
KURSA KODS BūvZPA01
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Būvkonstrukciju pamati
*Kursa nosaukums angliski Constructions of building

*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

2KRP

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

mākslas fakultāte
Lektors.Mg. art

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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 Iepazīstināt studentus ar ēku būvkonstrukcijām, un to lomu 

un iespaidu uz interjeru izveidošanas procesu un rezultātu.
*Kursa uzdevumi Organizēt studiju procesa norisi, sekmējot kursa satura 

apgūšanu un apgūtā materiāla pielietošanu praktiskajā 
dizainprojektēšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Veicināt spējas novērtēt objekta un vides ekspluatācijas un 
konstruktīvās īpatnības.
Veicināt spēju risināt projekta un tā elementu praktisko, tehnisko 
projektēšanu.
 

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iepazīstināt studentus ar ēku būvkonstrukcijām, un
to lomu un iespaidu uz interjeru izveidošanas 
procesu un rezultātu.

To acquaint students with the building 
structures, and their role and impact on the 
creation process and outcome of the interior 
design.

*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

32
Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)



1. Ēku un būvju uzbūves pamatprincipi
2.  Būvkonstrukciju  klasifikācija,
3.  Būvkonstrukciju funkcija,
4.  Iekštelpas konstruktīvā uzbūve,
5.  Būvkonstrukciju savstarpējā saistība,
6.  Būvkonstrukcijas materiālu un tehnoloģijas 
      Iespaids uz iekštelpu dizainu,
7.   Pirmsprojekta tehniskais apsekojums
8.   Tehniskā apsekojuma slēdziens
9.   Informācijas un iespēju analīze    
      projektēšanā,
10.  Projekta dokumentācijas saskaņošana un   
      akceptēšana,
11.  Autoruzraudzība.
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Lekcijas
Lekcijas
Lekcijas
Lekcijas
Lekcijas,seminārs
Lekcijas

Lekcijas,seminārs

Praktiskais darbs

Lekcijas
Lekcijas

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izstrādāt praktisko darbu ēkas būvkonstrukciju vizuālās apsekošanas
un rekomendāciju slēdzienu

40

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtot  eksāmena pārbaudījumu.

*Mācību pamatliteratūra 1. „Būvmateriāli un būvizstrādājumi” L.Popovs   
Zvaigzne, Rīga 1973

2. „Ģimenes māja”Juris Noviks  SIA „Jurģi” Rīga 
1997 „Koka un plastmasu konstrukcijas”  
J.Ulpe, L. Kupče Zvaigzne, Rīga 1991

3. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas” G. Kalniņš 
Zvaigzne, Rīga 1991

4. „Celtniecības tehnoloģija”  J. Noviks, T. Šnepste 
Zvaigzne, Rīga 1991

5. „Ekspresinformācija” Latvijas Dizaina centrs 1986. 
„Ergonomika un zinātniski – tehniskā progresa 
sociālā orientācija”

6. „Publisko un dzīvojamo ēku projektēšana un 
ekspluatācija, normatīvie akti” izdevniecība 
„Kamene”2004

7. „Koka un plastmasu konstrukcijas” J. Ulpe, L. 
Kupče Zvaigzne, Rīga 1991

Mācību papildliteratūra 1. LVS EN 1995-1-1:2005.5. Eirokodekss – Koka konstrukciju
projektēšana -1-1. daļa: Vispārīgi – Kopīgie noteikumi un 
noteikumi
būvēm. Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: 
General –
Commonrules and rules for buildings.
2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju elementi / Aprēķins un 
konstruēšana
saskaņā ar Eirokodeksiem (EUROCODE 1, EUROCODE 5). – 
Jelgava,
LLU, 2008.- 259 lpp.
3. UlpeJ., KupčeL. Koka un plastmasu konstrukcijas.-Rīga, 1991. 



– 304
lpp.
4. Schild K., Völkner S. Praxishandbuch ingenierholzbau. – 
Franhover
IRB Verlag. – 2004. – 245 lpp.
5. Blass H.J. Timber engineering/Basis of design, material 
properties,
structural components and joints.- First edition, Centrum Hout, 
The

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

http://www.abc.lv/?id=buvniecibas_abc
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