
KURSA KODS BūvZPA03

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Būvmateriāli un tehnoloģijas
*Kursa nosaukums angliski Building materials and technologies
*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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aivars Rozenbahs Humanitāro zinātņu 

un mākslas fakultāte
Asistents. Mg. art

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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)

Māksla.

Zinātņu nozare/apakšnozare Interjera dizains.
*Kursa mērķi Sagatavot programmas studentus interjera dizaina 

jomā. Profesionāli projektēt objektus, pārzinot 
materiālu īpašības un apdares tehnoloģijas, kontrolējot 
objekta realizācijas gaitu. Izmantot zināšanas 
vēsturisku objektu restaurācijā un rekonstrukcijā. 
Izstrādāt iemaņas projekta materiālo resursu un 
izmaksu aprēķināšanai.

*Kursa uzdevumi Iegūt pamatzināšanas par materiālu īpašībām, ko 
izmanto reklāmas objektu izveidē, mūsdienu interjeros,
dodot iespēju profesionāli sadarboties ar izpildītājiem 
savu radošo ieceru īstenošanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Māka izvēlēties adekvātus materiālus un pielietojamās 
tehnoloģijas doto uzdevumu veikšanai. Pārzināt 
materiālu īpašību un struktūras kopsakarības, 
tehnoloģiskās īpašības.

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Apdares materiālu un tehnoloģiju 
studiju kurss dod padziļinātu 
ieskatu interjeru būvniecības un 
apdares tehnoloģiskajos procesos, 

This course gives an in-depth study of various types of 
building finishes and modern technological approaches 
by focusing on currently popular materials and 
methods. Students will become familiar with various 



sniedz ieskatu visos populārākajos 
virsmu apdares veidos un 
pieleitojamo materiālu klāstā. 
Studenti tiek iepazīstināti ar 
dažādām dekoratīvo elmentu 
izgatavošanas tehnoloģijām un 
specifiku. Mācību ekskursijās 
iepazīstas ar teorētiskajā kursā 
apgūto tehnoloģiju praktisko 
pielietojumu ražošanas procesā.

building finishes and their production methods. 
Students will visit production sites where they will see 
concrete examples of theoretical applications.

*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

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Ievads būvdarbu tehnoloģiskajā procesā. 
Klasifikācija, tehnoloģiskā secība.

2 Lekcija

2. Apmetums. Tehnoloģijas, veidi specifika. 2 Lekcija
3. Krāsošana. Tehnoloģija. Dekoratīvā krāsošana, 
saistvielas, pigmenti, atšķaidītāji, gruntēšanas 
līdzekļi. Krāsu klasifikācijas. Virsmas.

4 Lekcijas, praktiskais darbs.

4. Koloristikas teorija. 2 laboratorijas darbs
5. Tapetes. Veidi, klasifikācija, sagatavošana darbam.
Darba process. Griesti. Darba organizācija. 

1 Lekcija

6. Flīzēšana. Veidi. Sagatavošanas darbi. Virsmu 
veidi, hidroizolācija, javas un mastikas. Flīžēšana ar 
līmi. Sienu flīzēšana. Instrumenti. 

4 Lekcijas, praktiskais darbs.

7. Grīdas. Veidi. Flīzēšanas tehnoloģija. Mīkstie 
grīdas segumi.

1 Lekcija

8. Restaurācija un renovācija. Izpētes darbi. 2 Lekcija
9. Projektu materiālu sortimenta daudzuma un 
izmaksu aprēķināšana.

2 Lekcija

10. Telpas loma sociālo procesu diferenciācijā. 2 Lekcija
11. Raksturīgākie interjeru tipi un telpiskās 
organizācijas īpatnības.

2 praktiskais darbs.

12. Dekoratīvo elementu, priekšmetiskās un 
telpiskās vides elemntu mijiedarība. 

2 praktiskais darbs.

13. Metāls, koks, stikls, audums, plastmasas, papīrs 
kā interjera apdares materiāli, to specifika un 
pielietojums. 

2 seminārs. 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izstrādāts referāts materiālu specifikā. Kolāžas 
veidošana konkrētam stilam un pielietojumam. 

                                12

*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums un laicīgi, sekmīgi 
nokārtoti dotie uzdevumi.

*Mācību pamatliteratūra V. Voitovičs „Krāsas jūsu mājai” „Avots” 1991.g
M. Lourens „Dizains un eiroremonts”

 „Prosmari” 1997.g. 
Mācību papildliteratūra J. Belousovs „Krāsošanas darbu tehnoloģijas”

„Material World2: Innovative ,aterials for 



Architecture and Design” Birkhauser 2006.
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.  building  .lv

www.  building  .co.uk
Kursa autors: Aivars Rozenbahs 04.04.2011.
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