcija 
Ilona Freimane Džūkstes pagasta  kultūrvēsturiskā ainava 
Olga Gerasimova Rekreatīvo teritoriju attīstība Kurzemes priekšpilsētā 
Laura Grava Smiltenes dabas parks 
Ivars Pirvics Jelgavas pilsētas centra ainavas renovācija 
Agnese Pivore Ogres pilsētvides un rekreatīvās telpas attīstība 
Senija Proose Zemgales priekšpilsētas satiksmes ievada ainaviskā 

rekonstrukcija Rīgā 
Brigita RāviĦa –Jansone Jaunsvirlaukas pagasta ainaviskās telpas analīze 
Gita Repša  Cēsu pilsētvides attīstības koncepcija 
Inese Rubauska Ozolnieku pagasta kultūrainavas attīstības koncepcija 
Ingūna Stankeviča  Skaistkalnes kultūrvēsturiskā ainava 
Dace Stesele Jumurdas muižas ainavu projekts 
Laima Šmite Smiltenes rekreācijas telpas attīsdtības koncepcija 
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MārtiĦš Šternbergs Golfa laukums Mežaparkā 
Agnese Vucāne Lindes muižas kultūrainavas renovācija 
 
Labākie diplomprojekti:  
Madara KalniĦa “Zaėusalas rereācijas telpas attīstības koncepcija”, diplomprojekta 
vadītāja doc. Silvija Rubene. 
Diplomprojektā veikta vēsturiskā un dabas izpēte Rīgā Zaėusalā, un tai pieguĜošās 
teritorijās un Zaėusalā, kā arī nākotnes attīstības iespējas zaėusalai un Lucavsalai. 
Zaėusalas attīstības koncepcijā tiek piedāvāts ierīkot estrādi 100 tūkst. Skatītāju 
vietām, izstāžu centru, brīvdabas kinoteātri, lielu parku ar atpūtas pludmali, kā arī 
apkalpojošo infrastruktūru-autoceĜus, gājēju un velosipēdistu ceĜus, autostāvvietas, 
tiltu uz Lucavsalu. 
Linda Neško “Glūdas pagasta vides un ainavas perspektīvā attīstība”, vadītāja 
profesore Aija ZiemeĜniece. 
Diplomprojektā izstrādāts esošās dabas pamatnes raksturojums, funkcionālais 
zonējums, lauku ainaviskās telpas estētiskā vērtējuma kritēriji. Autore veikusi 
pētījumu par lauku ainavas kultūrvēsturiskām izmaiĦām, liela uzmanība veltīta lauku 
ainavas kompozīcijas īpatnībām un to atspoguĜojumam dabā no dažādiem skatu 
punktiem.  
 

 
6. Akadēmiskais personāls 

 
LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras  un plānošanas 

specialitātes studentiem 
 

Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 10.01 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Kompozīcijas 

pamati, Ainavu 
dizains 

2 “ 
Section 10.02 Māra 
Urtāne 

Doc. Ainavu mācība, 
Ainavu analīze 

3 “ 
Section 10.03 Silvija 
Rubene 

Doc. Arh. un dārzu 
mākslas vēsture, 

Ainavu arhitektūra 
un projektēšana, 
Ainavu dizains 

4 “ 
Section 10.04 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Zīmēšana, Projektu 
grafika, 

Pilsētbūvniecības 
pamati 

5 “ 
Section 10.05 Gundega 
Lināre 

Doc.  Parki, Apstādījumu 
projektēšana 
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6 “ 
Section 10.06 Ilze-Māra 
Janelis 

Doc. Parku vēsture 

7 “ 
Section 10.07 OĜăerts 
Dūda 

Lekt. Reăionālā un ainavu 
plānošana 

8 “ 
Section 10.08 Valdis 
Liepa 

Lekt. Ēku arhitektūra, 
Maketēšana, 
Gleznošana 

 
9 “ 

Section 10.09 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
Datorgrafika 

10 “ 
Section 10.10 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante Reăionālā plānošana 

11 “ 
Section 10.11 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants Pilsētbūvniecība 

12 BUVK 
Section 10.12 Guntis 
Andersons 

Asoc.prof. CeĜi un tilti 

13 “ 
Section 10.13 Lilita Ozola 

Doc. Datormācība 

14 VIDE 
Section 10.14 Jānis 
Švarcbahs 

As.prof. Ekoloăija un dabas 
aizsardzība, Lietišėā 

ekoloăija 
15 “ 

Section 10.15 Viesturs 
Jansons 

As.prof. GIS 

  
 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 
-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 
-Pietiekami liels reflektantu konkurss;  
-Speciālisti kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  
-Aktīva starptautiskā sadarbība; 
-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas Teritoriālplānošanā un Ainavu 
būvniecībā 
-Mācībspēki strādā arī ražošanā, kas nodrošina nepārtrauktu kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 

(b) Vājās puses 
-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu; 
-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 
-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  
-Literatūras trūkums;  
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-Mācībspēku aizĦemtība (liela daĜa mācību spēku ir nodarbināti ražošanā);  
-Licencēšanas un sartificēšanas instances trūkums.  

(c) Iespējas 
Article XI. -Attīstīt specializācijas: 
-Organizēt maksas grupu, kurā augstāko vai otru augstāko izglītību iegūtu praktiėi;  
-UzĦemt 3.kursā papildgrupu no Bulduru dārzkopības koledžas; 
-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem;  
- Sadarboties ar pašu absolventiem prakšu organizēšanā. 

(a)  

(b) Draudi 
-Speciālistu pārprodukcija, darbavietu trūkums, mazas algas; 
-Attīstīt iepriekšminētās iespējas var traucēt telpu trūkums; 
-Mācībspēku arvien lielāka iesistīšanās ražošanā var traucēt mācību un zinātniski 
pētniecisko darbību.  

 
 

 
8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 
21. Studiju plāna sakārtošana un uzlabošana, priekšmetus ar mazu KP skaitu 

integrējot pamatpriekšmetos, vai apvienojot tos: 
a) Tēlotājas ăeometrijas kursu integrēt priekšmetā Projektu grafika, apvienot to ar 

priekšmetu Maketēšana un nosaukt par “Projektu prezentāciju (pasniegšanas) 
tehniku”. 

b) Priekšmetus Plānošanas sociālekonomiskie pamati un Zemes izmantošanas 
likumdošana integrēt priekšmetā Reăionālā un ainavu plānošana.  

c) Priekšmetu Tiesību pamati integrēt priekšmetā Cilvēka aizsardzība 
d) Priekšmetu Hidroloăija, kura II daĜa par ūdensnoteces regulēšanu pašlaik ir pārāk 

specifiska, sadalīt divās daĜās, I daĜu integrēt priekšmetā Ainavu mācība, II daĜu 
piedāvāt kā izvēles priekšmetu. 

e) Priekšmetu Ievads specialitātē apvienot ar priekšmetu Ainavu arhitektūra un 
projektēšana 

22. Realizēt izstrādāto maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijas projektu, izveidot 
papildu darbavietas. 

23. Iespēju robežās papildināt literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā, fakultātes un 
katedras bibliotēkās. 

24. Papildināt datoru parku un programmatūru. 
25. Turpināt visus starptautiskās sadarbības kontaktus, attīstīt mācību spēku iespējas 

stažēties un paaugstināt kvalifikāciju labākajās Eiropas universitātēs. 
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Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra 

studiju programmas 
Ainavu arhitekt ūra 

IKK 45581 
 
 
 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2005/2006. STUDIJU  GADU 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2004./2005. STUDIJU GADU 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2003./2004. STUDIJU GADU 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2002./2003. STUDIJU GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56 

 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

Ainavu arhitekt ūra 
IKK 45581 

 
 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2005/2006. MĀCĪBU 
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Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

Ainavu arhitekt ūra 
IKK 45581 

 

pašnovērtējuma ziĦojums par 2005-2006. mācību gadu. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programma dod padziĜinātu fundamentālo un ainavu arhitektūras nozares 

teorētisko zināšanu kursu, dod iespēju apgūt pētījumu  metodoloăiju un sagatavo 

zinātniski pētnieciskam un pedagoăiskam darbam .  

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1.IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 

(ii) Main īts priekšmetu apjoms 

(iii) Studiju programmas speciālajā daĜā un izvēles daĜā tika pilnveidotas un 

sagatavotas jaunas pasniedzamo kursu programmas, kas atĜauj studentam 

izvēlēties kursa apjomu no 2 līdz 5 KP katrā priekšmetā. 2 KP kurss ietver 

teorētisko daĜu, bet tālāk apgūstot vēl 3 KP kursu var veikt praktisku 

pētījumu vai padziĜinātas literatūras studijas attiecīgajā priekšmetā. 

(iv)  

(v) Mainīti priekšmeti 

Priekšmeti mainīti netika. 

 

(vi) Main īta priekšmetu secība 

Priekšmetu secība paliek bez izmaiĦām, izvēles priekšmeti tiek pasniegti 3.un 

4.semestrī, izĦemot  speciālā kursa priekšmetus, kurus pasniedz maăistra darba 

vadītājs un to secība ir saistīta ar maăistra darba izstrādes gaitu. 

 

2.2.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 

Studija programma atbilst LLU nolikumam “Par maăistra grāda iegūšanu un 

piešėiršanu LLU” lēmums Nr 3-65. 
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2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Pilnveidotas lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu īpatsvara attiecības. 

Specialitātes priekšmetos lielāks darba apjoms studentiem paredzēts praktisko, 

pētniecisko darbu veikšanai, zinātniskās literatūras studijām, starptautiskās pieredzes 

apgūšanai. Visi studiju priekšmetu, prakšu, kursa darbu un projektu programmas 

izstrādātas LAIS sistēmā. 

 Pilnveidota maăistra darba iztrādes metodika un konsultāciju organizācija. Sagatavoti 

priekšlikumi izmaiĦām studiju programmā. Realizēta pāreja no 60 minūšu stundas uz 

45 minūšu stundu, atvēlot vairāk laika studentu patstāvīgajam darbam.  

 

Main īta prakšu realizācija. 

Pētniecības prakšu laikā studenti tagad galvenokārt piedalās kādā  zinātniskās 

pētniecības projektā katedrā. Izpētes darbu un literatūras studiju apkopojumu atskaites 

notiek semināros, kuros studenti iesaistīja arī jaunāko kursu studentus. 

 

Maăistra darba izpildes organizācija. 

Papildināti 2002. gadā izstrādātie “ Metodiskie ieteikumi maăistra darba izstrādāšanai 

un aizstāvēšanai ainavu arhitektūrā.” 

Maăistranta  darbu vada pasniedzējs - maăistra darba vadītājs. Maăistra darba 

veiksmīgai izpildei tiek organizēti 6 semināri, kuros piedalās visi ainavu arhitektūras 

programmas studenti, iesaistītie pasniedzēji, kā arī doktoranti.  7. seminārs ir priekš 

aizstāvēšana ar vizuālās prezentācijas materiālu izvērtējumu. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Lekciju, praktisko darbu realiz ācijas metodes. 

Lekcijas dod  galvenās teorētiskās ievirzes priekšmetā vai tēmā, pamatā apmācības 

process orientēts uz patstāvīgām literatūras un interneta resursu studijām, kas tiek 

novērtētas semināru laikā.  

 

(vii) Jaunas tehnoloăijas 

Maăistrantūras studentiem ir palielinātas iespējas katedras jaunajā datorklasē strādāt 

ar internetu, pētījumiem un prezentācijām izmantot digitālās metodes un tehniku, 

multimediju, video kameru, digitālo foto kameru.  
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Referātu iesniegšana, konsultēšana un recenzēšana notiek ar elektroniskā pasta un 

interneta starpniecību. Līdz ar to kontakti ar studentu iespējami daudz regulārāki, 

vieglāk veikt operatīvas izmaiĦas darba procesā. 

 

(viii) Projektorient ēta apmācība 

Specialitātes priekšmetos maăistranti veic pētniecisku darbu, kāda konkrēta projekta 

ietvaros. Piemēram, skaĦu ainavu inventarizācijā  un ainavas psiholoăiskajā uztverē 

2.kursa  maăistrantes apkopoja zināmās metodikas un veica lauka apzināšanas darbus  

Vestienas aizsargājamajā ainavu apvidū, Abavas ielejā, Rīgas dzīvojamajos 

mikrorajonos.   

 

(ix) Patstāvīgā darba nodrošināšana 

Studentu patstāvīgais darbs saistās ar literatūras studijām gatavojoties semināriem, 

materiālu un datu vākšanu praktisko un pētniecisko darbu izpildei un maăistra 

darbam. 

 

(x) Komandas darbs 

Katru mācību gadu kāds no specialitātes priekšmetu praktiskajiem darbiem tiek 

izpildīts komandā, kurā piedalās 1.un 2.kursa studenti, 2005./2006.m.g. priekšmetā 

ainavu arhitektūras teorija tika pētīts un apkopots materiāls par kritiku ainavu 

arhitektūrā. Materiāls sagatavots prezentācijas variantā “PowerPoint” programmā. 

2005./2006. m.g. septembra, oktobra un novembra mēnešus studenti strādāja pie 

zinātniski pētnieciska projekta „Sabiedrības ainavas uztveres pētījums izmantojot 

fotogrāfiju metodi. 

 

(xi) Internacionālas un interdisciplināras apmācības grupas 

Baltijas Universitātes kurss SCD tiek pasniegts vienlaicīgi vairākās augstskolās un 

katrai tēmai notiek video konferences, studenti ar interneta palīdzību raksta kopīgus 

kursa darbus ar citu augstskolu studentiem. 

Studiju programmas ietvaros maăistrantiem notiek braucieni uz citu valstu 

augstskolām, kuru laikā notiek kopīgi semināri un ekskursijas ar ārzemju 

pasniedzējiem un studentiem. 
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3.2.Programmas realizācijas resursu analīze. 

Laboratoriju, auditoriju, datorklašu att īstība. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU) sākta veidot mobila ainavu pētījumu 

laboratorija, kurai iegādāts portatīvais dators, video kamera, fotokamera, multimediju 

projektors un atbilstoša zinātniskā literatūra un programmatūra. Mācību materiālu 

sagatavošanai katedrā ir skeneris un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir 

pieejams dators ikdienas lietošanai, printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā 

arī kopēšanas iekārta. 

2005/2006.m.g. iegādātas šādas iekārtas: 
Datori: 

• Portatīvais dators IBM (Ls 1015,98) 
• Piezīmju dators IBM (Ls 1031,83) 
• Portatīvais dators IBM (Ls 1033,21) 
• Portatīvais dators (Ls 1480,64) 
• Monitors LCD 17in (Ls 193,00) 

Datorprogrammas: 

• Tildes Birojs 2005, izglītības licence (2 gab.) (Ls 34,80) 
• Microsoft Office Pro 2003 Win 32 English OLPNLAE (2 gab.) (Ls 56,30) 

Iekārtas: 
• Video kamera Sony DCR-P(1000E mini DV) (Ls 742,00) 
• Digitālā fotokamera Olympus E-300 (Ls 560,00) 
• Fotoaparāts Olympus SP 310 (Ls 294,50) 
• Kodoskops 536P (Ls 170,00) 
• Projektors LCD 670 (Ls 1201,03) 
• Kopētājs SHARP (Ls998,00) 
• Lāzera niveliera komplekts F1-20 (Ls 323,00)  

 

Nodrošinājums ar mācību literatūru un mācību līdzekĜiem. 

Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu 

valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. Maăistru darbi tiek sagatavoti un izmantoti 

kā mācību līdzekĜi. Tie pieejami katedras bibliotekā. 

Katedrā iegādāti specializētie ainavu arhitektūras žurnāli: Topos un Garten un 

Ladschaft. 

Sagatavota lasāmgrāmata zinātniskās pētniecības tēmas un metodes ainavu 

arhitektūrā. 
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3.3.Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Studentu zinātniskās tēmas ir saistītas ar lielāku pētniecības projektu realizāciju un 

konferencēm.  

Tika veikts IZM pētniecības projekts “Sabiedrības ainavas uztveres pētījums 

izmantojot fotogrāfiju metodi”, kurā tika iesaistīti visi 12 otrā kursa studenti un 2 

doktorantes. 

 

 

 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 Līdzdalība Baltijas universitātes starptautiskajā tīklojumā, SOCRATES programma 

Le Notre – Eiropas ainavu arhitektūras izglītības apmaiĦa, mācību materiālu, 

literatūras un metodiku apmaiĦa starp maăistrantūras programmu pasniedzējiem  

Eiropas augstskolās. 

2006. gada aprīlī notika studiju brauciens uz Barselonas ainavu arhitektūras Bienāli 

un Barselonas tehnisko universitāti, Dienvidspāniju, Šveici un Ženēvas ainavu 

arhitektūras skolu, Vrocslovas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras 

katedru. 

 

 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem. 

Darba devēji, pētniecības projektu vadītāji Latvij ā un ārzemēs, kopumā ir apmierināti 

ar maăistrantu veiktajiem pētījumiem, to noformējuma kvalitāti un sagatavotajiem 

prezentāciju materiāliem. Vairāku izstrādāto maăistra darbu praktiskās izpētes un 

secinājumu daĜa tika iekĜauta pašvaldību plānošanas dokumentu sastāvā. 

 

 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un prakses vērtē ar nediferencētu 

atzīmi –“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmenus pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā. 

Vērtēšana notiek, kursu noslēdzot. Maăistra darba gaita tiek vērtēta semināros. 
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5. Studenti. 

2005./2006.m.g programmā mācījās 13 maăistranti. DeviĦi izstrādātie maăistra darbi 

tika aizstāvēti 2006.gada jūnijā. Maăistrantu personīgo apstākĜu dēĜ. 5.studenti atrodas 

akadēmiskajā atvaĜinājumā. DeviĦi 1.kursa studenti sekmīgi pabeidza pirmo mācību 

gadu. Programmā tika uzĦemtas 6 studentes. 

 

Maăistrant ūras absolventi 
 
Lauma Garkalne - maăistra darbs „Ainavas akustiskā kvalitāte” (Acoustic Quality of 
Landscape). Zinātniskā vadītāja asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
 
Gunta Rozenberga - maăistra darbs „Ainavas vizuālā uztvere un ietekme uz cilvēku” 
(Visual Perception and Influence on People). Zinātniskā vadītāja docente, Mgr.arch. 
Iveta Lāčauniece. 
 
Ligita Tomi Ħa - maăistra darbs „Rehabilitācijas vide cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” (Rehabilitation institutions environmental features for people with 
special needs). Zinātniskā vadītāja docente, Mgr.sc.ing. Silvija Rubene. 
 
Loreta Erele maăistra darbs „Ilgtspējīga mazpilsētas dzīvojamās vides attīstība” 
(Sustanable development of town’s living environment). Zinātniskā vadītāja docente, 
Mgr.arch. Iveta Lāčauniece. 
 
Vita Škapare maăistra darbs „Arhitektūras un ainavas sintēze – vides estētiskās 
kvalitātes nodrošinātāja” (Architecture and landscape synthesis asa  provider of the 
environment aesthetic quality). 
 
Krist īne Kazāka maăistra darbs „Vēsturiskās koka apbūves un ainavu elementu 
sintēze” (Syntheses of historic wooden architecture and lanndscape elements”). 
Zinātniskā vadītāja docente, Mgr.arch. Iveta Lāčauniece. 
 
Evija Eisimonte - maăistra darbs „Daudzstāvu dzīvojamās zonas vides psiholoăijas 
kontekstā” (Multistoreyed Living Areas in the Context of Environmental 
Psychology). Zinātniskā vadītāja asoc.prof., Dr.arch. Aija ZiemeĜniece. 
 
Valda Eglīte - maăistra darbs „Ilgtspējīgas ainavas attīstības iespējas Rīgas vēsturiskā 
centra pagalmos” (Development of the sustainable landscape in the yards of historical 
centre of Riga). Zinātniskā vadītāja asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
 
Una Asere - maăistra darbs „Psiholoăiskie aspekti vizuālajā ainavā. Abavas senlejas 
piemērs” (Psychological aspects of visual landscape. Ilustration of Abava valley).  
Zinātniskā vadītāja asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
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Article XII. Ma ăistra darba raksturojums 
 
Zinātniski pētnieciskie darbi maăistra grāda iegūšanai arhitektūras zinātnē skāra aktuālu 

problēmu risinājumus gan pilsētvidē, gan kultūrvēsturiskajā lauku vidē, gan dabas pamatnes 

pārmaiĦu procesā un urbanizētās vides ietekmē uz to, kā arī jaunu līdz šim nepētītu ainavas 

elementu un faktoru pētniecību. Atzinīgi vērtējams katra pētnieciskā darba definētais pētījuma 

mērėis un uzdevumi, kā arī izstrādātā  pētījuma metodika. Dabas pamatnes īpatnības, vides 

transformācijas procesi, apbūves intensitāte un slodze, tās attīstības tempi, kultūrvēsturiskā 

ainava un tās uztvere mūsdienu transformācijas procesos – galvenie virzieni pētnieciskajos 

darbos. 

 
Lauma Garkalne - maăistra darbs „Ainavas akustiskā kvalitāte” (Acoustic Quality of 
Landscape). Zinātniskā vadītāja asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
 
Maăistra darbā apskatītas nozares, kas saistītas ar skaĦu ainavu pētniecību. Noteikti skaĦu 
ainavas veidi un skaĦu ainavu klasificēšanas principi. Raksturoti skaĦu ainavu tipi un galvenie 
komponenti. Apskatīti skaĦu ainavu plānošanas aspekti. Analizētas skaĦu ainavu inventarizācijas 
un plānošanas metodes. Praktiski pētītas Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus skaĦu ainavas, 
izmantojot zviedru pieredzi. Pētījuma ietvaros veikta teritorijas iedzīvotāju aptauja par apvidus 
raksturīgākajām skaĦām. Šis ir pirmais eksperiments Latvijas skaĦu ainavu izpētē ainavu 
arhitektūras kontekstā 
 
 
Gunta Rozenberga - maăistra darbs „Ainavas vizuālā uztvere un ietekme uz cilvēku” (Visual 
Perception and Influence on People). Zinātniskā vadītāja docente, Mgr.arch. Iveta Lāčauniece. 
 
Maăistra darbā veikts pētījums par cilvēka vizuālās uztveres īpatnībām un ainavas elementu 
vizuālo iedarbību. Balstoties uz teorētisko pētījumu bāzes, veikts galveno cilvēka vizuālo 
uztveres īpatnību un uztveres komponentu apkopojums. Analizēti galvenie ainavas vizuālās 
iedarbības elementi un to raksturīgākās īpašības. Apskatīta ainavas elementu vizuālās ietekmes 
vērtēšanas sistēma un tās lietošana. Īpaša uzmanība pievērsta pilsētvides vizuālajai uztverei, 
ainavas elementu pielietojumam un ietekmei pilsētvidē. Veikta pilsētas attēla analīze īpaši 
akcentējot vizuālo ainavas elementu lomu kopējā pilsētas tēlā. Praktiski apskatīts vizuālās 
ietekmes vērtēšanas sistēmas pielietojums pilsētas attēla novērtēšanā, nosakot elementus ar 
visspēcīgāko ietekmi un nepieciešamās izmaiĦas konkrētajā elementā kā arī pilsētas ainavā 
kopumā. 
 
 
Ligita Tomi Ħa - maăistra darbs „Rehabilitācijas vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 
(Rehabilitation institutions environmental features for people with special needs). Zinātniskā 
vadītāja docente, Mgr.sc.ing. Silvija Rubene. 
 
Maăistra darbā izvēlēta tēma, kas Latvijā varētu būt aktuāla nākotnē. Apskatīti Zviedrijas un 
Amerikas zinātnieku „Dziedinošās vides” ietekmes pētījumi uz cilvēka veselību, iepazītas 
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vairākas teorijas par „Rehabilitējošo vidi” – „Sajūtu dārzi”, Dārzkopības terapijas dārzi” un 
„Dziedinošas vides dārzi”. Dots ieskats maăistra darba ietvaros apmeklētajos Zviedrijas 
„Dziedinošajos dārzos”. Dots ilustrēts pētījums par zinātnisko projektu „Bjorkhāgas Sajūtu un 
AtmiĦu dārzs” Zviedrijā. Darbā apkopota informācija par „Dārzkopības terapiju”, 
„Dziedinošajiem dārziem”, „Sajūtu dārziem”, uzskaitīti to mērėi, vides specifika, doti ieteikumi 
un pamatprincipi projektējot „Rehabilitējošu vidi”. Apsekoti Rīgas rehabilitācijas iestāžu dārzi un 
parki. 
 
 
Loreta Erele maăistra darbs „Ilgtspējīga mazpilsētas dzīvojamās vides attīstība” (Sustanable 
development of town’s living environment). Zinātniskā vadītāja docente, Mgr.arch. Iveta 
Lāčauniece. 
 
Maăistra darbā veikts pētījums par dzīvojamo teritoriju ilgtspējīgu attīstību Latvijas mazpilsētās 
ainavu arhitektūras kontekstā. Izdarīti salīdzinājumi ar attiecīga mēroga dzīvojamām teritorijām 
Latvijā, Zviedrijā, Krievijā. Veiktas iedzīvotāju aptaujas Līvānos, Heleforsā un Olginā. 
Salīdzināti daudzdzīvokĜu un privātmāju rajoni, to esošā situācija ainavu arhitekta skatījumā, 
apkopotas iedzīvotāju anketas no vides ilgtspējīgā un psiholoăiskā aspekta, ietverot visus 
ilgtspējīgas attīstības aspektus, kā iedzīvotāji uztver un raksturo savu dzīvojamo teritoriju. 
Veiktas pilsētas un pētāmo teritoriju analīzes, iedzīvotāju aptaujas, veikti pētījumi dzīvojamām 
teritorijām citās valstīs, uz to bāzes izstrādāti dzīvojamās vides rekonstrukcijas priekšlikumi un 
secinājumi situācijai Latvijā. 
 
 
Vita Škapare maăistra darbs „Arhitektūras un ainavas sintēze – vides estētiskās kvalitātes 
nodrošinātāja” (Architecture and landscape synthesis asa  provider of the environment aesthetic 
quality). 
 
:  Maăistra darba pētījuma objekts ir ainaviskā tēla estētiskā problemātika. Ainaviskais tēls tiek 
aplūkots kā sintētiska parādība, kurā uz dabas pamatnes fona saplūst arhitekta un ainavu arhitekta 
radītais. Darbs organizēts kā pierādījums izvirzītai tēzei, ka objekta arhitektūras un ainavas 
kopīgs risinājums sekmē vides estētisko kvalitāti. Pētījuma gaitā tiek rasta ainaviskā tēla būtība, 
atklāta cilvēka un dabas attiecību sarežăītība. Lokālo situāciju palīdz izprast praktiskais pētījums 
par tēmas problemātiku un uztveres īpatnībām Latvijā. Pētnieciskā darba mērėis ir piedāvāt 
humānas, estētiski kvalitatīvas un telpiski līdzsvarotas ainaviskās vides veidošanas 
priekšlikumus. Pētījums praktiski kalpo kā metodoloăisks un informatīvs līdzeklis konkrēta 
objekta ainavisko problēmu risināšanā, kā arī sniedz ieskatu vēsturiskajā attīstībā un mūsdienu 
tendencēs.  
 
 
Krist īne Kazāka maăistra darbs „Vēsturiskās koka apbūves un ainavu elementu sintēze” 
(Syntheses of historic wooden architecture and lanndscape elements”). Zinātniskā vadītāja 
docente, Mgr.arch. Iveta Lāčauniece. 
 
Maăistra darbā izvēlēta aktuāla tēma – Latvijas kultūrvēsturisko kompleksu saglabāšana un 
atdzīvināšana, tai skaitā vēsturiskās koka apbūves teritorijās. Koka apbūves integrācija 
pilsētvides struktūrā, „zaĜās zonas” ainavu arhitektūras elementi un to savstarpējā sintēze ir 
mūsdienu arhitektoniskais lepnums. Pētījumu rezultātā par vēsturiskās koka apbūves ārtelpu un 
elementiem, darbā apkopti secinājumi un doti priekšlikumi. Tiek izdalītas pamatnostādnes un 
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mērėi šo teritoriju tupmākai attīstībai ar arhitektūras palīdzību. Analīzē izdalīti vairāki ainavu 
arhitektūras elementi dažādos koka apbūves kompleksos. 
 
 
Evija Eisimonte - maăistra darbs „Daudzstāvu dzīvojamās zonas vides psiholoăijas kontekstā” 
(Multistoreyed Living Areas in the Context of Environmental Psychology). Zinātniskā vadītāja 
asoc.prof., Dr.arch. Aija ZiemeĜniece. 
 
Maăistra darbā risināta aktuāla tēma. Daudzstāvu dzīvojamo zonu attīstības iespējas ir aktuāls 
jautājums, kuram steidzīgi jāizstrādā stratēăija, kas nodrošinātu šo zonu ilgtspējīgu attīstību. 
Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daĜas. Teorētiskajā daĜā apskatīti daudzstāvu 
dzīvojamās vides un iedzīvotāju mijiedarbības teorētiskie aspekti, bet praktiskajā daĜā veikta 
Rīgas daudzstāvu dzīvojamo zonu analīze. Rezultātu iztirzājums ietver priekšlikumus daudzstāvu 
mikrorajonu attīstībai. Kā piemērs daudzstāvu dzīvojamo zonu iedzīvotāju un vides mijiedarbībai 
pētīti Rīgas daudzstāvu mikrorajoni. Mikrorajonu raksturojumā iekĜauta vēsturiskā analīze un 
vides kvalitātes noteicošo faktoru vērtējums. Detalizēti apskatīts PĜavnieku un Purvciema 
mikrorajonu pagalmu ekspluatācijas režīms. Pētījuma rezultātā uzstrādāti daudzstāvu dzīvojamo 
zonu kvalitātes faktoru attīstības priekšlikumi, kā arī dzīvojamās vides ilgtspējīgas attīstības 
vadlīnijas. 
 
 
Valda Eglīte - maăistra darbs „Ilgtspējīgas ainavas attīstības iespējas Rīgas vēsturiskā centra 
pagalmos” (Development of the sustainable landscape in the yards of historical centre of Riga). 
Zinātniskā vadītāja asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
 
Maăistra darbā atspoguĜota Rīgas vēsturiskā centra pagalmu vides ainavas un struktūras 
kultūrvēsturiskā attīstība kopējā kontekstā ar apbūves plānojuma un telpiskās uzbūves attīstību 
hronoloăiskā secībā no 12. līdz 21.gadsimtam, kas Ĝauj precīzāk izvērtēt turpmākās pagalmu 
struktūras ilgtspējīgas attīstības iespējas. Darba gaitā veikts salīdzinošs pētījums par 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību Vīnes un Rīgas vēsturiskajos centros, jo 
Rīgas un Vīnes vēsturiskos centrus saista vairākas līdzības pilsētu kodolu vēsturiskajā attīstībā, 
plānojuma struktūrā un kultūrvēsturiskā mantojuma ziĦā. Ar darbā veiktā pētījuma palīdzību ir 
iespējams novērtēt Rīgas pilsētbūvnieciskās attīstības vēstures ietekmi uz mūsdienu pilsētas 
attīstības risinājumiem. 
 
Una Asere - maăistra darbs „Psiholoăiskie aspekti vizuālajā ainavā. Abavas senlejas piemērs” 
(Psychological aspects of visual landscape. Ilustration of Abava valley).  Zinātniskā vadītāja 
asoc.prof., PhD. Māra Urtāne. 
 
Maăistra darbā atspoguĜoti psiholoăiskie aspekti, kas ietekmē cilvēku izvēli meklējot atpūtas 
resursus, par piemēru minot dabiskas ainavas vidi Abavas senlejā. Latvijā  ir maz pētījumu šo 
faktoru nozīmes izcelšanai un šo trūkumu uzrāda pastāvošais attīstības mērėu konflikts starp 
augstvērtīgu aizsargājamu ainavu un tūrisma nozares attīstību. TādēĜ  izpētīto aspektu nozīme 
būtu jāĦem vērā plānojot ilgtspējīgu atpūtas vietu nodrošinājumu trauslā dabas vidē. Darba gaitā 
veikts salīdzinošs pētījums par Abavas senlejas ainavu telpu raksturīgo skatu ietekmi uz cilvēka 
sajūtām, pielietojot fotogķāfiju metodi, „anketu metodi” un padziĜinātas literatūras studijas ar 
tēmu saistītajās nozarēs. Ar darbā pielietotās metodes palīdzību ir iespējams novērtēt liela mēroga 
aizsargājamas ainavas teritorijas, kurās apzinoties cilvēka vēlmju un darbību raksturu ir 
iespējams plānot labvēlīgu gan cilvēka atpūtu nodrošinošu, gan ainavu sargājošu vidi. 
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Article XIII. MEK galvenie sl ēdzieni 
 

1. LLU Lauku inženieru fakultātes ainavu arhitektūras studiju programmas maăistru darbu 
tēmas ir saistītas ar ainavas struktūras psiholoăisko uztveri un dabas  elementu harmoniski 
sabalansētas vides iespējām pilsētvidē un lauka kultūrainavā, īpašu uzmanību pievēršot 
mazo pilsētu ainavas potenciāla izpētei un saglabāšanas kritērijiem (Loreta Erele). 

2. Atzīstams ir maăistru ieguldītais zinātniski pētnieciskais darbs, kas balstīts uz jaunu 
ainavu pētniecības virzienu, projektēšanas un zinātniskās pētniecības  metodiku izpēti un 
to salīdzinājumiem (Lauma Garkalne, Una Asare, Evija Eisimonte, Ligita TomiĦa). 

3. Pētnieciskie darbi aptver gan ekoloăisko, gan ekonomisko, kā arī estētiski kvalitatīvo 
faktoru analīzi un vērtējumu (Kristīne Kazāka, Vita Škapare). 

4. Pētnieciskie darbi apkopo iegūto informāciju, meklē kultūrvēsturiskās telpas un dabas 
resursu sabalansētas attīstības vīzijas gan blīvi apdzīvotā pilsētvidē gan lauku ainavā ( 
Valda Eglīte, Gunta Rozenberga). 

 
Arhitektūras zinātne kopumā iegūst dziĜāku dabas pamatnes izpēti Abavas ielejā, Vestienas 
aizsargājamajā ainavu apvidū, tās kontekstu ar tūrisma un atpūtas nozari. Plašs salīdzinājums ir 
izstrādāts par cilvēka ainavas uztveres psiholoăiskajiem aspektiem un mazāk pētītiem ainavas 
komponentiem kā skaĦu ainava ainavu, rehabilitācijas ainavu, ainavas elementu psiholoăisko 
uztveri un to nesto informāciju, ainavu arhitekta un arhitekta  darba metodes nodrošinot 
augstvērtīgu estētisku vidi. 
 
 
Article XIV. Ma ăistru darba iespējas 
 
Darbs ir saistāms ar izpētes un projektēšanas procesa veikšanu arhitektu birojos, ainavu arhitektu 
birojos, lauku un pilsētu pašvaldībās pie teritoriālo plānu izstrādes, detālplānojumu risinājumu 
izstrādes, Dabas aizsardzības un ainavu attīstības plānu izstrādes. Vides transformāciju procesi, 
apbūves intensitāte, zaĜās un zilās struktūras optimizācija, kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšana 
un tās konteksts mūsdienu ilgtspējīgas attīstības procesos – galvenie virzieni pētnieciskajos 
darbos un to realizācijas iespējas katrā pašvaldībā. 
 
Zinātniskais darbs maăistra līmenī ir labs pamats tālākam darbam arhitektūras zinātnē, paralēli 
veicot pedagoăiski izglītojošo darbu.  
 
 

6. Akadēmiskais personāls 

 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras maăistratūras studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 14.01 Jānis 
Prof. Pētnieciskā darba 

metodika 
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Valters 

2 ARBU 
Section 14.02  Andris 
Šteinerts 

Asoc. prof. Kvalitātes 
novērtējums 
būvniecībā 

3 ARBU 
Section 14.03 OĜgerts 
Buka 

Prof. Sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība 

4 ARBU 
Section 14.04 Aija  
ZiemeĜniece 

Asoc.prof. Ainavu arhitektūra, 
kompozīcija, 

dizains 
5 “ 

Section 14.05 Māra 
Urtāne 

Prof. Ainavu arhitektūras 
teorija, ainavu 

zinātnes 
6 “ 

Section 14.06 Silvija 
Rubene 

Doc. Ainavu arhitektūras 
tehnoloăijas 

7 “ 
Section 14.07 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Pilsētbūvniecība 

8 “ 
Section 14.08 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
 

Ainavu 
menedžments, 
datorgrafika 

9 “ 
Section 14.09 Ilze 
Stokmane 

Asistente 
doktorante 

Reăionālā plānošana 

10 “ 
Section 14.10 Daiga 
Zigmunde 

doktorante Ainavu 
inventarizācija 

11 ARBU 
Section 14.11 Natālija 
ĥitavska 

doktorante Ainavu 
inventarizācija 

 

Publikācijas un referāti 

Zigmunde D., Assessing Public Perception of Urban Landscape with Use of Photograps Method. 
Preceedigs of International conference Rural Development. Jelgava, Latvia, 2005. 
 
Urtane M. Landscape scenery as a subject of sociocultural appraisal.International symposium. 
Munchenberg. Germany. 2005. 
 
 
Urtane M. Visual diversity as a subject of sustainable development. International symposium. 
Munchenberg. Germany. 2005. 
S.Rubene. Referāts “History of Urban Landscape  Infrastucture” darba grupā  “History and 

conservation”, Eiropas universitāšu  konferencē  Le:NOTRE (Landscape Education New     

 Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Vīnē 17.-21.maijā 2006.gadā.  
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D.Zigmunde. Assessing public perception of urban landscape with use of photographic method .  

LLU starptautiskā zinātniskā doktorantu konference Research for Rural Development 2006, 

Jelgava, Latvija 2006.gada maijs 

D.Zigmunde.Use of photographic method in analysing of urban environment. ECLAS 

starptautiskā ikgadējā konference. International ECLAS conference 2006 „Cultural Dimensions of 

Urban Landscape” Bratislavā. 

 

K.Vugule. Referāts “Starptautisku ainavu arhitektūras projektu pieredze LLU” Le:NOTRE 

(Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in Europe ) Eiropas 

universitāšu seminārā Kopenhāgenā Dānijas lauksaimniecības universitātē  sekcijā “ 

Collaborative Projects Development in Landscape Architecture” 2005.g. 30.jūnijā – 3.jūlij ā. 

Orgkomiteja Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

K.Vugule. Referāts „ Starptautiskā Le:Notre projekta pieredze”, seminārā „Iepazīšanās ar ES 
finansu instrumentiem un ES prasībām atbilstošām projektu izstrādes praktiskajām metodikām” 
Roveniemi Polytecnic, Somija, 2005.gada 1.-3.decembris.  
K.Vugule. Referāts „Mazstāvu un daudzstāvu apbūves Jelgavā un Līvānos veicamie uzlabojumi.” 

Starptautisks seminārs projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 

Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme uz sabiedrības 

attīstību” Upsalā Zviedrijā, 2005 .gada  22.-26.augusts, orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: 

Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule 

K.Vugule. Referāts „Enerăijas taupīšanas pasākumi daudzstāvu un maz stāvu dzīvojamos rajonos” 
BUUF Best Practice konference Tartu Igaunijā un  Tukumā 5-9.aprīlī. 
 

I.L āčauniece „Latvijas vidējo pilsētu attīstības tendences” 22.08- 26.08 Zviedrijā Stoholmas 
lauksaimniecības universitātē programmas „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” GRAS III; orgkomitejas vadītājs profesors Pers Bergs;  
I.L āčauniece „Latvijas pilsētu ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi ” BUUF Best Practice 
Conference in Tartu and Tukums 5-9 April 2005 Tukumā „INTEGRATING WATER-ENERGY-
WASTE MANAGEMENT” 
 
 

 
 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 
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(a) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 

-Pētījumi kĜūst arvien vairāk pieprasīti, tie saistīti ar konkrētu plašāku pētniecības vai praktisku 

projektu realizāciju; 

-Aktīva starptautiskā sadarbība; 

-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas teritoriālplānošanā un dizainā; 

- Līdzdalība ārzemju projektos. 

(b) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu pētnieciskam darbam; 

- Semināru klases trūkums, kurā studenti varētu strādāt mazās grupiĦās, 

-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  

 

(c) Iespējas 

Article XV. -Attīstīt specializācijas pētījumu virzienos, 

- Piedalīties zinātnisko darbu grantu konkursos Latvijā un ārzemēs, 

-Organizēt maksas grupu, kurā maăistra grādu iegūtu praktiėi; Tādu iespēju sadarboties izteicis 

Salaspils botāniskais dārzs. Tiem studentiem, kuriem nav arhitekta vai ainavu arhitekta izglītība 

mācību programmu pagarināt par 1 gadu, kurā tiktu nokārtoti Arhitekta bakalaura programmai 

trūkstošie priekšmeti; 

-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem kopā ar 

maăistrantūras studentiem;  

- Sadarboties ar pašu absolventiem pētījumu  organizēšanā, 

- Publikāciju sagatavošana. 

 

(a) Draudi 

- Obligāti studiju priekšmeti, kuri nav konkrēti saistīti ar ainavu arhitektūras zinātniski 
pētniecisko darbu specifiku, 
-Darbavietu trūkums, mazas algas, 

-Telpu, tehnikas un līdzekĜu trūkums. 
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 

Izveidot patstāvīgu maăistrantu rotāciju 3. semestra laikā starp ārzemju augstskolām. Mācību 
literatūras sagatavošana un publicēšana, kas palielinātu studentu patstāvīgā darba iespējas. 
Patstāvīgas maăistrantu darba telpas izveidošana, regulāra zinātniski pētniecisku darbu izpilde ar 
maăistrantu līdzdalību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 
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LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 

Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 
IKK 45581 

 
 

 
b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2004./2005. MĀCĪBU GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELGAVA 2005 
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Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 
IKK 45581 

 
pašnovērtējuma ziĦojums par 2004-2005. mācību gadu. 

 

 

1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programma dod padziĜinātu fundamentālo un ainavu arhitektūras nozares teorētisko 

zināšanu kursu, dod iespēju apgūt pētījumu  metodoloăiju un sagatavo zinātniski pētnieciskam un 

pedagoăiskam darbam . 

 

2.Studiju programmas attīstība. 

2.1.IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 

(ii) Main īts priekšmetu apjoms 

Section 15.02 Studiju programmas speciālajā daĜā un izvēles daĜā tika sagatavotas jaunas 

pasniedzamo kursu programmas, kas atĜauj studentam izvēlēties kursa apjomu no 2 līdz 5 KP. 2 

KP kurss ietver teorētisko daĜu, bet tālāk apgūstot vēl 3 KP kursu var veikt pētījumu vai praktisko 

darbu. 

 
 

(i) Main īti priekšmeti 

 
Priekšmeti mainīti netika. 

 

(ii) Main īta priekšmetu secība 

Priekšmetu secība paliek bez izmaiĦām, izvēles priekšmeti tiek pasniegti 3.un 4.semestrī, izĦemot  

speciālā kursa priekšmetus, kurus pasniedz maăistra darba vadītājs un to secība ir saistīta ar 

maăistra darba izstrādes gaitu. 

 

2.2.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 

Studija programma atbilst LLU nolikumam “Par maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU” 

lēmums Nr 3-65. 
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2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Specialitātes priekšmetos lielāks darba apjoms studentiem paredzēts praktisko, pētniecisko darbu 

veikšanai. Priekšmetā “Ainavu tehnoloăijas” iekĜauta  starptautiska projektu konkursa ainavu 

arhitektūrā darba izstrādāšana. 

 

Main īta prakšu realizācija. 

Prakšu laikā studenti tagad galvenokārt veic izpētes darbus. Izpētes darbos un ar literatūras 

studiju apkopojumu atskaites notiek semināros, kuros studenti iesaistīja jaunāko kursu studentus. 

 

Maăistra darba izpildes organizācija. 

Papildināti 2002. gadā izstrādātie “ Metodiskie ieteikumi maăistra darba izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai ainavu arhitektūrā.” 

Maăistranta  darbu vada pasniedzējs maăistra darba vadītājs. Maăistra darba veiksmīgai izpildei 

notiekti  6 semināri, kuros piedalās visi ainavu arhitektūras programmas studenti, iesaistītie 

pasniedzēji, kā arī doktoranti.  7. seminārs ir priekšaizstāvēšana ar vizuālās prezentācijas 

materiālu. 

 

 

 

 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Lekciju, praktisko darbu realiz ācijas metodes. 

Lekcijas dod teorētiskās ievirzes, pamatā apmācības process orientēts uz literatūras un interneta 

patstāvīgām studijām, kas tiek novērtētas semināru laikā.  

 

(iii) Jaunas tehnoloăijas 

Maăistrantūras studentiem ir palielinātas iespējas katedras jaunajā datorklasē strādāt ar internetu, 

pētījumiem un prezentācijām izmantot digitālās metodes un tehniku multimediju, video kameru, 

digitālo foto kameru.  
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Referātu iesniegšana un konsultēšana, recenzēšana notiek ar elektroniskā pasta starpniecību. Līdz 

ar to kontakti ar studentu iespējami daudz regulārāki, vieglāk veikt operatīvas izmaiĦas darba 

procesā. 

 

(iv) Projektorient ēta apmācība 

Specialitātes priekšmetos maăistranti veic pētniecisku darbu, kāda konkrēta projekta ietvaros. 

Piemēram, ainavu inventarizācijā 2.kursa maăistrantes apkopoja metodikas un veica lauka 

apzināšanas darbus  Kurzemes un Latgales vēsturiskajos parkos un Siguldā. 

 

(v) Patstāvīgā darba nodrošināšana 

Studentu patstāvīgais darbs saistās ar literatūras studijām gatavojoties semināriem, materiālu un 

datu vākšanu praktisko darbu izpildei un maăistra darbam. 

 

(vi) Komandas darbs 

Katru mācību gadu kāds no specialitātes priekšmetu praktiskajiem darbiem tiek izpildīts 

komandā, kurā piedalās 1.un 2.kursa studenti, 2004./2005.m.g. priekšmetā ainavu tehnoloăijas 

tika pētīts un apkopots materiāls par arhitektūras mazajām formām parkos pilsētās, Kurzemes un 

Latgales 18. un 19.g.s. parkos, to atbilstība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām . Materiāls 

sagatavots prezentācijas variantā “Powerpoint” programmā.  

 

(vii) Internacionālas un interdisciplināras apmācības grupas 

Baltijas Universitātes kurss SCD tiek pasniegts vienlaicīgi vairākās augstskolās un katrai tēmai 

notiek video konferences, studenti ar interneta palīdzību raksta kopīgus kursa darbus ar citu 

augstskolu studentiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze. 
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Laboratoriju, auditoriju, datorklašu att īstība. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU)  ierīkota datorklase, ARBU katedrā iegādāta 

multimēdiju iekārta ar portatīvo datoru un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir 

skaneris un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, 

printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. Katedrā izveidota telpa 

maăistrantu semināriem. 

 

Nodrošinājums ar mācību literatūru un mācību līdzekĜiem. 

Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu valodās, 

daĜa arī kompaktdisku formātā. Maăistru darbi tiek sagatavoti un izmantoti kā mācību līdzekĜi. 

Tie pieejami katedras bibliotekā. 

Katedrā iegādāt Topos un Garten un Ladschaft žurnālu komplekts angĜu un vācu valodā. 

Sagatavota lasāmgrāmata zinātniskās pētniecības tēmas un metodes ainavu arhitektūrā. 

Notiek regulāri semināri literatūras studijās, kuros studenti analizē un novērtē izlasīto zinātnisko 

literatūru. Ārzemju literatūras studijas notiek integrēti kopā ar svešvalodas priekšmetiem. 

 

3.3.Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Studentu zinātniskās tēmas ir saistītas ar lielāku pētniecības projektu realizāciju un konferencēm.  

Tika sagatavots projekta pieteikums IZM grantam “Sabiedrības ainavas uztveres pētījums 

izmantojot fotogrāfiju metodi”, kurā tika iesaistīti visi 12 pirmā kursa studenti. 

 

 

 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 Līdzdalība Baltijas universitātes starptautiskajā tīklojumā, SOCRATES programma ELEE – 

Eiropas ainavu arhitektūras izglītības apmaiĦa, mācību materiālu, literatūras un metodiku 

apmaiĦa starp maăistrantūras programmu pasniedzējiem 15 Eiropas augstskolās. 

Notika mācību braucieni uz Grieėiju un Itāliju, Angliju, Holandi, Belăiju, Vāciju, Berlīnes TU. 

 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem. 

Darba devēji, pētniecības projektu vadītāji, kopumā ir apmierināti ar maăistrantu veiktajiem 

pētījumiem, to noformējuma kvalitāti un sagatavotajiem prezentāciju materiāliem. Vairāku 
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izstrādāto maăistra darbu praktiskās izpētes un secinājumu daĜa tika iekĜauta pašvaldību 

plānošanas dokumentu sastāvā. 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un prakses vērtē ar nediferencētu atzīmi –

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmenus pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā. 

Vērtēšana notiek, kursu noslēdzot. Maăistra darba gaita tiek vērtēta semināros. 

 

 

 

 

5. Studenti. 

2003./2004.m.g programmā mācījās 13 maăistranti. Četri izstrādātie maăistra darbi tika aizstāvēti 

2004.gada jūnijā.  

Maăistrants 
 

Vadītājs Nosaukums Nosaukums 
angĜu val 

Recenzenti 

Kristine 
Cimermane 

Asoc.prof. 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 

Kurzemes un 
Latgales vecie 
muižu parki 
Latvijas lauku 
ainavas 
kontekstā 

Old manor parks 
of Kurzeme and 
Latgale in the 
context of  rural 
Landscape of 
Latvia 

Prof.Dr.arch. 
OĜgerts Buka, 
RTU 
Asoc.prof. PhD,  
Mara Urtane, 
LLU 

Dace Actina Mgr.arch. 
Kristine Vugule 

Piejama vide 
cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām 

Accessability of 
envirionment for 
people with 
special needs 

Prof.Dr.arch. 
OĜgerts Buka, 
RTU 
 
Doc. Mgr.arch. 
Iveta Lacauniece, 
LLU 

Zane Vinėele Asoc.prof. PhD 
Mara Urtāne 

Plānošana un 
dizains dabisko 
biotopu 
saglabāšanai 
piekrastes 
pilsētās 

Planning and 
design for 
presrvation of 
natural biotopes 
in the coastal 
towns 

Dr. arch. Jānis 
Zilgalvis, RTU 
 
Doc. Mgr.arch. 
Iveta Lacauniece, 
LLU 

Inese Rubauska Mgr. Ilze 
Stokmane 

Ainavu 
arhitektūras 
elementi 
pilsētvidē 

Landscape 
architecture 
elements in the 
urban 
envirionment 

Asoc.prof. 
Dr.arch. Aija 
ZiemeĜniece 
 
Prof.Dr.arch. 
OĜgerts Buka, 
RTU 
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6. Akadēmiskais personāls 

 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras maăistratūras studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 15.03 Jānis 
Valters 

Prof. Pētnieciskā darba 
metodika 

2 ARBU 
Section 15.04  Andris 
Šteinerts 

As. prof. Kvalitātes 
novērtējums 
būvniecībā 

3 ARBU 
Section 15.05 OĜgerts 
Buka 

Prof. Pilsētplānošana 

4 ARBU 
Section 15.06 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. Ainavu arhitektūra, 
kompozīcija, 

dizains 
5 “ 

Section 15.07 Māra 
Urtāne 

As.prof. Ainavu mācība, 
analīze 

6 “ 
Section 15.08 Silvija 
Rubene 

Doc. Arh. vēsture, ainavu 
arhitektūra, 

dizains 
7 “ 

Section 15.09 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Zīmēšana, 
pilsētbūvniecība 

8 “ 
Section 15.10 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
datorgrafika 

9 “ 
Section 15.11 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante Reăionālā plānošana 

10 “ 
Section 15.12 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants Pilsētbūvniecība 

 

Publikācijas un referāti 

1. S.Rubene. Ainavu arhitekts Latvijā. Raksts žurnālā “Latvijas architektūra” maija Nr. 2004. - 
0,4 autorloksnes. 

2. I.Lāčauniece. Tukuma pilsētas attīstības tendenču atspoguĜojums teritorijas plānojumā. 
Publikācija žurnālā „Latvijas Architektūra” maija Nr. 2004. – lpp.  
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3. M.Urtāne. Visible relations between urban and rural landscapes. (Internetā).BUUF Best 
Practice seminārs Jelgava-Līvani. Jelgava LLU, Jelgavas Dome, Līvānu Dome 04.-
07.03.2004.g.  prof. Lars Roden, Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane, Marika Rudzīte. 0,1 autorl.  

4. M.Urtāne. Panoramas and their Perception – Indigenous vegetation influencing urban patterns 
ARCCHIP WORKSHOPSARIADNE 17 Geometry & Historic UrbanTissue Prague, April 
19.-25.04.2004.- 0,3 autorl. Internetā. 

5. M.Urtāne. Development and new strategy of public parks. ILFA Central Region conferences 
materiāli. Prāga, Čehija 01.-07.05.2004. - 0,3 autorl. 

6. M.Urtāne. Development of new landscape structures and types. (Inernetā). IFLA World 
Congress Taiwan.05.-11.09.2004.  - 0,3 autorl. 

7. M.Urtāne. Landscape of archaeological sites in Latvia. (diskā). Sustainable heritage Londona 
Anglija, 01.-03.09.2004. – 0.2 autorl. 

8. M.Urtāne. Sustainable landscape development requirements for  archaeological sites. (diskā). 
Konference Bordeaux Francija 01.-04.12.2004.  - 0,2 autorl. 

 

6. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs. 

8. A.ZiemeĜniece. Referāts „Pilsētvides un ainavu arhitektūras sintēze”. Starptautiskajā 
konferencē Rīgā, Dailes   teātrī  "Dārza dizains" 06.-08.05.2004.g. Konferences vadība un 
izstādes iekārtošana Dailes teātrī. 

9. S.Rubene. Referāts  “Ekoloăijas principi mūsdienīgu apstādījumu veidošanā” starptautiskā 

seminārā  “Ekoloăijas pamatprincipi ainavu attīstībā un vides plānošanā” LLU LIF 

23.02.2004.g. Orgkomiteja Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck un H.Reck, Arhitektūras un 

būvniecības kat. K.Vugule. S.Rubene.  

10. S.Rubene. Referāts “Zinātniski pētnieciskā darba uzdevumi  Ainavu arhitektūras un 

plānošanas studijās” Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and 

Reserch in Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Nīderlandē Larenšteinas universitātē  

sekcijā “History & Conservation” 24-28.03.2004.g. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības 

komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

11. S.Rubene. Referāts “Būvfizika kā mūsdienu arhitektūras ergonomiskais pamatojums” 

seminārā Zviedrijas Gēteborgas Čalmers universitātē un Lundas universitātē, 16.-

22.04.2004.g. 

12. S.Rubene. Referāts “Dabas pamatĦu nozīme urbānās vides attīstībā.” Zviedrijas 

lauksaimniecības universitātē Alnarpā seminārā “Ainavu plānošana un urbanizācijas 

tendences” 20.04.2004.g. 

13. S.Rubene. Referāts “Ainavu un dārzu mākslas vēstures posmi Latvijā”  Le:NOTRE seminārā  

“Le:NOTRE jaunie uzdevumi  sakarā ar ES paplašināšanos” Jelgavā  10-13. Jūnijam. 

Orgkomiteja: Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 
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14. S.Rubene. Referāts “Funkcionāli un ekoloăiski ainavu arhitektūras risinājumi daudzdzīvokĜu 

namu iekškvartālos” starptautiskajā konferencē “Progresīvākās tendences ainavu arhitektūrā” 

Rīgā Dailes teātrī 07.05.2004.g. Orgkomiteja  Izstāžu sabiedrība “Januss un partneri” un LLU 

Arhitektūras un būvniecības katedra. 

15. S.Rubene. Referāts “Funkcionāli un ekoloăiski ainavu arhitektūras risinājumi daudzdzīvokĜu 

namu iekškvartālos” starptautiskajā konferencē “Progresīvās     tendences ainavu arhitektūrā” 

Rīgā Dailes teātrī 07.05.2004.g. Orgkomiteja izstāžu sabiedrība “Januss un partneri”un LLU 

Arhitektūras un būvniecības katedra. 

16. S.Rubene. Referāts “Piekrastes ainavu problēmas zemju transformāciju rezultātā” seminārā 

“Focus hinterland” Rīgā 20.06.2004.g. Orgkomiteja, Zviedrijas lauksaimniecības 

universitātes un Lundas universitātes pārstāvji, no Latvijas I.Stokmane. 

17. S.Rubene. Referāts “Ainavu kvalitātes nozīme autoceĜu projektēšanā” starptautiskajā 

seminārā “Latvijas autoceĜu tīkla kvalitātes un astiksmes drošības uzlabošana” Rīgā 

Satiksmes ministrijas AutoceĜu direkcijā 02.07.2004.g. Orgkomiteja Norvēăijas autoceĜu 

direkcija (NPRA), Latvijas autoceĜu direkcija, vad. A.Veiss. 

18. S.Rubene. Referāts “Augu dekortīvo formu ekoloăiskā saskaĦa dārzu mākslā” seminārā  

“Augu kompozīcija kā mākslas tēls” Trautmansdorfas botāniskajā dārzā Itālij ā 16.11.2004.g. 

Organizēja Trautmansdorfas botāniskā dārza administrācija, no Latvijas M.Urtāne. 

19. I.Lāčauniece. Referāts ”Environmental Impact Assessment for Land Use Plans in Latvia” 
COST 350 Management Committee and Working Group meeting Lisabonā Portugālē 20.-
24.10.2004. Orgkomiteja akcijas COST 350 Transport Management Committee. 

20. I.Lāčauniece. Referāts “Planning Education in Latvia” Baltic University Urban Forum 
Starptautiska konference “Information and Education” Nakā Zviedrijā 06.-08.04.2004. 
Orgkomiteja Baltic University, prof. Lars Ryden, dr. Dorota Wlodarczik, Naka municipality: 
Guldbrands Sjoflots. 

21. I.Lāčauniece. Referāts „Jelgava city development possibilities” Baltic University Urban 
Forum Starptautiska konference “Lauku un pilsētu sadarbība” Jelgavas domē, 25.-
27.03.2004. Orgkomiteja Baltic University: prof. Lars Ryden, dr. Dorota Wlodarczik, LLU: 
Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane. 

22. I.Lāčauniece. Referāts „Jelgavas apdzīvojuma struktūra” starptautiskā seminārā projekta „The 
local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea Perspective” 
ietvaros “Optimāla dzīvojamā vide svarīgs ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums” LLU LIF 
02.-04.03.2004 Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne 
Vugule. 

23. I.Lāčauniece. Referāts „DaudzīvokĜu dzīvojamo teritoriju dzīves vides raksturojums” 
starptautiskā seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dažadu tipu dzīvojamo teritoriju dzīves 
vides veidošanās priekšnoteikumi” LLU LIF 20.-23.03.2004 Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. 
Per Berg; LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 
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24. I.Lāčauniece. Referāts „DaudzdzīvokĜu dzīvojamo teritoriju iedzīvotāju anketēšanas rezultāti” 
starptautiskā seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 
Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme uz sabiedrības 
attīstību” LLU LIF 25-28.11.2004 Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta 
Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

25. K.Vugule. Referāts  “Ekoloăija un ainavu plānošana” starptautiskā seminārā  “Ekoloăijas 

pamatprincipi ainavu attīstībā un vides plānošanā” LLU LIF 23.02.2004.g. Orgkomiteja Ėīles 

(Vācija) prof. H.Roweck un H.Reck, Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. S.Rubene.  

26. K.Vugule. Referāts “Optimāla studiju procesa organizācija ainavu menedžemnta studiju 

kursā” Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for Teaching and Reserch in 

Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Nīderlandē Larenšteinas universitātē  sekcijā 

“Landscape management” 24.-28.03.2004.g. Orgkomiteja Le: NOTRE vadības komiteja, no 

Latvijas komitejā K.Vugule. 

27. K.Vugule. Referāts “Sadarbības projektu veidošanas nepieciešamiība un iespējas starp 

Eiropas universitātēm Le:Notre projekta ietvaros”  Le:NOTRE seminārā  “Le:NOTRE jaunie 

uzdevumi  sakarā ar ES paplašināšanos” Jelgavā  10.-13.06.2004. Orgkomiteja: Le: NOTRE 

vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

28. K.Vugule. Referāts “Piekrastes ainavu attīstība pēc zemju transformācijas” seminārā  “Focus 
hinterland” Rīgā 20.06.2004.g. Orgkomiteja: Zviedrijas lauksaimn.universitātes un Lundas 
universitātes pārstāvji, no Latvijas I.Stokmane. 

29. K.Vugule. Referāts „Mazstāvu un daudzstāvu apbūves mijiedarbība” starptautiskā seminārā 
projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a Baltic Sea 
Perspective” ietvaros “Optimāla dzīvojamā vide svarīgs ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikums” LLU LIF 02.-04.03.2004. Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: 
Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

30. K.Vugule. Referāts „Mazstāvu dzīvojamo teritoriju dzīves vides raksturojums” starptautiskā 
seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in Townscapes in a 
Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dažadu tipu dzīvojamo teritoriju dzīves vides veidošanās 
priekšnoteikumi” LLU LIF 20.-23.03.2004.g. Jelgavā. Orgkomiteja SLU prof. Per Berg; 
LLU: Iveta Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

31. K.Vugule. Referāts „Iedzīvotāju anketēšanas datu analīze mazstāvu dzīvojamā teritorijā.” 

starptautisksā seminārā projekta „The local Community as an Arena for Sustainability in 

Townscapes in a Baltic Sea Perspective” ietvaros “Dzīves vides ietekme uz sabiedrības 

attīstību” LLU LIF 25.-28.11.2004.g. Jelgavā, orgkomiteja SLU prof. Per Berg; LLU: Iveta 

Lāčauniece, Kristīne Vugule. 

32. K.Vugule.  Referāts  “Lauku ciematu ainava Latvijā” starptautiskā seminārā  “Dabas 
aizsardzība agrārajā ainavā” V ācijā,  Inneringenas pilsētciematā 28.06.-06.07.2004.g. 
Orgkomiteja Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck, H.Reck, prof.Dr. Hans-Rudolf Bork, prof.Dr. N. 
Fohrer, prof. Dr. Rainer Duttmann , LLU Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. 
I.Stokmane 
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33. K.Vugule. Referāts “Meža ainavu plānošana Latvijā” starptautiskā seminārā “Meža ainavu 
plānošana un dizains” LLU LIF 06.04.2004.g. Orgkomiteja Edinburgas mākslas koledžas 
prof. S.Bells Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. 

34. K.Vugule. Referāts “Review of neighbouring disciplines in Landscape arhitecture” 
Le:NOTRE seminārā Polijā, Krakovas tehniskajā universitāte 04.11.2004.-07.11.2004.  
Orgkomiteja: Le: NOTRE vadības komiteja, no Latvijas Komitejā K.Vugule. 

35. I.Stokmane. Referāts “Education levels in Latvia. Strong and weak points.” Baltic University 
Urban Forum Starptautiska konference “Information and Education” Nakā Zviedrijā 06.-
08.04.2004.g. Orgkomiteja Baltic University, prof. Lars Ryden, dr. Dorota Wlodarczik, Naka 
municipality: Guldbrands Sjoflots. 

36. I.Stokmane. Referāts „Comparison of urban and rural development possibilities” Baltic 
University Urban Forum Starptautiska konference “Lauku un pilsētu sadarbība” Jelgavas 
domē, 25.-27.03.2004.g. Orgkomiteja Baltic University: prof. Lars Ryden, dr. Dorota 
Wlodarczik, LLU: Iveta Lāčauniece, Ilze Stokmane. 

37. I.Stokmane. Referāts „Baltic Sea Hinterland. Landscape identity and rural development in 
Latvia” starptautiskā seminārā „FOCUS HINTERLAND” SLU Alnarpā, Movium – The 
Centre for Urban Environment Zviedrija, 30.09.-01.10.2004.g. Orgkomiteja SLU, Karin Palm 
Lindén un Eva Uddenberg. 

38. I.Stokmane. Referāts „Baltic Food Safety & Quality network (BaFoSnet)” starptautiskā 
forumā „European Partners Forum in Food Industry” PoznaĦa, Polija, 22.-24.09.2004.g. 
Orgkomiteja PoznaĦas Zinātnes un Tehnoloăiju parks, Pawel Bartoszek. 

39. M.Urtāne. Referāts „Ainavu pētniecība Latvijā un BOVA ainavu tīklojums” ZiemeĜvalstu 
ainavu pētniecības tīklojuma seminārā, Lunda, Alnarpa, Zviedrijā, 23.-25.01.2004.g. 
Orgkomiteja prof. Kenneth Olwigs u.c. 

40. M.Urtāne. Referāts „Visible relations between urban and rural landscapes” BUUF Best 
Practice konferencē Jelgava-Līvani, Jelgava LLU, Jelgavas Dome, Latvija, 04.-07.03.2004.g. 
Orgkomiteja  prof. Lars Roden,Iveta Lāčauniece, Ilze, Stokmane, Marika, Rudzīte, Dr. Dorota 
Wlodarchik, BUUF komiteja. 

41. M.Urtāne. Referāts „Panoramas and their Perception – Indigenous vegetation influencing 
urban patterns” ARCCHIP WORKSHOPSARIADNE 17 Geometry & Historic UrbanTissue 
Prague 19.-25.04.2004.g. Orgkomiteja Dr. Miloš Dracka..Archip komiteja. 

42. Māra Urtāne. Referāts „Development and new strategy of public parks” ILFA Central Region 
conference, Prāga, Čehija 01.-07.05.2004.g. Orgkomiteja Radmila Fingerova, Dr. Māra 
Urtāne, Robert Shapher, Jeppe Anderssen. 

43. M.Urtāne. Referāts „Starptautiskās sadarbības loma ainavu arhitektu izglītībā” seminārā ar 
Somijas ainavu arhitektūras pasniedzējiem LLU Jelgavā 17.,18.05.2004.g. Orgkomiteja Dr. 
Māra Urtāne, Dr. ĀboltiĦš. 

44. M.Urtāne. Referāts „Maăistrantūras kursi kultūrvēsturiskajā ainavā un bioloăiskajā 
daudzveidībā kopīgajiem BOVA kursiem” BOVA sanāksmĒ LLU JelgavĀ 26.05. 2004.g. 
Orgkomiteja BOVA sekretariāts 

45. M.Urtāne. Referāts „Sustainable landscape for living, examples from Baltic Sea region” 
seminārā Sustainable development of suburban landscape St.Peterburgā Krievijā 01.-
15.08.2004.g. Orgkomiteja St.Peterburg state agrarian university, Association for assistance of 
field eksperiments and investigations. 

46. M.Urtāne. Referāts „Development of new landscape structures and types” IFLA World 
Congress Taiwan.05.-11.09.2004.g. Orgkomiteja Taiwan landscape association. 

47. M.Urtāne. Referāts „Landscape of archaeological sites in Latvia”  konferencē „Sustainable 
heritage” Londonā Anglijā 01.-03.09.2004.g. 
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48. M.Urtāne. Referāts „Sustainable landscape development requirements for  archaeological 
sites” konferencē Bordeaux Francijā 01.-04.12.2004.g. 

49. M.Urtāne. Referāts „Regenerative landscape planning indicators” konferencē Waste free life 
style. Turku, Somijā  14.-18.10.2004.g. Orgkomiteja  Turku pilsēta, BUUF. 

 
50. I.Stokmane. Referāts  “Lauku ciematu ainava Latvijā” starptautiskā seminārā  “Dabas 

aizsardzība agrārajā ainavā” V ācijā,  Inneringenas pilsētciematā 28.06.-06.07.2004.g. 
Orgkomiteja Ėīles (Vācija) prof. H.Roweck, H.Reck, prof.Dr. Hans-Rudolf Bork, prof.Dr. N. 
Fohrer, prof. Dr. Rainer Duttmann, LLU Arhitektūras un būvniecības kat. K.Vugule. 
I.Stokmane. 

51. M.Urtāne. Referāts „Zinātniski pētnieciskās tēmas ainavu arhitektūrā”, seminārā „Zinātniski 
pētnieciskās tēmas un metodes ainavu arhitektūrā” Latvijas Arhitektu savienībā, Rīgā, Latvijā 
07.02.2004.g. Orgkomiteja asoc.prof. Māra Urtāne, doktorante Rita Beikmane. 

52. M.Urtāne, Referāts „Bioloăiskā daudzveidība kultūrvēsturiskajā ainavā”     seminārā 
„Agrovides pasākumi Latvijā” LLKC, Ozolniekos, Latvijā, 11.,12.02.2004. Orgkomiteja: 
Latvijas ornitologu biedrība. 

53. M.Urtāne. Referāts „Zinātniski pētnieciskās metodes ainavu arhitektūrā”  seminārā 
„Zinātniski pētnieciskās tēmas un metodes ainavu arhitektūrā” Latvijas Arhitektu savienībā, 
Rīgā, 28.02.2004. Orgkomiteja: asoc.prof. Māra Urtāne, doktorante Rita Beikmane. 

54. M.Urtāne. Referāts „Sabiedrībai pieejamu parku attīstība pēc Pirmā pasaules kara” LAAB 
10.kopsapulcē LLU LIF Jelgavā, Latvija, 04.032004. Orgkomiteja LLAB valde, 
Arhitektūras un būvniecības katedra. 

55. M.Urtāne. Referāts „Ainavu arhitektu starptautisko organizāciju aktualitātes” LAAB 
10.kopsapulcē LLU LIF Jelgavaā 04.03.2004. Orgkomiteja LLAB valde, Arhitektūras un 
būvniecības katedra. 

56. M.Urtāne. Referāts „Ekoloăiskā būvniecība Vācijā” Lauksaimniecības izstādē. Rāmavā 
24.03.2004.g.  

57. M.Urtāne. Referāts „Latviskas ainavas principi” konferencē „Kas ir Latviska ainava?” 
Latviešu biedrības namā, Rīgā, 01.04.2004.g. .Rīgas Latviešu biedrības Nacionālās identitātes 
centrā. Orgkomiteja Guntis EniĦš, Pauls PutniĦš. 

58. M.Urtāne. Referāts „Pilskalni ainavā” seminārā par pilskalniem LU Ăeogrāfijas fakultātē Rīgā 
14.04.2004.g. Orgkomiteja Dr. Māris LaiviĦš, Dr. Māra Urtāne, Dr. Andrejs Vasks. 

59. M.Urtāne. Referāts „Ilgtspējīga plānošana un sociālāekoloăija – pirmie soĜi Eiropas ainavu 
konvencijā” konferencē „Reăionālā ăeogrāfija: iestrādes, problēmas, perspektīvas” LU ĂZZ 
fakultātē Rīgā 16.04.2004. Orgkomiteja dr. Māris LaiviĦš, dr. Zaiga Krišjāne. 

 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 

-Pētījumi kĜūst arvien vairāk pieprasīti, tie saistīti ar konkrētu plašāku pētniecības vai praktisku 

projektu realizāciju; 

-Aktīva starptautiskā sadarbība; 

-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas teritoriālplānošanā un dizainā; 
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- Līdzdalība ārzemju projektos. 

 

(b) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu pētnieciskam darbam; 

- Semināru klases trūkums, kurā studenti varētu strādāt mazās grupiĦās, 

-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  

-Literatūras trūkums 

(c) Iespējas 

Article XVI. -Att īstīt specializācijas pētījumu virzienos, 

- Piedalīties zinātnisko darbu grantu konkursos Latvijā un ārzemēs, 

-Organizēt maksas grupu, kurā maăistra grādu iegūtu praktiėi; Tādu iespēju sadarboties izteicis 

Salaspils botāniskais dārzs. Tiem studentiem, kuriem nav arhitekta vai ainavu arhitekta izglītība 

mācību programmu pagarināt par 1 gadu kurā tiktu nokārtoti Arhitekta bakalaura programmai 

trūkstošie priekšmeti; 

-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem kopā ar 

maăistrantūras studentiem;  

- Sadarboties ar pašu absolventiem pētījumu  organizēšanā, 

- Publikāciju sagatavošana. 

(a) Draudi 

-Darbavietu trūkums, mazas algas, 

-Telpu, tehnikas un līdzekĜu trūkums. 

 

 

 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 

Izveidot patstāvīgu maăistrantu rotāciju 3. semestra laikā starp ārzemju augstskolām. Mācību 
literatūras sagatavošana un publicēšana, kas palielinātu studentu patstāvīgā darba iespējas. 
Patstāvīgas maăistrantu darba telpas izveidošana, regulāra zinātniski pētniecisku darbu izpilde ar 
maăistrantu līdzdalību. 
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Akredit ētās maăistratūras studiju programmas 

“Ainavu arhitekt ūra” 

pašnovērtējuma ziĦojums par 2003-2004. mācību gadu. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programma dod padziĜinātu fundamentālo un ainavu arhitektūras nozares teorētisko 

zināšanu kursu, dod iespēju apgūt pētījumu  metodoloăiju un sagatavo zinātniski pētnieciskam un 

pedagoăiskam darbam . 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1.IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 

(ii) Main īts priekšmetu apjoms 

Section 16.02 Studiju programmas speciālajā daĜā un izvēles daĜā tika sagatavotas jaunas 

pasniedzamo kursu programmas, kas atĜauj studentam izvēlēties kursa apjomu no 2 līdz 5 KP. 2 

KP kurss ietver teorētisko daĜu, bet tālāk apgūstot vēl 3 KP kursu var veikt pētījumu vai praktisko 

darbu. 

 

(i) Main īti priekšmeti 

 
Priekšmeti mainīti netika. 

 

(ii) Main īta priekšmetu secība 

Priekšmetu secība paliek bez izmaiĦām, izvēles priekšmeti tiek pasniegti 3.un 4.semestrī, izĦemot  

speciālā kursa priekšmetus, kurus pasniedz maăistra darba vadītājs un to secība ir saistīta ar 

maăistra darba izstrādes gaitu. 

 

2.2.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 

Studija programma atbilst LLU nolikumam “Par maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU” 

lēmums Nr 3-65. 
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2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Mainīts lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu īpatsvara attiecības. Specialitātes 

priekšmetos lielāks darba apjoms studentiem paredzēts praktisko, pētniecisko darbu veikšanai. 

Priekšmetā “Ainavu tehnoloăijas” iekĜauta  starptautiska projektu konkursa ainavu arhitektūrā 

darba izstrādāšana. 

 

Main īta prakšu realizācija. 

Prakšu laikā studenti tagad galvenokārt veic izpētes darbus. Izpētes darbos un ar literatūras 

studiju apkopojumu atskaites notiek semināros, kuros studenti iesaistīja jaunāko kursu studentus. 

 

Maăistra darba izpildes organizācija. 

Papildināti 2002. gadā izstrādātie “ Metodiskie ieteikumi maăistra darba izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai ainavu arhitektūrā.” 

Maăistranta  darbu vada pasniedzējs maăistra darba vadītājs. Maăistra darba veiksmīgai izpildei 

notiekti  6 semināri, kuros piedalās visi ainavu arhitektūras programmas studenti, iesaistītie 

pasniedzēji, kā arī doktoranti.  7. seminārs ir priekšaizstāvēšana ar vizuālās prezentācijas 

materiālu. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Lekciju, praktisko darbu realiz ācijas metodes. 

Lekcijas dod teorētiskās ievirzes, pamatā apmācības process orientēts uz literatūras un interneta 

patstāvīgām studijām, kas tiek novērtētas semināru laikā.  

 

(iii) Jaunas tehnoloăijas 

Maăistrantūras studentiem ir palielinātas iespējas katedras jaunajā datorklasē strādāt ar internetu, 

pētījumiem un prezentācijām izmantot digitālās metodes un tehniku multimediju, video kameru, 

digitālo foto kameru.  

Referātu iesniegšana un konsultēšana, recenzēšana notiek ar elektroniskā pasta starpniecību. Līdz 

ar to kontakti ar studentu iespējami daudz regulārāki, vieglāk veikt operatīvas izmaiĦas darba 

procesā. 
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(iv) Projektorient ēta apmācība 

Specialitātes priekšmetos maăistranti veic pētniecisku darbu, kāda konkrēta projekta ietvaros. 

Piemēram, ainavu inventarizācijā 2.kursa maăistrantes apkopoja zināmās metodikas un veica 

lauka apzināšanas darbus  Liepājas un Jūrmalas pilsētās, Ogres pilsētā, Smiltenes apkārtnes 

ainavās, Jelgavas pilsētas rūpniecības objektos   

 

(v) Patstāvīgā darba nodrošināšana 

Studentu patstāvīgais darbs saistās ar literatūras studijām gatavojoties semināriem, materiālu un 

datu vākšanu praktisko darbu izpildei un maăistra darbam. 

 

(vi) Komandas darbs 

Katru mācību gadu kāds no specialitātes priekšmetu praktiskajiem darbiem tiek izpildīts 

komandā, kurā piedalās 1.un 2.kursa studenti, 2003./2004.m.g. priekšmetā ainavu tehnoloăijas 

tika pētīts un apkopots materiāls par arhitektūras mazajām formām parkos pilsētās, Kurzemes un 

Latgales 18. un 19.g.s. parkos, to atbilstība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām . Materiāls 

sagatavots prezentācijas variantā “Powerpoint” programmā. 2003./2004. m.g. septembra un 

oktobra mēnešus studenti strādāja pie starptautiska ainava arhitektūras konkursa darba “Open 

Spaces” (atklātās telpas ) Edinburgas koferencei, kurā darbs tika izstādīts.  

 

(vii) Internacionālas un interdisciplināras apmācības grupas 

Baltijas Universitātes kurss SCD tiek pasniegts vienlaicīgi vairākās augstskolās un katrai tēmai 

notiek video konferences, studenti ar interneta palīdzību raksta kopīgus kursa darbus ar citu 

augstskolu studentiem. 

 

 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze. 

Laboratoriju, auditoriju, datorklašu att īstība. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU)  ierīkota datorklase, ARBU katedrā iegādāta 

multimēdiju iekārta ar portatīvo datoru un programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir 

skaneris un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, 

printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 

 

 



 

 88

Nodrošinājums ar mācību literatūru un mācību līdzekĜiem. 

Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu valodās, 

daĜa arī kompaktdisku formātā. Maăistru darbi tiek sagatavoti un izmantoti kā mācību līdzekĜi. 

Tie pieejami katedras bibliotekā. 

 

3.3.Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Studentu zinātniskās tēmas ir saistītas ar lielāku pētniecības projektu realizāciju un konferencēm. 

2. kursa maăistrantes Laima Šmite un Gunita Osīte sava maăistra darbu tēmas bija izvēlējušās 

saistībā ar Smiltenes novada un Jelgavas pilsētas aktuālām plānošanas tēmām.  

 

 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 Līdzdalība Baltijas universitātes starptautiskajā tīklojumā, SOCRATES programma ELEE – 

Eiropas ainavu arhitektūras izglītības apmaiĦa, mācību materiālu, literatūras un metodiku 

apmaiĦa starp maăistrantūras programmu pasniedzējiem 15 Eiropas augstskolās. 

2003. gada novembrī notika studiju brauciens uz Barselonas ainavu arhitektūras Bienāli un 

Barselonas tehnisko universitāti, Portugāli, Parīzi, Venēciju ar mērėi iepazīt jaunākās tendences 

ainavu dizaina jomā. 

Patreiz akadēmiskā atvaĜinājuma ietvaros 2 otrā kursa studenti Una Asare Šveicē un Jānis 
Mankops Zviedrijā papildina savas zināšanas pētījuma virzienā. 
 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem. 

Darba devēji, pētniecības projektu vadītāji, kopumā ir apmierināti ar maăistrantu veiktajiem 

pētījumiem, to noformējuma kvalitāti un sagatavotajiem prezentāciju materiāliem. Vairāku 

izstrādāto maăistra darbu praktiskās izpētes un secinājumu daĜa tika iekĜauta pašvaldību 

plānošanas dokumentu sastāvā. 

 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un prakses vērtē ar nediferencētu atzīmi –

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmenus pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā. 

Vērtēšana notiek, kursu noslēdzot. Maăistra darba gaita tiek vērtēta semināros. 
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5. Studenti. 

2003./2004.m.g programmā mācījās 13 maăistranti. Četri izstrādātie maăistra darbi tika aizstāvēti 

2004.gada jūnijā. Maăistrantu personīgo apstākĜu dēĜ. 5.studenti no 1. septembra 2004. atrodas 

akadēmiskajā atvaĜinājumā. Trīs 1.kursa studenti sekmīgi pabeidza pirmo mācību gadu.  

 

6. Akadēmiskais personāls 

 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras maăistratūras studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 16.03 Jānis 
Valters 

Prof. Pētnieciskā darba 
metodika 

2 ARBU 
Section 16.04  Andris 
Šteinerts 

As. prof. Kvalitātes 
novērtējums 
būvniecībā 

3 ARBU 
Section 16.05 OĜgerts 
Buka 

Prof. Pilsētplānošana 

4 ARBU 
Section 16.06 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. Ainavu arhitektūra, 
kompozīcija, 

dizains 
5 “ 

Section 16.07 Māra 
Urtāne 

As.prof. Ainavu mācība, 
analīze 

6 “ 
Section 16.08 Silvija 
Rubene 

Doc. Arh. vēsture, ainavu 
arhitektūra, 

dizains 
7 “ 

Section 16.09 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Zīmēšana, 
pilsētbūvniecība 

8 “ 
Section 16.10 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
datorgrafika 

9 “ 
Section 16.11 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante Reăionālā plānošana 
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10 “ 
Section 16.12 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants Pilsētbūvniecība 

 

Publikācijas un referāti 

Section 16.13 Publikācijas: 
5. S.Rubene “Ainavu arhitekts Latvijā” Raksts žurnālā “Latvijas arhitektūra” 2004.gada 

maija numurā 4 lpp. 
6. I.Lāčauniece  “Tukuma centra detālplānojums” 2004.gada maija numurā 4 lpp. 
7. (Pārējās publikācijas Maăistrantūras un doktorantūras pašnovērtējuma ziĦojumos) 
8. 2004.gada 20 februārī zinātniski praktiska konference “Ainavu arhitektūras un plānošanas 

specialitātei 10 gadi. Izdots jubilejas buklets. 
2004.gada 7.maijā Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Progresīvākās  tendences 
ainavu arhitektūrā” 
Referāti:  

8. A. ZiemeĜniece “Ainavu arhitektūra un kompozicionālā telpa”  
9. S.Rubene “Avangardisma tendences ainavu arhitektūrā. Daudzstāvu dzīvojamo māju 

iekšpagalmi.” 
10. G. Lināre “Jaunākais savrupmāju dārzos” 
11. E. Alle  (stud.)“Urbanizēta telpa un dizains. Dobeles pilsētas piemērs” 
12. Ulrike Dinauer (Vācija) Ainavu arhitektūras projektēšanas metodika Vācijā. 
13. L.Neško (maăistrante) “Mākslas unainavu arhitektūras sintēze” 
14. A.Lauzis (stud.) Modernisms ainavu arhitektūrā .Zviedrijas pieredze un prakse. 
 

Mācībspēku referāti pārējās konferencēs un semināros 
18. S.Rubene, A.ZiemeĜniece. Referāts “Parks and contemporary open space in the development of historic   
19. centre of Riga”  starptautiskā seminārā “Architectural Heritage: Perspectives on Town  
20. Dewelopment in the Historic Centre of Riga” Rīgā, Latvijas Arhitektu savienībā,  
21. 2003.gada 29.augustā, orgkomiteja-RTU ārlietu daĜa, līdzstrādn. Evitas Serjoginas vadībā. 
22. Iveta Lāčauniece. Referāts “Zinātnisko pētījumu uzdevumi detālplānu un ainavu projektu 

struktūrā”seminārā  “Ventspils ainaviskās attīstības vadlīnijas” Ventspilī Ventspils Domē 
2003.gada 7.novembrī. Orgkomiteja –Ventspils Domes Arhitektūras un plānošanas 
nodaĜa. 

23. Silvija Rubene. Referāts “Ainavu arhitekta uzdevumi zinātniski pētnieciskajā jomā” 
seminārā “Ainavu arhitekta profesijas definīcija” Rīgā, galvenajā arhitektūras pārvaldē’ 
2003.gada 17.novembrī. Orgkomiteja Ainavu arhitektūras biedrības priekšsēdētāja 
A.Neilande, Rīgas Domes Ainavu arhitektes D.Bulas birojs.  

24. S.Rubene. Referāts “Pagasta centra ainaviskā kvalitāte un sociālekonomiskie  faktori” 
Seminārā “Krimūnu pagasta attīstības plāna pilnveidošana” 2003.gada 29.novembrī 
Dobeles rajona Krimūnu pagastā. Orgkomiteja Krimūnu pagasta padome un Arhitektūras 
un būvniecības katedras doc.G. Lināre un doc. S. Rubene. 

25. I.Lāčauniece, K.Vugule. Referāts “Ainavu arhitekta loma teritoriālplānošanā” “Daugavas 
projekta” seminārā ĒrgĜos 2003.g. 4-5.decembrī. Orgkomiteja Daugavas baseina 
apsaimniekošanas projekta darba grupa. 

26. I.Lāčuniece. Seminārs “Sabiles pilsētas attīstības iespējas” 6.09.2003 referāts “Pašvaldības 
attīstības tendenču atspoguĜojums teritoriju plānošanā”, Orgkomiteja Sabiles pilsētas 
dome, SIA “Arhitektūra un Vide”. 
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27. I.Lāčauniece. Seminārs Naujenes pagastā 21.10.2003 “Naujenes teritorijas plānojuma 
izstrādes gaita”; referāts “ Naujenes pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi un to 
atspoguĜojums apbūves noteikumos” Orgkomiteja Naujenes pagasta padome, SIA 
“Reăionālie projekti. 

28. I.Lāčuniece. Seminārs Ilūkstē 20.08.2003 “Ilūkste un tās centra daĜas attīstības iespējas”; 
referāts “Ilūkstes teritorijas plānojuma priekšlikumi”. Referāts “Ilūkstes centra attīstības 
priekšlikumi”.Orgkomiteja Ilūkstes pilsētas dome, SIA “Reăionālie projekti”. 

29. Seminārs Tukuma sociāli ekonomiskās attīstības iespējas un problēmas” ; referāts 
“Tukuma teritorijas harmoniskas apsaimniekošanas priekšnoteikumi”. Orgkomiteja 
Tukuma pilsētas dome. 

30. I.Lāčauniece. Starptautiska konference „Baltic University Urban Forum”, Zviedrijā, 
Stokholmā 5.09.2003-9.09.2003. Referāts ”Planning  process in Latvia” 

31. Orgkomiteja Baltic University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā universitāte. 
32. Referāts „Jelgava city development problems” ( kopā ar K.Vuguli) starptautiskā    

konferencē „Baltic University Urban Forum” KauĦā 9-12.10.2003. Orgkomiteja Baltic 
University Zviedrija Uppsala, Stokholmas karaliskā universitāte, KauĦas Tehnoloăiskā 
Universitāte. 

33. I.Lāčuniece. COST 350 Assesment of the Impact of the Transportation” 28.10.2003-
02.11.2003 Itālij ā Torino. Referāts “Transportation and Land use planning” 

17. 2004.g. 24-28. martā piedalīšanās Le:NOTRE (Landscape Education New Oportunities for 
Teaching and Reserch in Europe ) Eiropas universitāšu konferencē Nīderlandē Larenšteinas 
universitātē par zinātniski pētniecisko darbu studiju programmās. ZiĦojums sekcijā “History & 
Conservation” (S.Rubene) un sekcijā „Landscape management”(K.Vugule). 

 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 

-Pētījumi kĜūst arvien vairāk pieprasīti, tie saistīti ar konkrētu plašāku pētniecības vai praktisku 

projektu realizāciju; 

-Aktīva starptautiskā sadarbība; 

-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas teritoriālplānošanā un dizainā; 

- Līdzdalība ārzemju projektos. 

 

(b) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu pētnieciskam darbam; 

- Semināru klases trūkums, kurā studenti varētu strādāt mazās grupiĦās, 

-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  

-Literatūras trūkums 
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(c) Iespējas 

Article XVII. -Att īstīt specializācijas pētījumu virzienos, 

- Piedalīties zinātnisko darbu grantu konkursos Latvijā un ārzemēs, 

-Organizēt maksas grupu, kurā maăistra grādu iegūtu praktiėi; Tādu iespēju sadarboties izteicis 

Salaspils botāniskais dārzs. Tiem studentiem, kuriem nav arhitekta vai ainavu arhitekta izglītība 

mācību programmu pagarināt par 1 gadu kurā tiktu nokārtoti Arhitekta bakalaura programmai 

trūkstošie priekšmeti; 

-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem kopā ar 

maăistrantūras studentiem;  

- Sadarboties ar pašu absolventiem pētījumu  organizēšanā, 

- Publikāciju sagatavošana. 

(a) Draudi 

-Darbavietu trūkums, mazas algas, 

-Telpu, tehnikas un līdzekĜu trūkums. 

 

 

 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 

Izveidot patstāvīgu maăistrantu rotāciju 3. semestra laikā starp ārzemju augstskolām. Mācību 
literatūras sagatavošana un publicēšana, kas palielinātu studentu patstāvīgā darba iespējas. 
Patstāvīgas maăistrantu darba telpas izveidošana, regulāra zinātniski pētniecisku darbu izpilde ar 
maăistrantu līdzdalību. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 
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Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 
 

IKK 45581 
 

 
b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2002./2003. MĀCĪBU GADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELGAVA 2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akredit ētās  

Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 
„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 

 
IKK 45581 
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pašnovērtējuma ziĦojums par 2002-2003 mācību gadu. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programma dod padziĜinātu fundamentālo un ainavu arhitektūras nozares teorētisko 

zināšanu kursu, dod iespēju apgūt pētījumu  metodoloăiju un sagatavo zinātniski pētnieciskam un 

pedagoăiskam darbam . 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1.IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 

(ii) Main īts priekšmetu apjoms 

LIF Domes sēdē 20.11.2002. pieĦemtajā  studiju plānā, sekojot akreditācijas komisijas 

ieteikumiem, ir samazināts “Obligātais humanitārais” bloks un palielināts specialitātes 

priekšmetu un izvēles priekšmetu bloks. Atsevišėi priekšmeti apvienoti blokos vai palielināts to 

KP apjoms.  

 

(iii) Main īti priekšmeti 

Studiju programmā, apvienojot esošajos specialitātes vispārējos priekšmetos apgūstamo vielu, 

iekĜauts Baltijas Universitātes universitāšu tīklojuma kurss “Ilgtspējīga sabiedrības 

attīstība”(SCD) 10KP, kura apgūšana var notikt angĜu valodā kopā ar citu universitāšu 

studentiem. Studenti pēc kursa apgūšanas un gala darba akceptēšanas Upsalas universitātes 

Baltijas Universitātē saĦem sertifikātu par starptautisku kursu beigšanu. 

Stažēšanās un pedagoăiskās prakses vietā iekĜauta “Pētniecības prakse”.  Brīvā izvēles blokā 

iekĜauts priekšmets “Kvalitātes novērtēšana būvniecībā” un Baltijas valstu  lauksaimniecības 

universitāšu tīklojuma BOVA kurss “ Kultūrainavu un vēsturisko ainavu ilgtspējīgs 

menedžments”. 

  

(iv) Main īta priekšmetu secība 

Priekšmetu secība paliek bez izmaiĦām, izvēles priekšmeti tiek pasniegti 3.un 4.semestrī, izĦemot  

speciālā kursa priekšmetus, kurus pasniedz maăistra darba vadītājs un to secība ir saistīta ar 

maăistra darba izstrādes gaitu. 
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2.2.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 

Studija programma atbilst LLU nolikumam “Par maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU” 

lēmums Nr 3-65. 

 

 

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Mainīts lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu īpatsvara attiecības. Specialitātes 

priekšmetos lielāks darba apjoms studentiem paredzēts praktisko, pētniecisko darbu veikšanai.  

 

Main īta prakšu realizācija. 

Prakšu laikā studenti tagad galvenokārt veic izpētes darbus. Izpētes darbu un arī literatūras 

studiju apkopojumu atskaites notiek semināros, kuros studenti iesaistīja jaunāko kursu studentus. 

 

Maăistra darba izpildes organizācija. 

Izstrādāti “ Metodiskie ieteikumi maăistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai ainavu 

arhitektūrā.” 

Maăistranta  darbu vada pasniedzējs maăistra darba vadītājs. Maăistra darba veiksmīgai izpildei 

notiek  6 semināri, kuros piedalās visi programmas studenti, iesaistītie pasniedzēji, kā arī 

doktoranti.  7. seminārs ir priekšaizstāvēšana ar vizuālās prezentācijas materiālu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Lekciju, praktisko darbu realiz ācijas metodes. 

Lekcijas dod teorētiskās ievirzes, pamatā apmācības process orientēts uz literatūras un interneta 

patstāvīgām studijām, kas tiek novērtētas semināru laikā.  
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(v) Jaunas tehnoloăijas 

Maăistrantūras studentiem ir palielinātas iespējas katedras jaunajā datorklasē strādāt ar internetu, 

pētījumiem un prezentācijām izmantot digitālās metodes un tehniku multimediju, video kameru, 

digitālo foto kameru.  

Referātu iesniegšana un konsultēšana, recenzēšana notiek ar elektroniskā pasta starpniecību. Līdz 

ar to kontakti ar studentu iespējami daudz regulārāki, vieglāk veikt operatīvas izmaiĦas darba 

procesā. 

 

(vi) Projektorient ēta apmācība 

Specialitātes priekšmetos maăistranti veic pētniecisku darbu, kāda konkrēta projekta ietvaros. 

Piemēram, ainavu inventarizācijā 2.kursa maăistrantes apkopoja metodikas un veica lauka 

apzināšanas darbus  Liepājas un Jūrmalas pilsētās. 

 

(vii) Patstāvīgā darba nodrošināšana 

Studentu patstāvīgais darbs saistās ar literatūras studijām gatavojoties semināriem, materiālu un 

datu vākšanu praktisko darbu izpildei un maăistra darbam. 

 

(viii) Komandas darbs 

Katru mācību gadu kāds no specialitātes priekšmetu praktiskajiem darbiem tiek izpildīts 

komandā, kurā piedalās 1.un 2.kursa studenti, 2002./2003.m.g. priekšmetā ainavu tehnoloăijas 

tika pētīts un apkopots materiāls dizaina elementu tehnoloăijām. Materiāls sagatavots 

prezentācijas variantā “Powerpoint” programmā. 2002./2003. m.g.septembra un oktobra mēnešus 

studenti strādāja Vispasaules aianvu arhitektu 23. kongresa organizācijas grupā un piedalījās 

kongresa organizēšanā un norisē Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  

 

(ix) Internacionālas un interdisciplināras apmācības grupas 

Baltijas Universitātes kurss SCD tiek pasniegts vienlaicīgi vairākās augstskolās un katrai tēmai 

notiek video konferences, studenti ar interneta palīdzību raksta kopīgus kursa darbus ar ārzemju 

studentiem. 

Baltijas valstu  lauksaimniecības universitāšu tīklojuma BOVA kurss “ Kultūrainavu un 

vēsturisko ainavu ilgtspējīgs menedžments”, notika 2003.gada maijā LLU Jelgavā. 

Socrates/Erasmus intensīvās programmas ainavu arhitektiem ELLE programmā “ Dzīve kāpās”, 

notika 2002.gada oktobrī LLU Jelgavā. 
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3.2.Programmas realizācijas resursu analīze. 

Laboratoriju, auditoriju, datorklašu att īstība. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU)  ierīkota datorklase, ARBU katedrā iegādāta 

multimēdiju iekārta datorkomplekts “Keleron” ar portatīvo datoru un programmatūru. Mācību 

materiālu sagatavošanai ir skaneris un digitālā fotokamera. Katram mācību spēkam ir pieejams 

dators ikdienas lietošanai, printeri melnbaltām un krāsainām izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 

 

 

Nodrošinājums ar mācību literatūru un mācību līdzekĜiem. 

Kā dāvinājumu Starptautiskā ainavu arhitektu kongresa delegāti katedrai pasniedza vairākas 

vērtīgas grāmatas. 

Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli krievu, angĜu un vācu valodās, 

daĜa arī kompaktdisku formātā. Maăistru darbi tiek sagatavoti un izmantoti kā mācību līdzekĜi. 

 

3.3. Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Studentu zinātniskās tēmas ir saitītas ar lielāku pētniecības projektu realizāciju un konferencēm. 

2. kursa maăistrante Zane Vinėele piedalījās ar  referātu “Dabīgās veăetācijas saglabāšana 

piejūras pilsētās” starptautiskā konferencē “Dabīgās veăetācijas saglabāšana pilsētu attīstībā” 

Zviedrijā Upsalā 2002.gada augustā.  

 

 

 

 

 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 Līdzdalība Baltijas universitātes starptautiskajā tīklojumā, SOCRATES programma ELEE – 

Eiropas ainavu arhitektūras izglītības apmaiĦa, mācību materiālu, literatūras un metodiku 

apmaiĦa starp maăistrantūras programmu pasniedzējiem 15 Eiropas augstskolās. 

 

 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem. 
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Darba devēji, pētniecības projektu vadītāji, kopumā ir apmierināti ar maăistrantu veiktajiem 

pētījumiem, to noformējuma kvalitāti un sagatavotajiem prezentāciju materiāliem. 

 

 

4.Vērt ēšanas sistēma. 

Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un prakses vērtē ar nediferencētu atzīmi –

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmenus pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā. 

Vērtēšana notiek, kursu noslēdzot. Maăistra darba gaita tiek vērtēta semināros. 

 

 

5.Studenti 

2002./2003.m.g programmā mācījās 11 maăistranti. Divi izstrādātie maăistra darbi netika 

aizstāvēti līdz 2003.gada . 1.septembrim maăistrantu personīgo apstākĜu dēĜ. 2.studenti atradās 

akadēmiskajā atvaĜinājumā. DeviĦi 1.kursa studenti sekmīgi pabeidza pirmo mācību gadu.  

 

6. Akadēmiskais personāls 

 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitektūras maăistratūras studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 17.02 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. Ainavu arhitektūra, 
kompozīcija, 

dizains 
2 “ 

Section 17.03 Māra 
Urtāne 

As.prof. Ainavu mācība, 
analīze 

3 “ 
Section 17.04 Silvija 
Rubene 

Doc. Arh. vēsture, ainavu 
arhitektūra, 

dizains 
4 “ 

Section 17.05 Iveta 
Lāčauniece 

Doc. Zīmēšana, 
pilsētbūvniecība 

5 “ 
Section 17.06 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
datorgrafika 

6 “ 
Section 17.07 Ilze 

As.doktorante Reăionālā plānošana 



 

 99

Stokmane 

7 “ 
Section 17.08 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants Pilsētbūvniecība 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 

-Pētījumi kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  

-Aktīva starptautiskā sadarbība; 

-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas teritoriālplānošanā un dizainā; 

- Līdzdalība ārzemju projektos. 

(b) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu pētnieciskam darbam; 

- Semināru klases trūkums, kurā studenti varētu strādāt mazās grupiĦās, 

-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 

-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  

-Literatūras trūkums 

(c) Iespējas 

Article XVIII. -Att īstīt specializācijas pētījumu virzienos, 

- Piedalīties zinātnisko darbu grantu konkursos Latvijā un ārzemēs, 

-Organizēt maksas grupu, kurā maăistra grādu iegūtu praktiėi; Tādu izteicis Salaspils botāniskais 

dārzs.  

-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem kopā ar 

maăistrantūras studentiem;  

- Sadarboties ar pašu absolventiem pētījumu  organizēšanā, 

- Publikāciju sagatavošana. 

(a) Draudi 

-Darbavietu trūkums, mazas algas, 

-Telpu, tehnikas un līdzekĜu trūkums. 
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 

Izveidot patstāvīgu maăistrantu rotāciju 3. semestra laikā starp ārzemju augstskolām. Mācību 
literatūras sagatavošana un publicēšana, kas palielinātu studentu patstāvīgā darba iespējas. 
Patstāvīgas maăistrantu darba telpas izveidošana, regulāra zinātniski pētniecisku darbu izpilde ar 
maăistrantu līdzdalību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. LATVIJAS LAUKSIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE 
ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA 
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Akredit ētās  

Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 
„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 

 
IKK 45581 

 
 
 

b) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS PAR 2001./2002. MĀCĪBU GADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELGAVA 2002 
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Akredit ētās  
Akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

„AINAVU ARHITEKT ŪRA” 
 

IKK 45581 
 

c) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS PAR 2001./2002. MĀCĪBU GADU 
 

 

1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programma dod padziĜinātu fundamentālo un ainavu arhitektūras nozares teorētisko 

zināšanu kursu, dod iespēju apgūt pētrījumu  metadoloăiju un sagatavo zinātniski pētnieciskam 

un pedagoăiskam darbam . 

 

2.Studiju programmas attīstība. 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā. 

(ii) Main īts priekšmetu apjoms 

Sadarbībā ar citu LLU maăistrantūras studiju programmu vadītājiem gada laikā tika strādāts pie 

studiju plāna priekšmetu apjomu izmaiĦām fakultātes un LLU ietvaros. Rezultātā pieĦemtajā  

studiju plānā, sekojot akreditācijas komisijas ieteikumiem, ir samazināts “Obligātais 

humanitārais” bloks un palielināts specialitātes priekšmetu un izvēles priekšmetu bloks. Atsevišėi 

priekšmeti apvienoti blokos vai palielināts to KP apjoms.  

 

(iii) Main īti priekšmeti 

Studiju programmā iekĜauts Baltijas Universitātes universitāšu tīklojuma kurss “Ilgtspējīga 

sabiedrības attīstība”(SCD) 10KP, kura apgūšana var notikt angĜu valodā kopā ar citu 

universitāšu studentiem. 

Stažēšanās un pedagoăiskās prakses vietā iekĜauta “Pētniecības prakse”.  Brīvā izvēles blokā 

iekĜauts priekšmets “Kvalitātes novērtēšana būvniecībā”. 

  

(iv) Main īta priekšmetu secība 

Priekšmetu secība paliek bez izmaiĦām, izvēles priekšmeti tiek pasniegti 3.un 4.semestrī, izĦemot  

speciālā kursa priekšmetus kurus pasniedz maăistra darba vadītājs. 
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2.2.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 

Studija programma atbilst LLU nolikumam “Par maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU” 

lēmums Nr 3-65. 

 

 

2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Mainīts lekciju, praktisko darbu, labratorijas darbu īpatsvara attiecības. 

Specialitātes priekšmetos lielāks darba apjoms studentiem paredzēts praktisko, pētniecisko darbu 

veikšanai.  

 

Main īta prakšu realizācija. 

Prakšu laikā studenti veica galvenokārt izpētes darbus. Izpētes darbos un ar literatūras studiju 

apkopojumu semināros studenti iesaistīja jaunāko kursu studentus. 

 

Maăistra darba izpildes organizācija. 

Maăistranta  darbu vada pasniedzējs maăistra darba vadītājs. Maăistra darba veiksmīgai izpildei 

izsrādāta 6 semināru sistēma, kuros piedalās visi programmas studenti un iesaistītie pasniedzēji, 

doktoranti.   

 

 

 

 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1.Pasniegšanas metodes 

Lekciju, praktisko darbu realiz ācijas metodes. 

Lekcijas dod teorētiskās ievirzes, pamatā apmācības process orientēts uz literatūras un interneta 

patstāvīgām studijām, kas tiek novērtētas semināru laikā.  

 

(v) Jaunas tehnoloăijas 

Maăistrantūras studentiem ir palielinātas iespējas katedras jaunajā datorklasē strādāt ar internetu, 

pētījumiem un presentācijām izmantot digitālās metodes un tehniku multimediju, digitālo foto 

kameru. 
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Referātu iesniegšana un konsultēšana, recenzēšana notiek ar emaila starpniecību. Līdz ar to 

kontakti ar studentu iespējami daudz regulārāki, vieglāk veikt operatīvas izmaiĦas darba procesā. 

 

(vi) Projektorient ēta apmācība 

Maăistranti veic pētniecisku darbu specialitātes priekšmetos, kāda konkrēta projekta ietvaros. 

Piemēram, ainavu inventarizācijā 2.kursa maăistrantes sagatavoja gan metodiku, gan veica lauka 

apzināšanas darbus  „Beorap” projekta ietvaros Saldus rajonā Mellupītes sateces baseinā.  

 

(vii) Patstāvīgā darba nodrošināšana 

Studentu patstvīgais darbs saistās ar literatūras studijām gatavojoties semināriem un materiālu un 

datu vākšanu praktisko darbu izpildei un maăistra darbam. 

 

(viii) Komandas darbs 

Katru mācību gadu kāds no specialitātes priekšmetu praktiskajiem darbiem tiek izpildīts 

komandā, kurā piedalās 1.un 2.kursa studenti, 2001./2002.m.g. priekšmetā ainavu tehnoloăijas 

tika pētīts un apkopots materiāls par koku stādījumu un iesegumu tehnoloăijām. Materiāls 

sagatavots prezentācijas variantā Powerpoint programmā. 

 

(ix) Internacionālas un interdisciplināras apmācības grupas 

Baltijas Universitātes kurss SCD tiek pasniegts vienlaicīgi vairākās augstskolās un katrai tēmai 

notiek video konferences, studenti ar interneta palīdzību raksta kopīgus kursa darbus ar ārzemju 

studentiem.. 

  

 

 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze. 

Laboratoriju, auditoriju, datorklašu att īstība. 

Arhitektūras un būvniecības katedrā (ARBU)  ierīkota datorklase, kurā uzstādīti un Internetam 

pieslēgti 6 datori un printeris. Tuvākajā laikā paredzēts pieslēgt vēl 5 datorus.  

ARBU katedrā iegādāta multimēdiju iekārta datorkomplekts “Keleron” ar portatīvo datoru un 

programmatūru. Mācību materiālu sagatavošanai ir skaneris un digitālā fotokamera. Katram 

mācību spēkam ir pieejams dators ikdienas lietošanai, printeri melnbaltām un krāsainām 

izdrukām, kā arī kopēšanas iekārta. 
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Ir izstrādāts projekts maketēšanas darbnīcas rekonstrukcijai, lai palielinātu darba vietu skaitu, 

veikts zīmēšanas darbnīcas remonts un iegādāti jauni uzstādījumu materiāli. 

 

Nodrošinājums ar mācību literatūru un mācību līdzekĜiem. 

Mācību literatūras klāsts papildināts galvenokārt ar Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 

ministrijas izdotajiem metodiskajiem materiāliem  “Ainavu aizsardzība”, “Dabas aizsardzība”, 

“Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās”, “Bioloăiskās 

daudzveidības stratēăija” u.c., iegādātas grāmatas “Meža ainavas un dizains”, “Teritoriālā 

plānošana un pilsētbūvniecība” , Lauku avīzes redakcijā izdots mācību palīgmateriāls “DaiĜdārzu 

avīze-2”(autore doc. S.Rubene). Iegādātas citu valstu izdotās mācību grāmatas un palīgmateriāli 

krievu, angĜu un vācu valodās, daĜa arī kompaktdisku formātā. Maăistru darbi tiek sagatavoti un 

izmantoti kā mācību līdzekĜi. 

 

 

3.3.Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā darbā 

Studentu zinātniskās tēmas ir saitītas ar lielāku pētniecības projektu realizāciju un konferencēm. 

1. kursa maăistrante Zane Vinėele piedalījās referāta “Dabīgās veăetācijas saglabāšana piejūras 

pilsētās” sagatavošanā starptautiskai konferencei “Dabīgās veăetācijas saglabāšana pilsētu 

attīstībā” Zviedrijā Upsalā 2002.gada augustā.  

 

2002. gadā no 17.jūnija līdz 21.jūnijam notika studentu un maăistrantu “Jaunās ainavu 

arhitektūras nedēĜa”. Maăistranti nolasīja referātus arī gadskārtējā Ainavu arhitektūras zinātniski 

praktiskajā konferencē, kas notika 2.maijā Dailes teātrī. 

 

3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 Līdzdalība Baltijas universitātes starptautiskajā tīklojumā, SOCRATES programma ELEE – 

Eiropas ainavu arhitektūras izglītības apmaiĦa, mācību materiālu, literatūras un metodiku 

apmaiĦa starp maăistrantūras programmu pasniedzējiem 15 Eiropas augstskolās. 

 

3.5.Sadarbība ar darba devējiem. 

Darba devēji, pētniecības projektu vadītāji, kopumā ir apmierināti ar maăistrantu veiktajiem 

pētījumiem, to noformējuma kvalitāti un sagatavotajiem prezentāciju materiāliem. 

 



 

 106

4.Vērt ēšanas sistēma. 

Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un prakses vērtē ar nediferencētu atzīmi –

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmenus pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā. 

Vērtēšana notiek, kursa noslēdzot. Maăistra darba gaita tiek vērtēta īpašos semināros. 

 

 

 

 

5. Studenti. 

2001./2002.m.g programmā mācijās 7 maăistranti. Maăistra darbu izcili aizstavēja 2 maăistrantes 

un teicami 1 maăistrante. 2.studenti atradās akadēmiskajā atvaĜinājumā. Divas 1.kursa studentes 

sekmīgi pabeidza pirmo mācību gadu.  Gadā laikā tika precizēti un pieĦemti uzĦemšanas 

noteikumi, ka ainavu arhitektūras maăistrantūrā uzĦem personas ar arhitekta vai ainavu arhitekta 

diplomu. 

 

 

 

 

 

6. Akadēmiskais personāls 

 

LIF akadēmiskais personāls, kas strādā ar ainavu arhitekūras maăistrantūras studentiem 

 
Nr.p
.k. 

Katedra Vārds uzvārds Amats Mācību priekšmeti 
un pētnieciskais 

virziens 
1 ARBU 

Section 18.02 Aija  
ZiemeĜniece 

As.prof. Ainavu arhitektūra, 
kompozīcija, 

dizains 
2 “ 

Section 18.03 Māra 
Urtāne 

As.prof. Ainavu mācība, 
analīze 

3 “ 
Section 18.04 Silvija 
Rubene 

Doc. Arh. vēsture, ainavu 
arhitektūra, 

dizains 
4 “ 

Section 18.05 Iveta 
Doc. Zīmēšana, 

pilsētbūvniecība 
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Lāčauniece 

5 “ 
Section 18.06 Kristīne 
Kalmane 

Lekt. 
Doktorante 

Ainavu 
menedžments, 
datorgrafika 

6 “ 
Section 18.07 Ilze 
Stokmane 

As.doktorante Reăionālā plānošana 

7 “ 
Section 18.08 Andrejs 
Lomakins 

As.doktorants Pilsētbūvniecība 

 

 

7. Pašnovērt ējums- SVID analīze 

(a) Stiprās puses 

-Daudzsološs akadēmiskais personāls, gados pietiekami jauns, trīs doktoranti; 

-Pētījumi kĜūst arvien vairāk pieprasīti;  

-Aktīva starptautiskā sadarbība; 

-Iespēja un nepieciešamība veidot specializācijas teritoriālplānošanā un dizainā; 

- Līdzdalība ārzemju projektos. 

(b) Vājās puses 

-Telpu trūkums, lai izvietotu katram studentam darba vietu pētnieciskam darbam; 

- semināru klases trūkums, kurā studenti varētu strādāt mazās grupiĦās, 

-Pārlieku liela saspiestība mācībspēku telpās; 

-Darbavietu un programmatūras trūkums datorklasēs;  

-Literatūras trūkums 

(c) Iespējas 

Article XIX. -Att īstīt specializācijas pētījumu virzienos, 

- Piedalīties zinātnisko darbu grantu konkursos Latvijā un ārzemēs, 

-Organizēt maksas grupu, kurā maăistra grādu iegūtu praktiėi;  

-Organizēt pēcaugstskolas apmācību jeb kvalifikācijas celšanu pašu absolventiem kopā ar 

maăistrantūras studentiem;  

- Sadarboties ar pašu absolventiem pētījumu  organizēšanā, 

- Publikāciju sagatavošana. 
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(a) Draudi 

-Darbavietu trūkums, mazas algas, 

-Telpu, tehnikas un līdzekĜu trūkums. 

 

 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

Izveidot patstāvīgu maăistrantu rotāciju 3. semestra laikā starp ārzemju augstskolām. Mācību 
literatūras sagatavošana un publicēšana, kas palielinātu studentu patstāvīgā darba iespējas. 
Patstāvīgas maăistrantu darba telpas izveidošana, regulāra zinātniski pētniecisku darbu izpilde ar 
maăistrantu līdzdalību. 
 
 
 
 
 
 
 


