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KURSA KODS VidZPA32

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides dizains un ainavu arhitektūra
Kursa nosaukums angliski Environment design / Landscape architecture
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

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

Ekotehnoloģija

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

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Una Īle LLU Dr.arch.
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)

5-6

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne, vides pārvaldība
Kursa mērķi Studiju kursa mērķis  iegūt  zināšanas  par  vides dizaina un 

ainavu  arhitektūras  attīstības  tendencēm un  to  ietekmi  uz 
cilvēku,  par  ainavas  estētisko,  ekoloģisko,  sociālo  un 
funkcionālo aspektu nozīmi cilvēka uztverē.

Kursa uzdevumi 1.  Izvērtēt  ainavas  un  cilvēka  veidoto  elementu  lomu  un 
savstarpējo ietekmi, nozīmi no estētisko, ekoloģisko, sociālo 
un funkcionālo aspektu puses;
2. Apgūt atbilstošas metodes izmantošanu vides dizaina un 
ainavu arhitektūras teritoriju, objektu vai elementu izpētē;
3. Izprast ainavu analīžu nozīmi pētījumu veikšanā. 

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: vides  dizaina  un  ainavu arhitektūras  attīstības 

tendencēm,  metožu izmantošana vides objektu analizēšanā 
un cilvēka loma ainavā.
Prasmes: atbilstošu metožu izmantošana vides objektos un 
ainaviskās telpas izpētē. 
Kompetences: veikt  teritorijas  izpēti  un  novērtējumu  pēc 
atbilstošām metodēm.

angliski Knowledge: development tendencies in environment design 
and  landscape  architecture,  methods  utilization  for 
environmental objects analyze  and the  human role in  the 
landscape.
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Skills: appropriate methods  utilization  for environmental 
objects and in landscape space research.
Competences: to  carry  out  research  and evaluation by 
appropriate methods.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss  piedāvā  ieskatu  par  vides  dizaina  un  ainavu 

arhitektūras  attīstības  tendencēm,  par  cilvēka  lomu  un 
nozīmi  vides  dizainā,  ainavu  arhitektūrā.  Praktiskas 
zināšanas par atbilstošu metožu izmantošanu vides objektu 
un ainaviskās telpas izpētē. 

angliski The  study  course offers discretion  of  development 
tendencies  in  environmental  design and in  landscape 
architecture,  the  human role  and  importance  of 
environmental  design,  landscape  architecture. 
Practical  knowledge  and  utilization  of  methods in  the 
environmental objects and landscape space research.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

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.tēma. 
Pamatjēdzieni vides dizainā un ainavu arhitektūrā. Vides 
dizaina  un  ainavu  arhitektūras  attīstības  tendences. 
Cilvēka uztvere, emocijas urbanizētā pilsētvidē. Faktori, 
kas nosaka ainavas izskatu un attīstību.

4 Lekcijas - 2

2.tēma. Vides  dizaina  un  ainavu  arhitektūras 
kompozicionālie  plānojumi,  to  daudzfunkcionālie  veidi. 
Teorija  par  kompozīcijas  elementiem  –  ritmu,  formu, 
proporciju,  krāsu,  kontrastiem,  niansēm  un  citiem 
elementiem, kas mijiedarbojas uz cilvēka uztveri. 

4 Lekcijas - 2

3.tēma. Ainavu  analīzes  etapi  un  veidi  atkarībā  no 
analizējamās vides. Izmantojamās metodes vides objektu 
un  ainaviskās  telpas  analīzē.  Ainavas  estētisko, 
ekoloģisko,  sociālo  un  funkcionālo  aspektu  kopums. 
Anketēšana.  Anketas  sagatavošana.  Fotogrāfiju  metode. 
Fotogrāfiju  metodes  izmantošana  teritorijas  analīzē. 
Iepazīšanās ar esošajiem materiāliem, datiem, piemēriem.

12
Lekcijas – 2,

Praktiskā nodarbība - 4

4.tēma. 
Novērtēšanas  kritēriji  publiskās  ārtelpas  pilsētvides 
objektos. Novērtēšanas matricas, piemēri.
Praktiskā darba izstrāde, anketēšana dabā un fotogrāfiju 
metodes izpilde.

6
Lekcijas – 1,

Praktiskā nodarbība – 2

5.tēma.
Pamatnosacījumi  iegūto  datu,  materiālu  apkopošanai, 
analizēšanai un noformēšanai.
Anketēšanas  un  fotogrāfiju  metodes  rezultātu,  galveno 
secinājumu  analizēšana,  secinājumu  izstrāde  un  darba 
materiālu sagatavošana aizstāvēšanai. 

6
Lekcijas – 1,

Praktiskā nodarbība – 2
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba 

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Anketēšana. Anketas  sagatavošana.  Anketēšana  dabā. 

Anketēšanas  rezultātu  datu  apstrāde  un 
galveno secinājumu izveidošana.

24 Prezentācija 
(ppt) veidā.

Fotogrāfiju metode. Fotogrāfiju metodes izmantošana teritorijas 
analīzē.  Izanalizētās  teritorijas  iegūto 
rezultātu  apstrāde,  galveno  secinājumu 
izveidošana. 

24 Prezentācija 
(ppt) veidā.

Prasības KRP 
iegūšanai

1.  Obligāts lekciju apmeklējums;
2.  40% kursa darbs, 10% patstāvīgais darbs;
3.  50% eksāmens (mutisks).

Mācību 
pamatliteratūra

1. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 175 lpp.
2. Strautmanis  I.  Arhitektoniskās  vides  emocionāli  estētiskā  uztvere.

 Arhitektūra  un  pilsētbūvniecība  Latvijas  PSR.  Rīga:  Zinātne,  1971.
 29.−47.lpp.

3. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. Rīga: Liesma, 1977. 25.−127. lpp.
4. Strautmanis I. Māksla arhitektūrā. Rīga: Liesma, 1982. 71.−86. lpp.
5. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga:  

 RTU, 2001. 219 lpp.
6. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: LLU, 1998. 

98 lpp.
7. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: SIA Madris, 2004. 168 lpp. 
8. Bells  S.,  Nikodemus  O.  Rokasgrāmata  meža  ainavas  plānošanai  un 

dizainam.  Rīga:  Valsts  Meža  dienests:  LTS  International  Ltd.,  
2000. 76 lpp.

Mācību 
papildliteratūra

1. LaGro  Jr.  J.A.  Site  Analysis.  A  Contextual  Approach  to  Sustainable 
Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 
372 p. 

2.Thompson I.H. Ecology. Community and Delight. London: E&FN Spon, 
1999. 188 p.

3. Irbīte A., Bāliņa A. Interjers. Rīga: Jumava, 2005. 144 lpp.
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://worldlandscapearchitect.com/;
http://www.landezine.com/

Kursa izstrādātājs:
Una Īle 15.01.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ 
prodekāns/
Zinātniskā 

institūta direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://worldlandscapearchitect.com/

