
KURSA KODS MākZPB29
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Interjeru projektu ekonomiskās daļa
*Kursa nosaukums angliski The ecconomical part of design projects ( estimation)

*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
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 Sagatavot studentus praktiskai darba projektu pilna sastāva 

izstrādei
*Kursa uzdevumi Apgūt interjera projektu realizācijas darbu tāmju sastādīšanu.
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Veicināt spējas :
Novērtēt darba raksturu un apjomu, apzināt darba specifiku un 
citas prasības.
Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.
Spēja noteikt nepieciešamo materiālu resursus, kvantitāti un 
kvalitāti.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

iepazīstināt studentus ar projektu ekonomiskās 
daļas izstrādāšanas pamatprincipiem, standartiem 
un paņēmieniem, un tās pielietošanas praksi 
iekštelpas arhitektūras un ar to saistīto detaļu darba
projektu praktisko  realizēšanu

to acquaint students with a  basic princips, 
standarts and  methods of planing of 
ecconomical part and realization of interior 
design projects.

*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)

http://www.google.lv/search?q=t%C4%81m%C4%93%C5%A1ana&hl=lv&client=firefox-a&hs=9bl&rls=org.mozilla:lv:official&channel=s&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+estimation&sa=X&ei=mQubTbW5DIrQsgaH04y2Bg&ved=0CF8Q_wEwCg


1.  Interjeru projektu sastāvs,
2.  Projektu dokumentācijas veidošanas normas un  
     noteikumi,
3.  Darba projektu rasējumu datu analīze,
4.  Darba likumdošanas pamati, 
5.  Darba droības pasākumu plānošana
6.  Materiālu resursu tāmju sastādīšana
7.  Darbaspēka resursu plānošana un plānu 
     dokumentēšana, 
8.  Publiskie iepirkumi un konkursi.

2
4

2
8
4
8
2

2

Lekcijas,   praktiskās
nodarbības

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

48

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

*Mācību pamatliteratūra 1. „Publisko un dzīvojamo ēku projektēšana un 
ekspluatācija, normatīvie akti” izdevniecība 
„Kamene”2004

2. „Celtniecības tehnoloģija” J. Noviks, T. Šnepste  Izd. 
Zvaigzne 1991

3. „Būvmateriāli un būvizstrādājumi” L. Popovs Izdevn.
Zvaigzne Rīga 1990

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

Mācību papildliteratūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

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

Kursa autors:
Raimonds Gabaliņš 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

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