
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Rasēšana  I,II
*Kursa nosaukums angliski The technical graphic  I,II

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B2 Interjera dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Raimonds Gabaliņš Humanitāro zinātņu un 

mākslas fakultāte
Lektors, Mg. art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

20

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as E
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla, Dizains
*Kursa mērķi Organizēt studiju procesa norisi, sekmējot kursa satura 

apgūšanu un apgūtā materiāla pielietošanu praktiskajā 
dizainprojektēšanā.

*Kursa uzdevumi
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Veicināt praktiskās rasēšanas iemaņas.
Veicināt spējas izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai 
atbilstošākos vizuālos, estētiskos un tehniskos risinājumus.
 Veicināt spēju veikt projekta un tā atsevišķu elementu praktisko 
tehnisko modelēšanu . 

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iepazīstināt studentus ar tehniskās grafikas 
pamatprincipiem, standartiem un paņēmieniem, un
tās pielietošanas praksi iekštelpas arhitektūras un 
ar to saistīto detaļu darba projektu izveidošanu un 
praktisko projektēšanu

To acquaint students with interior design basic 
princips and the role in economy, in creation of 
indoor style, image and functions and design 
practice.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās

64
Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)



1.  Darba zīmējumu veidošanas vēsture
2.  Rasējumu noformēšana,
3.  Tehniskais raksts.
4.  Mērogi un izmēri
5.  Ģeometriskās pamatkonstrukcijas
6.  Tēlotājas ģeometrijas un projekciju rasēšanas pamati,
7.  Rasējums kā dokuments, 
8.  Attēli, skati, griezumi, šķēlumi,
9.  Standartizētās detaļas un konstrukcijas rasējumos,
10. Detaļu rasējumi,
11. Materiālu apzīmējumi rasējumos,
12. Skiču un darba rasējumi,
13. Kopskata un kopsalikuma rasējumi,
14. Rasējumu noformēšanas īpatnības, 
15. Specifikācijas rasēšanā,
16. Shēmas un to izpildīšana
17. Arhitektūras un celtniecības rasēšanas pamati,
18. Ģenerālplānu rasējumi,
19. Ēku plānu rasēšana,
20. Ēku vertikālie griezumi,
21. Izmēri arhitektūras un celtniecības rasējumos
22. Inženierkomunikāciju tīkli un ierīces rasējumos,
23. Rasēšanas darbu mehanizācija un automatizācija,
24. Rasējumu pavairošanas paņēmieni,
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Lekcijas, semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Praktiski vingrinājumi studiju ietvaros
mācību uzdevuma prezentācija un aizstāvēšana.

96

*Prasības KRP iegūšanai  Studiju kursā paredzēto tēmu izpratne, 
izstrādājot teorētisku un praktisku
mācību uzdevumu
un sekmīgi nokārtojot eksāmenu

*Mācību pamatliteratūra 1. S. Bogoļubovs „ Rasēšana”  Rīga, „ Zvaigzne” 1990
2. J. Nipers      „Rasēšana”  JLV Izdevniecība 2004 112 
3. Tēlotāja ģeometrija. Otrais izdevums, J. Rats. 

Latvijas valsts izdevniecība. Rīga. 1999. 382 lpp.
Inženiergrafika. V. Jurāns un citi. Rīga “Zvaigzne” . 
1993. 274 lpp.4.

4. Inženiergrafika Mašīnbūves rasēšana. Čukurs J., 
Viļumsone I., Nulle I.– Rīga “RaKa” 2004.5.

5. Automatizētā projektēšana ar AutoCAD 2007 
Natālija Mozga SIA „Mācību grāmata” 
Tehniskās Grafikas Ceļvedis. Zigurds Eglītis A/S 
„Poligrāfists” 2001- 20076.

6. Uzdevumu krājums projekciju rasēšanā. A.Blaus 
G.Ostenberga V.Rieksta Izdev. “Zvaigzne” 1968.

Mācību papildliteratūra „Publisko un dzīvojamo ēku projektēšana un ekspluatācija, 



normatīvie akti” izdevniecība „Kamene”2004
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Kursa autors:
Raimonds Gabaliņš 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas fakultātes domes
protokola Nr. 14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes protokols Nr. / 
Datums


