
KURSA KODS CitiP359 –I;MākZPB11- II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Profesionālā prakse I,II
*Kursa nosaukums angliski The prophessional practice I,II

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

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1, Datordizains,B2, Interjera dizains, B3 Produiktu dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Raimonds Gabaliņš Humanitāro zinātņu un 

mākslas fakultāte
Lektors. Mg. art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 560
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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)

Rasēšana, Interjeru projektēšana, būvkonstrukciju pamati, 
būvinženieru tīklu pamati, būvniecības tāmēšana

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla/Interjera dizains
*Kursa mērķi Sagatavot studentus praktiskai darba projektu pilna sastāva 

izstrādei
*Kursa uzdevumi Apgūt interjera projektu realizāciju
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

 Patstāvīgi izstrādāt reālus interjera dizainprojektus.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iepazīstināt studentus ar praktiskās būvniecības 
pamatprincipiem un paņēmieniem, un to 
pielietošanas praksi iekštelpas arhitektūras 
projektu praktisko  realizēšanu

To acquaint students with a  basic princips,and  
methods of practical construction and coming 
into use indoor architectural project practical 
applicability in 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)

Praktiskais darbs būvniecības organizācijās,
prakses atskaites sastādīšana:

1. Iegūt pieredzi darbam ar klientu un darba uzdevumu
precizēšanu un mērķu uzstādīšanu.

Prakses darbs



2. Praktizēties projektēšanas darbu plānošanā, 
materiālu un cilvēkresursu darbu organizācijā.

3. Analizēt prakses uzņēmuma darba organizācijas 
paņēmienus un analizēt to mācību programmas 
kontekstā.

4. Praktizēt iekštelpu dizaina projektu veidošanā.
5. Izprast un novērtēt mārketinga un menedžmenta 

ietekmes nozīmību praktiskā uzņēmuma darbībā 
tirgus apstākļos.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Praktiskais darbs būvniecības organizācijās,
prakses atskaites sastādīšana

560

*Prasības KRP iegūšanai  Prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana.

*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 2.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
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