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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas (akreditācijas 
lapa Nr.000-542, akreditācijas komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585 uz sešiem 
gadiem līdz 2008.gada 31.decembrim). 

2004.gada 7.jūlij ā atkārtoti izsniegta licence studiju programmai „Restaurācija” 
(licences Nr. 041004-3, licences termiĦš līdz 2010.gada 7.jūlijam). 

RCK restaurācijas nodaĜā sagatavo šādas profesijas: 
• mēbeĜu, kokgriezumu RESTAURATORS – Profesiju klasifikatora Nr.3476 07 ;  
• monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS – 3476 03;  
• polihroma koka, zeltījuma RESTAURATORS – 3476 06.  

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu 

(restaurācijas darbu programmu), lietišėo pētījumu un diplomdarbu (praktiskā 
restaurācija). Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras pieminekĜa konservācijas/ 
restaurācijas projekts, kas satur pirms restaurācijas izpēti un restaurācijas tehnoloăisko 
risinājumu programmu. Diplomdarba laikā tiek veikta objekta praktiskā restaurācija un 
dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums ar ekonomikas daĜu par noteiktu praktiskas 
problēmas iapēti. Absolventi saĦem pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
diplomu un iegūst kvalifik āciju “Restaurators”. 
Studiju programmas struktūra parādīta studiju plānā un studiju grafikā, studiju kursu 
programmu apraksti ir doti studiju kursu pieteikumos (skat. pielikumu). Ar studiju kursu 
programmām, studiju bloku struktūru un bloka grāmatām var iepazīties Rīgas Celtniecības 
koledžā.  

 
Studiju programmas mērėi: 

Realizēt 4.kvalifikācijas līmeĦa un pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību kultūras 
mantojuma saglabāšanas nozarē: 

• atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
• atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
• atbilstoši LR Likumam „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” 1992.11.03. un 

MK 2003. 26.08. noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekĜu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un 
vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu” 

      Studiju programmas galvenais mērėis ir nodrošināt kultūras mantojuma aprūpes 
augstākās profesionālās izglītības zināšanu pamatus un praktisko specializēšanos noteiktās 
vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas un dizaina, restaurācijas zinātnes nozaru 
programmās. 
      Plānotie studiju rezultāti tieši izriet no attiecīgās restaurācijas nozares īpašajām 
pazīmēm – izpētes un praktiskās darbības īpatnībām konkrētā apakšnozarē, pielietojamā 
materiāla un inovāciju līmeĦa, kā arī no iespējām sagatavot profesionāli izgl ītotus, 
mainīgos sociāli ekonomiskos apstākĜos konkurētspējīgus un atbildīgus speciālistus 
kultūras pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un restaurācijas nozarē, kuri atjauno agrāk 
radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu: 
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1.1. Konsekvences 
 

• Veidot zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, kas nodrošina 
priekšnosacījumus radošai un pētnieciskai darbībai kultūras mantojuma 
saglabāšanas jomā ar zinātniskās pētniecības metodēm. 

•  
• Sagatavot patstāvīgam, praktiskam restaurācijas/konservācijas darbam ar 

noteiktiem kultūras mantojuma materiāliem (koks, akmens, metāls, krāsa) un 
pētnieciskā darba formām, kā arī nodrošināt izvēles iespējas tālākizglītības 
studijām zinātnes virziena augstāka līmeĦa programmās. 

• Organizēt atbilstošo studiju vidi pētnieciskas, profesionāli meistarīgas un radošas 
personības izveidei uz seno amata prasmju un klasisko mākslas studiju, 
pētniecības un jaunrades pamatprincipu bāzes.  

 

1.2. Uzdevumi 
 

Studiju programmas vispārējie uzdevumi : 
• nodrošināt vispusīgu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas veicinātu 

studējošo radošu pieeju profesionālo jautājumu risinājumā; 
• attīstīt prasmi veikt lietišėus pētījumus; 
• veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību ar 

spējām organizēt un vadīt darbu; 
• pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus; 
• strādāt komandā, plānot, koordinēt un vadīt komandas darbu, pielietojot 

saskarsmes un komunikatīvās zināšanas; 
• darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā; 
• uzklausīt viedokĜus, izvērtēt situāciju, pieĦemt patstāvīgus lēmumus un 

uzĦemties atbildību, spēt būt iecietīgam un tolerantam, psiholoăiski noturīgam; 
• uzstāties ar ziĦojumu par profesionāliem jautājumiem konferencēs un darba 

sanāksmēs; 
• vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem jautājumiem; 
• sekmēt studējošo spēju patstāvīgi paaugstināt savu profesionālo zināšanu līmeni. 

Studiju programmas profesionālie uzdevumi : 
• teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt 

sarežăītu izpildītāja darbu: 
• noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 

paĦēmienus un metodes;  
• novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli;  
• veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu;  
• izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; 
• restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem 

sākotnējo veidu;  
• veikt citus līdzīga satura darbus;  
• vadīt citus darbiniekus. 

Pielietojot dažādas studiju metodes, tiek attīstītas vispārējās prasmes: 
• organizēt un vadīt komandas darbu; 
• darboties komandā, prast uzklausīt un vadīt citus; 
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• analizēt, izdarīt secinājumus, pieĦemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem; 
• ievērot profesionālo restauratora ētiku. 

Programmas projektējošo un praktisko uzdevumu realizāciju nodrošina darbs mācību 
darbnīcās un laboratorijās: kokapstrādes darbnīca, ăipša apstrādes darbnīca, maketēšanas 
darbnīca, datoru laboratorijas, polihromijas, mēbeĜu un kokgriezumu restaurācijas 
darbnīca. 

 
Programmas darba mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš programmas 

akreditācijas. 
Tālākās izglītošanās iespējas: 
Iegūtā kvalifikācija dod iespējas turpināt studijas Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes Tehniskā fakultātē saskaĦotā programmā - otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studijas „Mājas vides un vizuālās mākslas izglītība” (Sadarbības 
līgums noslēgts 2008. gada 10. aprīlī). 
 

2. Studiju programmas organizācija. 
IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 

 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, izmaiĦas skar atsevišėu studiju priekšmetu 

iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Kvalitatīvi uzlabots prakses darbu saturs, pārstrādāti atskaišu jautājumi, koriăētas bloka 

grāmatas. 
Pārstrādāti lietišėā pētījuma un diplomprojekta (restaurācijas programmas) izstrādes 

metodiskie norādījumi.  
Citas būtiskas izmaiĦas studiju programmā un studiju plānā šajā periodā nav veiktas. 

 
Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

 
Studiju programma “Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam 120 KP (MK noteikumi Nr. 141 „Noteikumi par Valsts pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības standartu” (2001.20.05.) un MK noteikumi Nr. 347 
„Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr. 141). Studiju plānā 
studiju kursi ir sagrupēti atbilstoši šiem MK noteikumiem. Studiju programma ir 
izstrādāta atbilstoši profesijas standartam. Profesijas standarts ir apstiprināts ar IZM 
2002.gada 17. februāra rīkojumu Nr.58, reăistrācijas Nr. PS 0058 profesijai Restaurators; 
kvalifikācijas līmenis – 4. 

 
IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 

 
Studiju programmas praktiskajā realizācijā izmaiĦu nav. Studiju programmas 

realizācija notiek saskaĦā ar RCK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību 
(Apstiprin. Koledžas padomē 2007.gada17.oktobrī). Nolikums reglamentē studiju procesa 
organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus un kvalifikācijas 
piešėiršanu. Studiju programma joprojām tiek realizēta kā tematiskā apmācība ar 
integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai profesionālai tēmai. Studiju 
plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos.  
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

3.1. Studiju programmas saturs 
 
Kultūras mantojuma restaurācijas/konservācijas studijas veido vispārējie (klasiskie) 

mākslas priekšmeti – zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija. Specializācijas 
(apakšnozares) priekšmeti, kuri veido obligātās izvēles daĜas studiju saturu, ir tehnoloăijas 
un praktiskās materiālu studiju kursi. Specializācijas priekšmetu nozīme ir kreativitātes, 
projektēšanas un materiālu izteiksmes studijas, kuru ietvaros tiek veidota studējošo 
kompetence veikt noteiktus komplicētus profesionālās darbības uzdevumus. 

Studiju programmā ietilpst obligāto, vispārējo teorētisko priekšmetu bloks, kurš 
nodrošina zināšanas par pasaules mākslas vēsturi, kultūras vēsturi un specifiskas, kā arī ar 
konkrētām mākslas nozarēm saistītās teorētiskās disciplīnas. 
 
Studiju programmas ilgums : 3 gadi , 12 bloki, 120 nedēĜas. 
Studiju programmas apjoms : 120 kredītpunkti (KP) 
    Kredītpunktu saturs : 1 KP = 40 studenta darba stundas nedēĜā. 
Studiju programmas pamatsastāvdaĜas : 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 
1.1. humanitārās zinātnes 
1.2. sociālās zinātnes 
1.3. dabaszinātnes, tehniskās zinātnes, informāciju tehnoloăijas 

2.  Nozares mācību kursi 
2.1. obligātie mācību kursi 
2.2. konkrētās profesijas mācību kursi 

Vispārizgl ītojošie mācību kursi   nodrošina pirmā līmeĦa profesionālajai augstākajai 
izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod 
zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina : 

• komunikatīvie priekšmeti (t.sk. svešvaloda); 
• uzĦēmējdarbības mācību kursi; 
• sociālo zinību mācību kursi; 
• Informāciju tehnoloăijas mācību kurss. 

Nozares obligātie mācību kursi  ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod 
pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specializācijas priekšmetu apguve.  
Nozares mācību kursi ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. 
Konkr ētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz 
nepieciešamā līmeĦa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām 
mācībām. 
Valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarts nosaka izglītības 
programmas obligāto saturu. 
Studiju programmas struktūru  veido : 

• Mācību kursi                                   82 KP (68 %); 
a) vispārizglītojošie mācību kursi   21 KP  
b) nozares mācību kursi                  38 KP  
c) konkrētās profesijas                    23 KP 

• prakse                                              26 KP (22%) 
• diplomdarbs                                     12 KP (10 %) 
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Teorētiskās mācības veido kontaktstundas un patstāvīgās studijas. 
Kontaktstunda ir studiju forma, kas noris pasniedzēja vadībā. 
Kontaktstundas sastāda ne mazāk kā 60% no teorētisko mācību apjoma. Kontaktstundas 
realizē lekciju, semināru, laboratorijas darbu, praktisko darbu, projektu izstrādes un 
konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērstas uz studentu mācīšanu, savukārt 
laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī projektu darbs ir vērsts uz patstāvīgu mācīšanos. 
Lekciju, praktisko un laboratorijas darbu attiecības nosaka mācību kursa pasniedzējs, 
ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30 % no 
kontaktstundu apjoma. 
Patstāvīgo studiju laikā students mācību vielu apgūst patstāvīgi  (projektu izstrāde, darbs 
ar literatūru, datoru u.tml.). To apjoms ir 35% - 40 %  no  mācību kursu apjoma. 
Prakse ir studiju forma, kas noris RCK darbnīcās vai reālā darba vietā, atbilstoši prakses 
programmai. Mācību iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērėu realizācijai, kā 
arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli: 

• restaurācijas vispārējo pamatprincipu apguve; 
• iegūto zināšanu un praktiskās pieredzes padziĜināšana izvēlētajā specializācijā; 
• prakse reālā darba vietā - praktiskās pieredzes padziĜināšana, pirms diplomdarba 

kvalifikācijas prakse. 
 
Diplomdarbs ir studenta kompetences apliecinājums kvalifikācijas iegūšanai, tā sastāvā 
ir:  

• pirms restaurācijas izpēte, dokumentācija un darbu programma; 
• praktiskā restaurācija un restaurācijas pase; 
• lietišėais pētījums; 
• ekonomika. 

Diplomdarba apjoms – 12 KP. 

Kvalifik ācijas darba mērėi : 

• apliecināt topošā speciālista gatavību patstāvīgi pildīt profesionālas darbības 
saistībā ar kultūras mantojuma aprūpi; 

• apliecināt prasmi pielietot apgūto teoriju praksē; 
• saskatīt problēmas un mācēt tās risināt. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumi: 

• noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 
paĦēmienus un metodes; 

•  novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; 
•  veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; 
•  izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto;  
• restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem 

sākotnējo veidu;  
• sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu.  
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3.2. Restaurācijas nodaĜas studiju programma 
Rīgas Celtniecības koledža 

Restaurācijas katedra 
                   Apstiprināta RCK Padomē  

                                                                                 2001. gada 19. jūnijā 
Studiju programma       Restaurācija    

Izglītības klasifikācijas kods   4121103      
Studiju līmenis        1. līmeĦa profesionālā augstākā izglītība                                       
Studiju ilgums        3 gadi 
Studiju apjoms        120 kredītpunkti  
Studiju veids        pilna laika dienas 
Iepriekšējā izglītība       vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 
Iegūstamā klasifikācija       restaurētājs ar specializācijām 
Tālākā izglītība        LLU Tehniskā fakultāte 
Programmas akreditācija       10.07.2002. – 31.12.2008. akred. lapas Nr. 000-542 
 
 

1.gads: KP 2.gads:  KP 3.gads KP 
A.Visp ārizgl īt. studiju 
kursi 

6 
 

A.Visp ārizgl īt. studiju kursi 11 A.Visp ārizgl īt. studiju kursi 4 

B. Nozares studiju kursi 25 B. Nozares studiju kurs i 21 B. Nozares studiju kursi 15 
C. Prakse 9 C. Prakse 8 C. Prakse 9 
D. Tajā skait ā projekti -    D. Taj ā skait ā projekti -  D. Taj ā skait ā projekti -  
      E. Kvalifik ācijas darbs 12 
A.Visp ārizgl īt. studiju 
kursi 

6 A.Visp ārizgl īt. studiju kursi 11 A.Visp ārizgl īt. studiju kursi 4 

Komunikatīvie priekšmeti  1 Komunikatīvie priekšmeti  1,5 Likumdošana  1 
Svešvaloda 2 Vadības psiholoăija 1,5 Biznesa svešvaloda 1 
Latviešu valoda 0,5 UzĦēmējdarbība 1 UzĦēmējdarbība 1 
Datorgrafika (AutoCAD) 2 Ekonomikas priekšmeti 3 Kultūras menedžments 1 
Ėīmija  0,5 Datorgrafika (AutoCAD) 2    
   Svešvaloda  1    
    Vides aizsardzība  1    
B. Nozares studiju kursi 25 B. Nozares studiju kursi 21 B. Nozares studiju kursi 15 
B.1.Oblig ātie studiju 
kursi 

25 B.1. Oblig ātie studiju kursi 18 B.1. Oblig ātie studiju kursi 11 

Koksnes restaur.  tehnol. 2 Koksnes restaur.  tehnol. 2 Koksnes restaur.  tehnol. 2 
Fotodokumentācija 1,5 Fotodokumentācija  1 Zīmēšana 0,5 
Krāsu mācība  2 Krāsu mācība  1 Ēku daĜas  1,5 
Zīmēšana 2 Zīmēšana 2 Stilu vēsture 1,5 
Ēku daĜas  1,5 Ēku daĜas  1,5 Restaurācijas dokumentācija 1,5 
Stilu vēsture 2 Stilu vēsture 1 Kompozīcija  1 
Mākslas vēsture  1 Restaur. dokumentācija 1 Mākslas vēsture  1 
Maketēšana 1,5 Mākslas vēsture  1 Interjera projektēšana 1 
Rasēšana  2 Kompozīcija 

1 
Restaurācijas organizācija 
un vadīšana 1 

Latviešu tautas māksla 1 Būvėīmija  0,5    
Restaurācijas pamati un 
ētika 

1,5 Būvfizika  
1 

  
 

Kompozīcija 1,5 Restaurācijas tehnoloăijas 2    
Materiālu mācība metāls 5,5 Veidošana         3    
B.2. Izvēles studiju 
kursi 

0 B.2. Izvēles studiju kursi 3 B.2. Izvēles studiju kursi 4 

    Koktēlniecība   Metāla restaurācijas tehnol..   
  Ăipša apstrāde  Akmens restaurācijas tehnol.   
   

 
Polihromā koka restaur.. 

tehnol..  
    MēbeĜu restaurācijas tehnol..   
    Veidošana, kokt ēlniec ība  2 
C. Iepazīšanās prakse 9 C.Specializ ācijas prakse 8 C. Pirmsdiplomd. prakse 9 

Polihromija  1   Koks     

Koks  1   Akmens   E. Kvalifik ācijas darbs  12 
Uzmērīšana  1   Metāls   Diplomdarba projekts 1 

Specializ ācijas prakse 6   Polihromija   Lietišėais pētījums 2 
  Koks     Diplomdarba prakt.darbs 8 

  Akmens     Ekonomiskā daĜa 1 
Metāls       

Polihromija       
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3.3. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas „RESTAURĀCIJA” studiju kursu 
plāns 

 

  1.kurss 2.kurss 3.kurss   

  KP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Visp ārizgl. studiju kursi 21                           

Komunikatīvie priekšmeti 2,5    I    I     G.Rostoka 
Svešvaloda 3    I  I       J.KaĜišenko T.Ozola 
Latviešu valoda 0,5 I             
Datorgrafika 4    I    I     U.Timpers 
Ėīmija 0,5             S.Sviėe 
Vadības psiholoăija 1,5        I     Ă.Beitāne 
UzĦemējdarbības priekšm. 2          I   G.Pelše 
Ekonomikas priekšm. 3        I     G.Pelše 
Vides aizsardzība 1        I     A.Bernhards 
Likumdošana 1          I   Ă.Beitāne 
Biznesa svešvaloda 1          I   J.KaĜišenko T.Ozola 

Kultūras menedžments 1          I     

Nozares studiju kursi                 

Oblig ātie studiju kursi 54               
Koksnes restaurācijas tehnoloăija 6    E   E   E   I.Lūse 
Fotodokumentācija 2,5    I    I     M.Brašmane 
Krāsu mācība 3      E       V.StraustiĦa 
Zīmēšana 4,5    I      E   R.Šulca 
Ēku daĜas 4,5   I    I   E   I.Heinrihsone 
Stilu vēsture 4,5   I   I   E    V.StraustiĦa 
Mākslas vēsture 3    I     E    V.StraustiĦa 
Maketēšana 1,5  I           A.Kleinberga 
Rasēšana 2   I          V.StraustiĦa 
Latviešu tautas māksla 1    I         V.StraustiĦa 
Restaurācijas pamati un ētika 1,5   I          S.Kuple 
Kompozīcija 3,5          E   Ā.StraustiĦš 
Materiālu māc. - metāls 1,5    I         S.GaismiĦa 
Materiālu māc. - polihromais koks 1,5   I          S.Kuple 
Materiālu māc. - mākslīgie akm.mat. 0,5    I         S.Sviėe 
Materiālu māc. - dabīgie akm. mater. 0,5 I            R.Lūsis 
Materiālu mācība - koksne 1,5  I           I.Lūse 
Restaurācijas dokumentācija 2,5          I   S.Kuple 
Būvėīmija 0,5      I       S.Sviėe 
Būvfizika 1        I     M.LiepīĦš 
MēbeĜu restaurācijas tehnol. 0,5       I      Ā.StraustiĦš 
Polihromā koka restaur.tehnol. 1        I     S.Kuple 
Akmens restaur.tehnol. 0,5      I       R.Lūsis 
Veidošana 3        I     G.Vagners 
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Interjera projektēšana 1          I   A.Kleinberga 
Restaurācijas organizācija 1          I   R.Lūsis 

Izvēles studiju kursi 7                           

Koktēlniecība 5                   I     Ā.StraustiĦš 
Ăipša apstrāde 3               I         G.Vagners 
Metāla restaur.tehnol. 2                   I     S.GaismiĦa 
Akmens restaur.tehnol. 2                   I     R.Lūsis 
Polihromā koka restaur.tehnol. 2                   I     S.Kuple 
MēbeĜu restaurācijas tehnol. 2                   I     Ā.StraustiĦš 

Veidošana 3                   I     G.Vagners 

Prakse 26                           

Iepazīšanās prakse 9                         
Specializācijas prakse 8                         

Pirmsdiplomdarba prakse 9                         

U.BaĜĜa. 
I.Heinrihsone, 
R.Lūsis, S.Kuple 

Kvalifik ācijas darbs 12                           

Diplomdarba projekts 1                           
Lietišėais pētījums 2                           
Diplomdarba praktiskā daĜa 8                           

Ekonomiskā daĜa 1                         G.Pelše 

Kop ā 120                           
Eksāmeni 9       1   1 1   2 4       

Ieskaites 46 1 2 5 9   4 2 10   13       
 
       Lai sasniegtu tematiskās izglītības mērėus, studiju laikā tiek pielietota projektu 
metode. Šādā veidā studenti mācās savu darbību patstāvīgi plānot, organizēt, realizēt, kā 
arī lietot dažādas informācijas tehnoloăijas, tajā skaitā praktiski strādāt ar dažādām datu 
bāzēm. Studenti mācās uzĦemties personisku atbildību par savu darbu, vienlaicīgi attīstot 
prasmi strādāt komandā. 
      Šī studiju programma realizē uz studentu orientētu izglītību, līdz ar to tematiskā 
apmācība, kas orientēta uz problēmsituāciju risināšanu ar projektiem prasa ievērojami 
mainīt studiju darba organizāciju, pārskatīt prioritātes studiju procesā, kas akcentētu 
patstāvīgo darbu un mācību satura integrāciju. 
      Mērėtiecīgai studiju programmas realizācijai, studiju plāns ir sadalīts fāzēs un blokos. 
Studiju laikā izšėir 4 fāzes (P, K, S, I ). Katra fāze atšėiras ar tēmu sarežăītību un 
padziĜinājumu. Fāze ir 20 - 40 nedēĜu apmācību cikls, kas sadalās divos -  četros 10 
nedēĜu blokos ( piemēram, P fāzē bloki – P1, P2, P3, P4 ). Katram blokam  ir sava tēma, 
kuras risināšanai kalpo integrēti mācību priekšmeti. Bloka laikā darba grupa izpilda 
projektus, piemēram 50% no mācību laika P fāzē, K un I fāzē – 25% projektu darbs. 
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3.4. Fāzu un bloku shēma 
 
 

           P fāze                   K fāze                         S fāze                      I fāze 
 
 
   P1  P2   P3   P4      K1   K2   K3                S1          S2            I1   I2     DP 

 
 
Studiju sākums                                                                                        Studiju noslēgums 
 
P fāze – Profesijas PAMATI. Kultūras vērtību nozīmes izpratne. Restaurācijas/ 
konservācijas vispārējo pamatprincipu izpratne un apguve. Saskarsmes prasme. 
 
K fāze – TEORIJA. Kultūras vērtību aizsardzības pamatprincipu konstruktīva un 
padziĜināta izzināšana izvēlētajā specializācijā. Restaurācijas problēmu definēšana un 
zinātniska izpēte. Darba metožu izvēles kritēriji. Restaurācijas darbu procesi un 
dokumentācija. 
 
S fāze – PRAKSE. Praktiska darbība teorētisko zināšanu nostiprināšanai -specializācijas 
fāze. Darbs reālā darba vietā kopā ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Kultūras pieminekĜa 
oriăinālsubstances , stila un raksturīgāko īpatnību saglabāšana. 
1. KURSS   - 9 KP 
Restaurācijas vispārējo pamatprincipu apguve. 
2. KURSS   - 8 KP 

Iegūto zināšanu un praktiskās pieredzes padziĜināšana izvēlētajā specializācijā. 
3.KURSS   - 9 KP 
Prakse reālā darba vietā - praktiskās pieredzes padziĜināšana. 
 
I fāze -  SPECIALIZĀCIJA. Restaurācijas darbu organizācijas padziĜināta apguve. 
DP –  KVALIFIK ĀCIJA. Restaurācijas darbu programmas aizstāvēšana. Diplomdarba – 
praktiskā darba veikšana un aizstāvēšana. 
Kvalifik ācijas darba mērėi : 

• apliecināt topošā speciālista gatavību patstāvīgi pildīt profesionālas darbības 
saistībā ar kultūras mantojuma aprūpi; 

• apliecināt prasmi pielietot apgūto teoriju praksē; 
• saskatīt problēmas un mācēt tās risināt. 

Diplomprojekts un diplomdarbs – patstāvīgs kvalifikācijas darbs. 
1. patstāvīgs un profesionāls darbs savā nozarē saskaĦā ar restaurācijas uzdevumu un 

pēc apstiprinātas metodikas – paredzot savas praktiskās darbības sekas; 
2. praktiski veic: 
• kultūras vērtību aizsargāšanu – novērš nolietošanos vai sairšanu apkārtējās vides 

iespaidā, 
• kultūras vērtību konservāciju – struktūras nostiprināšanu, lai saglabātu kultūras 

vērtību stabilā stāvoklī, 
• kultūras vērtību tehniskā stāvokĜa izpēti un analīzi , 
• objekta restaurācijas procesa detalizētu dokumentāciju. 
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Bloks  ir studiju periods 10 nedēĜu garumā, kurā no 1.-9. nedēĜai notiek studiju pasākumi 
(lekcijas, praktiskās nodarbības, darbs projektos), 10. nedēĜā eksāmeni vai ieskaites 
lekciju un integrētajos priekšmetos. Katram blokam ir sava tēma, kuras ietvaros ar 
projektu metodi tiek risināti uzdotie projekta uzdevumi un problēmsituācijas. Katram 
blokam ir atbildīgais pasniedzējs – eksperts, kurš konsultē projekta izstrādi un sniedz savu 
vērtējumu projekta aizstāvēšanā. Projektu izstrādes gaita tiek dokumentēta  studentu 
projekta dienasgrāmatā. Projekta dienasgrāmatā atspoguĜojas grupas darba plānošanas 
process, informācijas apstrādes metodes, prezentēšanas forma. Studenti arī norāda, kas ir 
paveikts, kas radījis grūtības, ko viĦi ir īstenojuši. Projekta dienasgrāmata raksturo gan 
kopīgo komandas darbu, gan katra dalībnieka individuālo veikumu. 
Visas blokā notiekošās aktivitātes un bloka saturs ir apkopots bloka grāmatā: 

• Kvalifik ācijas prasības (nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes, kas 
jāapgūst bloku beidzot) 

• Bloka tēmas 
• Bloka struktūra – stundu sadalījums pa nedēĜām 
• Bloka priekšmetu pasniedzēji 
• NedēĜas projektu darba realizācijas gaita, atskaites un kontroljautājumi. 

Ar bloka grāmatām un studenta rokasgrāmatu var iepazīties RCK 
 

3.5. Studiju bloku grafiks                                                                         
 

 Restaurācija 

Bloki 1.bloks 2.bloks 3.bloks 4.bloks 

1.ned. 
2.ned. 
3.ned. 
4.ned. 
5.ned. 
6.ned. 
7.ned. 

Teorētiskās studijas Teorētiskās studijas 

8.ned. 
9.ned. 

Teorētiskās studijas Teorētiskās studijas 

Prakse 

1.
ku

rs
s 

10.ned. 
Prakse 

Sesija, skate 

1.ned. 

2.ned. 

3.ned. 

4.ned. 

5.ned. 

6.ned. 

Teorētiskās 
studijas 

7.ned. 

Teorētiskās studijas 
Prakse 

8.ned. 

9.ned. 
Prakse 

Teorētiskās studijas Teorētiskās studijas 

Prakse 

2.
ku

rs
s 

10.ned. Sesija, skate 

1.ned. 

2.ned. 

3.ned. 

4.ned. 

5.ned. 

6.ned. 

7.ned. 

8.ned. 

Teorētiskās studijas Prakse 

9.ned. 

Teorētiskās studijas 

Sesija 

3.
ku

rs
s 

10.ned. Sesija Prakse 
Diplomdarba projekts 

Diplomdarbs 
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3.6.  Pasniegšanas metodes 
 
Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, ar 

uzsvaru uz mācīšanos (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu komandā. 
Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Patstāvīgo darbu 

pamatmetode ir: projektu darbi, kursa darbi, prakses, kā arī lietišėais pētījums. Studiju 
laikā veidojas ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un prakšu 
aizstāvēšanas kvalitāte.  

Studiju procesā gan studenti, gan mācību spēki plaši pielieto modernos tehniskos 
līdzekĜus: datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus, dokumentu boksus. 
Modernie tehniskie līdzekĜi veicina daudzveidīgāku un interesantāku studiju procesu. 
Būtiski palielināts speciālās literatūras (iepirktā un mācībspēku izdotā literatūra) klāsts, 
tajā skaitā arī metodiskā literatūra un izdales materiāli. Tas Ĝauj nodarbībās vairāk 
pievērsties svarīgākiem jautājumiem un konsultācijām, aktivizēt studentu patstāvīgo 
darbu. Gan studentu projektu aizstāvēšanās, gan studentu zinātniskās konferencēs tiek 
apkopoti pētījumu rezultāti, uzkrāta pieredze darba prezentācijā un runas mākslā 
auditorijas priekšā.  

Docētāju saziĦa un konsultācijas ar studentiem notiek arī elektroniski. RCK interneta 
mājas lapā tiek ievietoti arī lekciju saraksti. 

Studiju process tiek organizēts RCK auditorijās, mācību darbnīcās un prakses vietās. 
 

3.7. Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, četras datorklases un mācību 

darbnīcas. Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem 
līdzekĜiem (audio-, video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokameru, 
epidiaskopu, datorprojektoriem, interaktīvām-skārienjūtīgām tāfelēm). 
Šajā laika posmā starp divām akreditācijām tika izremontēts: restaurācijas katedra un 
sporta pasniedzēju kabinets, studentu ăērbtuves pie sporta zāles, fotolaboratorija, 
trenažieru zāle, dušas telpas sporta klubā, būvtehnoloăijas pasniedzēju darba telpa, 
medpunkts, garāžu palīgbloks, būvtehnoloăijas, elektrotehnikas un būvėīmijas kabineti, 
auditorijas, kafejnīca un tualetes. Veikti remonti arī dienesta viesnīcai – daĜēja logu un 
balkona durvju nomaiĦa, kanalizācijas maăistrālā posma nomaiĦa, pieslēgts internets. 

Ekonomikas kabinets aprīkots ar datoriem (12 vietas) un programmatūru: „Tāmēšanas 
sistēma būvniecībā”. Mākslas vēstures un stilu mācības kabinets aprīkots ar 
videoprojektoru, digitālo kameru dokumentu projicēšanai un portatīvo datoru. Portatīvais 
dators iegādāts studiju daĜai un arī restauratoru katedrai - lai veiksmīgāk nodrošinātu 
studiju prezentāciju materiālus, piedalītos zinātniskās konferencēs un praktiskos 
semināros. 

Iespēju robežās tiek uzlabots datorprogrammatūras nodrošinājums. Koledžā ir 117 
datori, praktiski katram pasniedzējam kabinetā ir dators, 60 datori ir paredzēti studiju 
procesam, 20 datori – administrācijas vajadzībām.  

Koledža cenšas izmantot visus pieejamos finansu resursus, t.sk. pašu ieĦēmumus, 
infrastruktūras attīstībai. Piemēram, šajā mācību gadā iegādāts sekojošs materiāli 
tehniskais aprīkojums: 3 ploteri A1, 2 printeri A4, 22 plakanie monitori, 19 datori, 2 
lāzerprinteri A3, diktofons, kodoskops, baltā sienas tāfele, optiskais teodolīts, 
videokamera, digitālais spoguĜkameras fotoaparāts, datorprogrammas foto apstrādei, 
dokumentu iesienamā mašīna, katalogi „BIK”, katalogs e-BIK, mehāniskais pacēlājs, 
rokas ripzāăis, figūrzāăis, 4 urbjmašīnas, zviedru siena sporta nodarbībām. 
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 RCK bibliotēka reăistrēta Bibliotēku reăistrā 2004.gada 6.septembrī. Bibliotēkas 
krājumā ir 55000 grāmatu. Bibliotēkas fondi ir universāli, ar būvniecības un arhitektūras 
literatūras pārsvaru latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās. Katru gadu tie tiek papildināti 
gan ar uzziĦu literatūru, gan profesionālo literatūru, kā arī ar pasniedzēju sagatavotiem 
mācību materiāliem. Katru mēnesi ir iespējams iepazīties ar jaunienākušās literatūras 
sarakstu. Bibliotēka abonē 20 periodiskos preses izdevumus. Sākot ar 2000. gadu tiek 
veidots elektroniskais katalogs, nepārtraukti turpinās bibliotēkas datu bāzes attīstīšana. 
Bibliotēkas lasītavā ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un 2 kopētāji. Visas 
teorētiskās studijas notiek ar RCK bibliotēkas atbalstu.  

Pārstrādāta un modernizēta koledžas mājas lapa.  
 

3.8. Studiju procesa materiāli tehniskā nodrošinājuma 
uzlabošana: 

 

• Koksnes materiālu un tehnoloăijas kabinetā uzstādīts dators ar 
programmnodrošinājumu darbam ar zinātniskā projektā iegādāto mikroskopu un 
digitālo fotoaparātu 

• Iekārtota fotolaboratorija un aprīkota ar modernu aparatūru (datorprogrammas, 
fotoprinteris, digitālais fotoaparāts). 

• Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda materiālu atbalstu RCK polihromijas darbnīcā 
tika projektēta un ierīkota ėīmisko vielu nosūces ventilācija. 

• Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda materiālu atbalstu tika publicēti RCK zinātniski – 
praktiskās konferences „Restauratoru izglītība un tās problēmas” referāti. 

• 2008. gada februārī piedalījāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursā un esam 
guvuši materiālu atbalstu Ls 2100 – RCK restaurācijas darbnīcu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai. 

 

3.9.  Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 
 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu 
apguvi konkrētajā nozarē, galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālai sagatavotībai. 
Atšėirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībai nav plaša akadēmisko 
zināšanu daĜa un ar to saistītais pasniedzēju un studentu zinātniski pētnieciskais darbs, 
tomēr studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniski pētnieciskā darba elementi, sākot 
ar iknedēĜas projektu jautājumu risināšanu līdz dažādu variantu salīdzināšanai kursa 
darbos, prakšu atskaitēs un diplomprojektā, kas atbilst tehniskā projekta prasībām. 
Situācija ir mainījusies, no 2007.gada. Koledža 2007.gadā pirmo reizi saĦēma 
finansējumu zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai 6649 Ls 
apmērā. Tika noslēgts līgums un vienošanās protokols ar IZM par zinātniskās darbības 
attīstību koledžā. Tika īstenots projekts: „Modernas optiskās mikroskopijas metodes 
ieviešana studentu - restauratoru apmācībā un objektu izpētes darbos”. 2008.gadā tiks 
īstenots zinātniskais projekts: „Informāciju tehnoloăiju ieviešana bibliotēkā studentu 
pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošanai Rīgas Celtniecības koledžā”, ar finansējumu – 
10300 Ls. 

Koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru uzdevums ir zinātniski izzināt, 
analizēt un izskaidrot praktiska rakstura problēmas. Iegūtās teorētiskās atziĦas var tikt 
ieviestas praksē vai izmantotas to jautājumu risināšanā, kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie 
pētījumi dod pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un tālākai attīstīšanai, kā arī prakses 
optimizēšanai un prakses vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai.  
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RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniskā darba elementi, sākot ar 
projektu temata un problēmu apzināšanu, izpēti un analīzi. Izpētes procesa laikā tiek 
apzināti izpētes objektu vai materiālu informācijas avoti. Lietišėos pētījumus pielieto 
kursa darbos, pirms restaurācijas izpētes veikšanā un kvalifikācijas darbos. Veicot lietišėā 
pētījuma darbu, students vai nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās pasniedzēju vadībā 
teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts studentam ir principiāli jauns, patstāvīgi 
pētīts un sakārtots.  

2006.gada 15.-16.maijā notika starptautiskā zinātniskā konference: „Restauratoru 
izglītība un tās problēmas”. Konferencē piedalījās restauratori no Latvijas un Lietuvas, 
LV kultūras pieminekĜu inspektori, RCK pasniedzēji, absolventi un studenti. 

Katru gadu, uzsākot studijas, tiek organizēta studentu iepazīšanās ar kultūras 
mantojuma saglabāšanas problēmām Latvijā. Piemēram, 2007./2008. studiju gadā bija 
iepazīšanās ar Bauskas vēsturisko apbūvi, Pils Rundāles mēbeĜu restaurācijas darbnīcu, 
Mežotnes pilskalnu un Mežotnes pili. 

 2008. gada 29. februārī restaurācijas katedras studenti un pasniedzēji piedalījās 
Tukuma muzeja organizētajā konferencē, kas notika Durbes pilī. 
2008.gada 27.martā notika studentu zinātniskā konference: „Pozitīvā domāšana”. 
2008.gada jūnijā notiks zinātniskā konference: „Arhitektūras un būvniecības attīstība 
cauri gadsimtiem”, kurā piedalīsies arī retaurācijas nodaĜas studenti ar referātiem. 
 

3.10. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

RCK restauratoru katedrai ir ilgstoša sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas 
restauratoru katedru: 

• LMA restauratoru pasniedzēji tiek uzaicināti kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas 
komisijā un diplomdarbu recenzēšanā; 

•  mācību metodiėes Ingas Melderes vadībā RCK studenti ir veikuši LMA sienu 
izpēti un krāsojumu zondāžas; 

• LMA restauratoru katedras studenti apmeklē Dr. chem. Irēnas Lūses lekcijas 
RCK; 

• LMA restauratoru katedra kopā ar RCK docenti Dr. chem. Irēnu Lūsi 2008. g. 
aprīlī izveidoja izstādi „IZGLĀB” 

•      RCK ir noslēgusi vienošanās protokolu ar LLU Tehniskās fakultātes izglītības 
un mājsaimniecības institūta administrāciju  par studiju programmas saskaĦošanu 
un studiju turpināšanu otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai. 

• Ar RCK pedagogu intelektuālo atbalstu Rēzeknes mākslas vidusskola kopš 2006. 
gada īsteno koka konservācijas/restaurācijas mācību programmas: 

• specialitātes „Restauratora asistents”standarta izstrāde (Ā. StraustiĦš darba 
grupas vadītājs); 

• profesijas mācību plānu, izglītības programmu aprakstu un priekšmetu 
programmu izstrāde (doc. S. Sviėe – „Ėīmija”, „Koksnes un polihromijas 
materiālu ėīmija”, Ā. StraustiĦš – „MēbeĜu un kokgriezumu restaurācijas 
tehnoloăija” un uz tās pamata sagatavoti metodiskie materiāli.  

 Studijas Restaurācijas nozarē nesīs būtisku ieguldījumu Latvijas reăionu kultūras 
mantojuma apzināšanā, sakopšanā un kultūras norisēs kopumā. Rēzeknes mākslas 
vidusskolas absolventi varēs turpināt studijas RCK. Rēzeknes mākslas vidusskolā, 
sadarbojoties ar RCK, plāno atvērt arī metāla un akmens konservācijas mācību 
programmas. 
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     RCK ir ieguvusi atkārtotu (otro) finansējumu “Leonardo da Vinci” mobilitātes 
projektu konkursā par tālāku sadarbību ar Bulgāriju pasniedzēju pieredzes apmaiĦas 
projektos. Projekts Nr. DM/476/LV/04/403 „Izglītības procesa inovāciju apmaiĦa starp 
celtniecības mācību iestādēm”, kas tika īstenots 2005.gadā un projekts Nr. 
DM/467/LV/06/413 „Pasniedzēju profesionālā kompetence un sadarbība ar darba 
devējiem – kvalitatīvas izglītības garants”. 

Jau trešo gadu lekciju ciklu un praktiskos darbus par sauso būvniecību vadīja 
vieslektori no Vācijas : Dr. Joachim Hofman un Dipl.Ing. Andreas Werk. 

Notika semināri, kurus organizēja firmas: “Columbia-Kivi”  pārstāvji.  
Tika noslēgta vienošanās, ka 2006.gada oktobrī Rīgas Celtniecības koledžas 

pasniedzēji un studenti dosies uz Trīru apmaiĦas projektā. Trešā kursa studentiem bija 
tikšanās ar Bredfordas universitātes mācībspēkiem Joanne Crowther un Jack R Bradley. 

     2007.gadā koledžu apmeklēja no Vācijas Berufsbildende Schulen Syke 
Dipl.Ing.Arch. Knut Hancker, no Dānijas Aarhus technical College Finn Rudfeld, no 
Lielbritānijas  Castle College Ussman Zafar. 

Koledža aktīvi darbojas Latvijas koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša sadarbība ar 
Rīgas Tehnisko koledža un  Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu. Docētāji piedalās augstskolu 
un koledžu rīkotajās konferencēs, notiek pieredzes apmaiĦa. 

Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām, jaunajā koledžas mājas lapā 
ir ievietota informācija arī angĜu valodā, kas varētu veicināt starptautisko sadarbību. 

Koledžas docētāji: ĥina Protasova un Sandra Sviėe piedalījās projektā, kas tika 
organizēts ar Eiropas Savienības atbalstu – Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 
„Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” 
projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)”. 
2005.gada maijs – 2006.gada maijs. 

Koledža katru gadu piedalās Starptautiskajā izstādē „SKOLA” , r īko atvērto durvju 
dienas, kā arī informācijas dienas katra gada janvārī, martā un aprīlī.  

Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada 
katalogos – „Izglītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c. 

Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības aăentūras 
Profesionālās orientācijas informācijas centra mājas lapai http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, 
līdz ar to informācija par koledžu ir pieejama Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla 
ietvaros. 2008. gadā RCK restauratoru nodaĜa ir uzaicināta par sadarbības partneri EEZ 
Norvēăijas finanšu instrumenta projektos.  

2008.gadā ir saĦemta Erasmus University Chater (EUC) Nr.147087-IC-1-208-1-LV-
ERASMUS-EUCX-1, ERASMUS ID Code LV RIGA40. Tās termiĦš 2013/2014 
akad.gads. 

Noslēgts līgums ar Vitus Bering University College Denmark par studentu 
apmaiĦu „Erasmus” programmas ietvaros.Studiju programmas salīdzinājums ar 
Eiropas valstu studiju programmām 
 

3.11. Studiju programmas salīdzinājums 
 

Kultūras pieminekĜu aizsardzības konservācijas un restaurācijas studiju virziens Eiropā 
raksturojas kā starpprofesionāls un daudzdisciplinārs, kas apvieno materiālzinātni, ėīmiju, 
mākslu, celtniecību, arheoloăiju, etnogrāfiju, amatniecību, mākslas, stilu un kultūras 
vēsturi. Konservācijas un restaurācijas priekšmetu teorija un darba praktiskās iemaĦas, 
kas ir priekšnoteikums kvalifikācijas iegūšanai un praktiskās darbības licenzēšanai, ir 
mācību programmas nozīmīgākās sadaĜas. Mācību programmas balstās uz kultūrās 
pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un restaurācijas darbu starptautiski pieĦemtajiem 
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noteikumiem un standartiem. Apkopojot informāciju par ārvalstu augstskolām, kurās tiek 
sagatavoti konservācijas un restaurācijas speciālisti, tika konstatēts, ka: 

• studiju programmas ir daudzveidīgas ar samērā dažādu studiju ilgumu, 
priekšmetu un kredītpunktu diapazonu; 

• tās netiek stingri limitētas, pastāv dažāds priekšmetu un kredītpunktu sadalījums; 
• nozīmīgu vietu speciālistu sagatavošanā ieĦem praktiskās konservācijas un 

restaurācijas prakse. 
 

3.12. RCK studiju plāna salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām 
 

Mācību priekšmeti 
KauĦas 

J.Vienožinska 
studiju centrs 

Rīgas Celtniecības 
koledža restaurācijas 

nodaĜa 
  KP KP 

1. Komunikatīvie priekšmeti 2 5 

2. Filosofija 2  

3. Svešvaloda 6 5 

4. Dzimtā valoda  1 

5. Makslas un civilizācijas vēsture, stilu vēsture 7 7 

6. UzĦemējdarbības priekšmeti  7 

7. Vides aizsardzība  1 

8. Likumdošana, darba aizsardzība 4 2 

9. Materiālu mācība  4,5 

10. Ėīmija 2 2 

11. Zīmēšana 8 4,5 

12. Datori 3 4 

13. Konstrukcijas  4 

14. Rasēšana  2 

15. Restaurācijas tehn. 8 9 

16. Foto 2 2,5 

17. Maketēšana  1,5 

18. Krāsu mācība 6 3 

19. Kompozīcija, interjera projektēšana 6 5 

20. Restaurācijas pamati, ētika, dokument. 10 4 

21. Tautas māksla 2 1,5 

22. Veidošana  4 

23. Būvfizika  1 

24. Restaurācijas organizācija, vadīšana  3,5 

25. Anatomija 2  

26. Praktiskās pamatiemaĦas  4 5 

27. Iepazīšanās prakse 2 4 

28. Knservācijas darbi 2 4 

29. Restaurācijas darbi 4 4 
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30. Tehnoloăiskā prakse 4 4 

31. Specializācija 20  

32. Priekšdiplomprakse 4 5 

33. Dioplodarba projekts 10 10 

 Kopā 120 120 
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3.13.  Sadarbība ar darba devējiem 
 

Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. 
Vadošie pasniedzēji un katedru vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību 

un asociāciju darbā kā dalībnieki, piemēram, Būvinženieru savienībā, Arhitektu savienībā, 
Amatniecības kamerā, Restauratoru biedrībā. 

Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses būvobjektos un 
arhitektu birojos, kā arī recenzējot diplomprojektus.  

 
Firmas, kurās notiek restauratoru studentu stažēšanās prakses                
                                                                                              

N.p.k. Organizācijas nosaukums 

1. LR Ārlietu ministrija, K. Valdemāra ielā 3. 
2. SIA Sēpija, restaurācijas firma. 
3. Latvijas Etnografiskais brīvdabas muzejs. 
4. SIA “MēbeĜu restaurators” 
5. Valsts aăentūra “Rīgas Motormuzejs” 
6. Laidu MUIŽA-PILS 
7. SIA “Antiklv” 
8. Rīgas Jēzus Ev.Lut. draudze 
9. Valsts aăentūra Rundāles pils muzejs 
10. SIA “M ēbeĜu manufaktūra Agens” 
11. SIA “REST BŪVE” 
12. V/A Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 
13. Doma baznīca 
14. Valsts aăentūra Ārzemju mākslas muzejs 
15. SIA “BTD būvtēlniecības darbnīca” 
16. SIA “Cēsu restaurators” 

 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 
Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta prasībām (MK noteikumi Nr. 141 „Noteikumi par Valsts pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības standartu” (2001.20.05.) un MK noteikumi Nr. 347 
„Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr. 141).  

Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra 
rīkojumu Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 

Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, praksēs, 
ieskaitēs, eksāmenos un diplomdarbos. Kursa projektu aizstāvēšana notiek publiski 
attiecīgo pasniedzēju un kursa biedru klātbūtnē.  

Studiju procesa pamatā ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko darbu 
plānojums. 

Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāra bloka projektu aizstāvēšana, semināri, 
kontroldarbi, kursa darbu un kursa projektu aizstāvēšana, ieskaite vai eksāmens studiju 
kursa noslēgumā, prakšu aizstāvēšana. 
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Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. Studijas notiek pēc kursu sistēmas. 
Studentu ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc iepriekšējā kursa studiju plāna apgūšanas. 

Izglītības programmu vērtē darba devēju asociācijas pārstāvji.  
Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaĦu 

un profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras mantojuma 
saglabāšanas nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas regulāri tiek 
pārskatītas un apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek pieĦemti 
lēmumi par studiju procesa uzlabošanas un pilnveidošanas pasākumiem. 

Pasniedzēja darba kvalitāti vērtē struktūrvienība. 
Galvenā uzmanība tiek pievērsta diplomdarba projekta, lietišėā pētījuma un 

diplomdarba aizstāvēšanai. Valsts Kvalifikācijas komisija, kurā tika uzaicināti dažādu 
specialitāšu akreditēti restauratori, atzinīgi vērtēja darbu izpildīšanas augsto tehnisko 
kvalitāti un lietišėo pētījumu daudzveidību. 

Vidējā diplomdarbu un lietišėo pētījumu aizstāvēšanas atzīme – 7,73  
 

4.1. Diplomdarbu praktiskās daĜas aizstāvēšanas 
rezultāti 

            

  2003 2004 2005 2006 2007 

Balles   S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% 
10 Izcili   3 12 1     6,25              -      1     9,09    
9 Teicami 1 20 5 20 3    18,75    3    23,08    1     9,09    
8 ěoti labi 3 60 8 32 7    43,75    5    38,46    3    27,27    
7 Labi 1 20 5 20 2    12,50    3    23,08    1     9,09    
6 Gandrīz labi   4 16 3    18,75    2    15,38    4    36,36    

5 Viduvēji                -                -      1     9,09    

  Kopā absolv.skaits 5  25  16   13   11   

  Vidējā atzīme   8   7,92       7,81          7,69          7,18    

diplomdarbu praktisk ās da Ĝas vidējā atzīme    7,72      
         

4.2. Diplomdarbu teorētiskās daĜas - lietišėā pētījuma 
aizstāvēšanas rezultāti 

           

    2003 2004 2005 2006 2007 

Balles   S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% S
ka

its
 

% 
10 Izcili           -      1    12,50              -      2    15,38              -       
9 Teicami           -      3    37,50    4    25,00    2    15,38    3    27,27     
8 ěoti labi           -      2    25,00    5    31,25    3    23,08    2    18,18     
7 Labi           -      1    12,50    4    25,00    2    15,38    3    27,27     
6 Gandrīz labi           -      1    12,50    2    12,50    4    30,77    3    27,27     

5 Viduvēji           -                -      1     6,25              -                -       

  Kopā absolv.skaits 0   8   16   13   11   

  Vidējā atzīme           8,25           7,56           7,69           7,45     

diplomdarbu teor ētisk ās da Ĝas - lietiš ėā pētījuma vidējā atzīme     7,74 
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5. Studenti 
 

Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un RCK Padomes 
apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem. Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR 
Augstskolu likumu, MK noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 
kārtību uzĦemšanai studiju programmās” un  RCK Padomes apstiprinātiem: „UzĦemšanas 
noteikumiem un imatrikulācijas kārtību Rīgas Celtniecības koledžā” 

 
2003./2004. konkursa koeficents – 1,1, bet 2006./2007.m.g. - konkursa koeficents – 

2,35 
 

 
Studentu sadalījums pēc iepriekšējās izglītības 

                                                                                                                            5.1. zīm. 
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Studentu sadalījums pēc dzīvesvietas 
                                                                                                                                       5.2. zīm. 
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5.1. 2007./2008.m.g. studējošo statistikas rādītāji  
 

1. kursā imatrikulēto skaits 2007./2008.m.g. 20 
Studējošo skaits 2.kursā 17 
Studējošo skaits 3.kursā 10 

Kopā 47 
 

Studentu skaits studiju programmā „Restaurācija” 
 

Studiju gads Restaurācija 
 Kopā Budžeta Maksas 

2002./2003. 57 57 - 
2003./2004. 68 68 - 
2004./2005. 60 60 - 
2005./2006. 56 56 - 
2006./2007 49 49 - 
2007./2008 47 47 - 

 
Studiju programmas „Restaurācija” absolventu skaits 
 

Studiju gads Absolventu skaits 
 Kopā Budžeta Maksas 

2002./2003. 5 5 - 
2003./2004. 25 25 - 
2004./2005. 16 16 - 
2005./2006. 13 13 - 
2006./2007. 11 11 - 

Kopā 70 70 - 
 
Studiju programmu „Restaurācija” laika periodā  no 2003. – 2007. gadam ir absolvējuši 
70 studenti. 
 

Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, tie ir līdzīgi kā iepriekšējos gados: 
materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). 
Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 
darbam; 

• pēc stažēšanās prakses paliek strādāt savā prakses vietā; 
• neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle, 

tiek mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 
• neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo 

slodzi; 
• nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti pēc neilga 

laika tiek atskaitīti nesekmības dēĜ. 
 
Palielinājies studentu īpatsvars no laukiem, kas sastāda divas trešdaĜas no studentu 

skaita. Adaptācija jaunajā vidē norisinās pamatā veiksmīgi. JaunuzĦemto studentu 
īpatsvars koledžas sporta sekcijās un pašdarbības kolektīvos ir lielāks pirmajos kursos 
nekā vēlākajos.  
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Studentiem ir iespējams nodarboties ar sportu dažādās sekcijās; volejbola, 
basketbola, galda tenisa, var izmantot trenažieru zāli. Šogad Rīgā 15.reizi tika sarīkotas 
48.sporta spēles, kas notiek starp Rīgas Celtniecības koledžu, Kotkan ammatillinen 
Koulutuskeskus (Somija), Tallina tehnikakorgkool (Igaunija) un Vilniaus Statybos ir 
Dizaino kolegija (Lietuva). 

Studenti var iesaistīties deju kolektīvā „Austris”, korī „Spāre”, vokāli –
instrumentālajā ansamblī „Posms”, dramatiskajā pulciĦā un foto pulciĦā. 
 

5.2. Studentu aptaujas rezultāti 
 

Katru studiju gadu tiek veiktas studentu aptauja par studiju procesa kvalitāti, studiju 
programmas saturu, studiju organizāciju un pedagogiem.  

Augsts vērtējums ir pasniedzēju kvalifikācijai un attieksmei pret studentiem, dominē: 
erudīcija, profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām. Pozitīvi tiek vērtētas koledžas telpas, materiāli-tehniskā 
bāze, bibliotēka un nodarbību organizācija. Pozitīvi tiek vērtētas arī savstarpējās attiecības 
grupā, kuras attīstās, studentiem strādājot grupās projekta darbu. 

Kā grūtāk apgūstamie priekšmeti tiek minēti:  
• Koksnes materiālu tehnoloăija; 
• Maketēšana; 
• Būvfizika; 
• Vides aizsardzība. 

Studenti vēlas lielāku precizitāti projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. Dažkārt kritiski 
tiek vērtēta atsevišėu pasniedzēju profesionalitāte un pieeja darbam. Daudzi studenti vēlas 
plašāku pieeju internetam un kopēšanai. 

Vairāk kā puse studentu uz RCK Restaurācijas nodaĜu nākuši ar mērėi, jo šeit viĦus 
sagatavo profesijai, kas viĦus interesē. DaĜa studentu studijas koledžā izvēlējās tādēĜ, ka 
šeit ir iespējams iegūt I līmeĦa augstāko profesionālo izglītību. Daži atzīmē, ka koledžā 
tiek izvirzītas augstas prasības mācībās un ir lielāka iespēja izglītoties. Sestā daĜa studentu 
koledžā ir nokĜuvusi citu iemeslu dēĜ – kāds ir atnācis līdzi draugam, kāds nejauši atradis 
informāciju internetā vai kādā augstskolu ceĜvedī un atnācis izmēăināt iespēju iestāties, 
cits savukārt nācis tādēĜ, ka koledžā par studijām nav jāmaksā. 

Gandrīz pusei studentu domas par studiju procesu koledžā saskan ar tām, kādas tās 
bijušas pirms studiju uzsākšanas. Parasti par projektu mācību metodi topošajam studentam 
ir pastāstījis kāds pašreizējais RCK students, cits uzzinājis internetā. Piektajai daĜai 
studentu domas saskan tikai daĜēji – ir bijusi nojausma par projektu metodi, kaut kas ir 
bijis dzirdēts, bet tādas īstas saprašanas nav bijis. Tāpēc, uzsākot studijas koledžā, domas 
daĜēji mainījās. Savukārt vairāk kā trešajai daĜai studentu vispār nav bijusi nekāda 
nojausma par projektu metodes studiju formu, tādēĜ viĦu domas par studijām koledžā 
krasi mainījās pēc studiju uzsākšanas.  

Restaurāciju nodaĜas pusi studentu mācību process apmierina. Šajā skaitā tiek 
minēts gan tas, ka apmierina pati projektu metode, gan tas, kā norisinās mācību process, 
citi uzsver patīkamos pasniedzējus un viĦu saprotošo attieksmi pret studentiem – nav vairs 
„pasniedzēja – mācāmā” attiecības, bet ir divu pieaugušu cilvēku attiecības, kurās tiek 
uzklausītas domas un viedokĜi, notiek savstarpēja kontaktēšanās un informācijas apmaiĦa 
agrākās „tikai klausīšanās” vietā. 

Studenti, kurus mācību process apmierina daĜēji vai neapmierina, pārsvarā min tādu 
iemeslu kā nepietiekams prakses trūkums. Tiek uzsvērts, ka teorētiskās mācības ir lielā 
pārsvarā, salīdzinot ar praksei atvēlēto laiku, jo restaurācijā Ĝoti liela nozīme ir tieši 
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praktiskajām iemaĦām. Tāpēc arī pie mācību programmas uzlabojumiem tiek minēts 
prakses laika pagarinājums, citi, savukārt, pat iesaka studiju laikam pievienot vēl pusgadu, 
tādā veidā nodrošinot vairāk laika praksei. Pie trūkumiem tiek minēts arī zems moderno 
tehnoloăiju pielietojums praksēs. 

Lielākajai daĜai Restaurācijas nodaĜas studentu studijas koledžā nesagādā nekādas 
grūtības. Bet tie studenti, kam studijas sagādā kādas grūtības, pārsvarā min tādus iemeslus 
kā slinkums (tādēĜ nespēj darbus nodot laicīgi), grūtības piecelties no rīta (mācības 
koledžā sākas plkst. 8:30 no rīta), krievvalodīgajiem grūtības sagādā valodas problēmas 
(mācības notiek tikai latviešu valodā), savukārt dažiem grūtības sagādā tas, ka studijas ir 
grūti apvienot ar darbu, jo RCK Restaurācijas nodaĜa studijas piedāvā tikai klātienē dienas 
nodaĜā. 

Kā uzsver RCK Restaurācijas nodaĜas absolventi, nekad nebūs tā, ka nenoderēs 
gūtās zināšanas. Tiem, kas šobrīd strādā restaurācijā, koledžā gūtās zināšanas, protams, 
Ĝoti noder, taču viĦi uzsver, ka tikai ar tām zināšanām, kas ir gūtas studiju laikā, ir krietni 
par maz. Koledžā var apgūt tikai pašus pamatus, daudz lielāks ieguvums ir no praksēm, 
kas ir pēc koledžas beigšanas. Restaurācija aptver tik daudz informācijas, ka šajā nozarē 
var mācīties visu mūžu un tāpat neapgūt visu. Bet, ja zin pašus restaurācijas principus un 
pamatus, tad tālākā darbība restaurācijā nesagādā īpašas pūles. 
 
 

Koledžas dzīves vērt ējums 
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Programmas saturs 

 

 
 

 
Vairums absolventu par studiju programmu izsakās Ĝoti pozitīvi. 

 
Pedagogu vērt ējums 
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Kādas problēmas radās studējot RCK? 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Kādas bija problēmas pildīt projektus un patstāvīgos darbus? 
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Kāpēc uzsākāt studijas RCK? 
 

 
 
 

5.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studējošie līdzdarbojas studiju procesa pilnveidošanā caur studentu pašpārvaldi, 
deleăē savus pārstāvjus koledžas Padomē, Stipendiju komisijā un Revīzijas komisijā. 

Studenti piedalās aptaujās, diskusijās un vērtē studiju procesu, organizē 
informatīvos, sporta un atpūtas pasākumus. Sadarbojās ar citām koledžām un 
augstskolām, piedalījās LLU organizētajā pasākumā – „Solis tuvāk”.  
 
 

6. Akadēmiskais personāls 
 

6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
 

Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 13 
Lektori 15 65 

Asistenti 5 22 
Kopā 23 100 

 

6.2.  Sadalījums pēc vecuma 
 

Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 3 13 
31-40 1 4 
41-50 5 22 
51-60 8 35 
Virs 60 6 26 
Kopā 23 100% 
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Vidējais pasniedzēju vecums – 52 gadi. 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 20. Lekcijas lasa arī 

augsti kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā. Pašlaik trīs, bet to 
skaits mainās 
 

Nr.p
.k. 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija, akadēmiskais 
grāds 
 

Amats Pasniedzamie studiju 
priekšmeti 

1. Saiva Kuple Mg.art. Lekt. Restaurācijas dokumentācija,  
restaurācijas pamati, 
restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība  

2. Ăertrūde Beitāne Filozofijas un sabiedrības 
mācības pasniedzēja, 
sociologs 

Lekt. Vadības psiholoăija 

3. Arvīds Bernhards Inženieris-celtnieks 
Mg.paed. 

Doc. Būvtehnoloăija, Likumdošana, 
Vides aizsardzība 

4. Māra Brašmane.  Restaurācijas 
fotomāksliniece 

Asist. Fotodokumentācija 
 

5.  Latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Lekt. Lietišėā latv.val. 

6. Sarmīte GaismiĦa Arheoloăiskā materiāla 
restaurators - vecmeistars 

Lekt. Restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība 

7. Ronalds Lūsis Akmens un ăipša tēlniecības 
restaurators 

Asist. Restaurācijas tehnoloăija, 
restaurācijas organizācija 

8. Ināra Heinrihsone Arhitekte, arhitektoniski-
mākslinieciskās izpētes 
restauratore 

Lekt. Ēku daĜas, konstrukcijas 

9. Brigita Kabuce Vācu valodas pasniedzēja Asist. Vācu val. 
10. JeĜena Kališenko Filologs-pasniedzējs-tulks 

angĜu valodā 
Asist. AngĜu val. 

11. Aldona Kleinberga Dekoratīvās mākslas 
māksliniece 

Lekt. Interjers 

12. Māris LiepiĦš Iženieris-elektromehāniėis Lekt. Būvfizika, elektroapgāde 
13. Irēna Lūse  Dr.chem. Doc. Koksnes restaurācijas 

tehnoloăija, materiālu mācība 
14. Tatjana Ozola AngĜu valodas skolotāja Lekt. AngĜu val. 
15. Uldis Timpers Informācijas tehnoloăiju, 

vadības sistēmu bakalaurs 
Lekt. Informāciju tehnoloăija, 

datorprojektēšana 
16. Gundega Pelše Inženieris -ekonomists 

Bc.oec. 
Lekt. Ekonomika, būvekonomika, 

uzĦēmējdarbība 
17. Gunmāra Rostoka Kultūras un mākslas vēstures 

skolotāja, 
psihologs 
Mg.paed. 

Lekt. Arh.vēsture, lietišėo attiecību 
psiholoăija 

18. Sandra Sviėe Inženieris-ėimiėis-tehnologs 
Mg.paed. 

Doc. Būvmateriāli, būvėīmija 

19. Āris StraustiĦš Mākslinieks - konstruktors  Lekt. Kompozīcija, restaurācijas 
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Mg.art tehnoloăija, koktēlniecība 
20. Velta StraustiĦa Mākslinieks - konstruktors Lekt. Mākslas vēsture, arhitektūras 

vēsture, rasēšana, krāsu 
mācība, latv.tautas māksla. 

21. Rasa Šulca Mg.art. 
 

Asist. Brīvrokas zīmēšana 

22. Guntars Vagners Tēlnieks. 
Mg.paed. 

Lekt. Veidošana 

 
 

6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 
 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  

• apmeklējot kursus; 
• piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
• sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
• piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
• gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 
Divi pasniedzēji mācās pedagoăijas maăistrantūrā, deviĦi ir ieguvuši pedagoăijas 

maăistra grādu, trijiem ir maăistra grāds specialitātē, viens mācās doktorantūrā. 
Koledžas pasniedzēji daudz strādā pie metodiskā darba pilnveidošanas. Tiek 

aktualizētas studiju kursu programmas un prakšu atskaites, izstrādāti pārbaudes un 
patstāvīgie darbi. 

Vairāki pasniedzēji ir piedalījušies ar referātiem RUK, RTK un RCK zinātniskajās 
konferencēs. 

Trīs pasniedzēji mācās LIZDA m/c angĜu valodas kursos. 
22 pasniedzēji ir apguvuši profesionālās pilnveides programmu LLU un ieguvuši 

sertifikātu programmā „Augstskolu didaktika”. 
Vairāki pasniedzēji ir iesaistījušies projektā – karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā.  
Pasniedzēji apmeklējuši celtniecības firmu organizētos profesionālos seminārus: 

“Būvniecība klimata maiĦas apstākĜos”,  „Būvtehniskā ugunsaizsardzība”, semināru ciklu 
par Eirokodeksa standartu piemērošanu būvkonstrukciju projektēšanā, „Datorgrafika 
māksliniekiem”, „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, „T āmēšanas sistēma 
būvniecībā”. Pedagoăiskās meistarības seminārus: „Pozitīvas attieksmes veidošana”, 
„M ākslas terapija stresa mazināšanai”, „Emocijas, darbs ar tām”. Vairāki docētāji 
apmeklēja seminārus, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem koledžas 
studentu konkurētspējas veicināšanai. Savukārt koledžas administratīvā personāla 
pārstāvji apmeklēja seminārus, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanu: „BoloĦas procesa īstenošana”, „Izglītības mobilitāte – iespēja ikvienam”, 
„Kvalifik āciju apliecinoša dokumenta pielikuma un kredītpunktu sistēma profesionālajā 
izglītībā”u.c. 
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7. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  
sekojošā tabulā. 
 

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti: 
o cēlies mūsu koledžas izglītības prestižs 

(nepārtraukts labu speciālistu pieprasījums), 
darba tirgus atpazīst RCK studentus un 
absolventus; 
o labi tiek novērtēta praktikantu un 

absolventu profesionālā sagatavotība; 
o ir atgriezeniskā saite ar darba devējiem;  
o profesionāĜu vidū radusies izpratne par 

koledžas kā augstākās profesionālās izglītības 
veidu un vietu nozarē; 
o labas koleăiālās attiecības studentiem ar 

akadēmisko personālu; 
o uzlabojies studiju programmas 

nodrošinājums ar datortehniku, prezentācijas 
aparatūru, literatūru. 

Studiju process: 
o programma kopumā atbilst Eiropas 

koledžu prasībām, kurās ir tendence pāriet uz 
problēmorientētu izglītību;         
o regulāra studentu ieteikumu un vēlmju 

analīze; 
o studiju organizācija un programmas saturs 

tiek regulāri apspriests un koriăēts; 
o tiek realizēta uz studentu orientēta 

izglītība; 
o paplašinās ārzemju sakari; 
o pozitīvi realizēts ESF projekts: 
“Profesionālās orientācijas un konsultēšanas 

pasākumi Rīgas Celtniecības koledžā”; 
o Realizēti Leonardo da Vinci mobilitātes 

projekti. 
Akadēmiskais personāls: 
o labas, koleăiālas attiecības starp 

pasniedzējiem,  pasniedzējiem un studentiem; 
o pietiekami motivēts un  profesionāli 

kvalificēts personāls;  
o uzlabojusies akadēmiskā personāla 

sadarbība ar citu augstskolu un koledžu 
pasniedzējiem. 
 

Studenti: 
o nav gatavi patstāvīgi mācīties un strādāt 

projektu darbu; 
o vājās svešvalodu zināšanas; 
o pēc prakses vairums paliek strādāt 

prakses vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums; 
o diezgan liels atskaitīto studentu skaits, jo 

studenti nav gatavi savienot studijas ar 
darbu; 
o vāja studentu sagatavotība vidusskolā: 

zemas zināšanas eksaktajos priekšmetos; 
o neapmierinoši studentu materiālie 

apstākĜi. 
 
 
Studiju process: 
o Ĝoti intensīvs studiju kurss; 
o nepietiekams valsts finansējums 

materiāli-tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai; 
o nepietiekoši pamatota un skaidra 

izglītības politika par koledžu vietu 
augstākās izglītības sistēmā; 
o firmas lēni (ar atsevišėiem pozitīviem 

izĦēmumiem) iesaistās izglītības darbā; 
o nepietiekams apmaiĦas projektu skaits ar 

ārzemju augstskolām. 
 
 
 
 
Akadēmiskais personāls: 
 
o liels vidējais pasniedzēju vecums; 
o pedagogiem grūti atkāpties no mūža 

pieredzes-māca, nevis panāk mācīšanos; 
o pasniedzējiem liels darba stundu 

noslogojums, kas traucē veikt pētījumus un 
sagatavot publikācijas.  
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 

• sagatavoties studiju programmas „Restaurācija” akreditācijai; 
• aktualizēt studiju priekšmetu programmas; 
• organizēt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu 

vidū;  
• turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, aicinot recenzēt un vadīt 

diplomdarbus;  
• aktivizēt darba devējus sadarbībai ar koledžu dažādās jomās; 
• turpināt veidot studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāzi; 
• turpināt rakstīt pieteikumus starptautiskos ESF finansētos projektos; 
• regulāri pārskatīt reklāmas un informatīvos materiālus, popularizēt koledžu un 

iespējas studēt šajā programmā, tādejādi palielinot studētgribētāju skaitu un 
uzlabotu kvalitāti studējošo vidū; 

• meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā; 
• apzināt vieslektorus un organizēt vieslekcijas; 
• sekmēt pasniedzēju piedalīšanos konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs; 
• atbalstīt akadēmiskā personāla studijas maăistrantūrā un doktorantūrā, 

profesionālās pilnveides programmās, semināros un kursos; 
• rosināt studentus un pasniedzējus apgūt svešvalodas; 
• meklēt jaunus partnerus ārzemēs, Erasmus un Tempus programmās; 
• pilnveidot metodiskos un lekciju materiālus, ievietojot tos koledžas mājas lapā; 
• uzlabot zinātniski pētniecisko darbu koledžā, organizējot II zinātnisko 

konferenci. 
 
 

9. Restaurācijas studiju programmas attīstība 2002. – 2008.gads 
 

1. Palielinājies reflektantu skaits restaurācijas nodaĜā 2-3 reizes. 
2. Restaurācijas nodaĜa kĜuvusi populārāka: 

• LR muzeji labprāt piedāvā studentiem darbu, ir labas atsauksmes (Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs, Talsu Vēstures un mākslas muzejs, Ă.Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Rīgas Vēstures un kuăniecības muzejs, 
SIA „Ungurmuiža”, Latvijas Mākslas akadēmija); 

• Restaurācijas nodaĜa tiek aicināta par sadarbības partneri EEZ/Norvēăijas finanšu 
instrumenta projektos ar prioritāti - Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, 
piemēram : 

•  “Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas 
izveide”- Kuldīgas pilsētas dome, 

•  “Akmens materiāli un restaurācijas apmācība”- Rīgas PieminekĜu aăentūra,  
• “Skaistkalnes muižas logu, durvju un grīdu restaurācijas apmācība” - 

Skaistkalnes vidusskola,  
• “Koka Sinagogas restaurācijas apmācība”- Rēzeknes pilsētas dome,  
• “Metāla restaurācijas apmācība” - Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja kalēju darbnīca 

u.c. 
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3. Katru gadu Restaurācijas nodaĜas studenti un pasniedzēji tiek uzaicināti piedalīties 
Valsts PieminekĜu aizsardzības inspekcijas un Rīgas rajona padomes rīkotajās Eiropas 
kultūras mantojuma dienās. 

4. Uzlabojas materiāli tehniskais nodrošinājums restaurācijas darbnīcās un lekciju telpās. 
Nozīmīgs ir VKKF atbalsts (polihromijas darbnīcas ventilācija un iekārtojums, 
instrumenti mēbeĜu un kokgriezumu restaurācijas darbnīcai). 

5. Pedagogu kvalifikācijas līmenis katru gadu paaugstinās. Studiju procesa organizēšanā 
tiek iesaistīti atestēti restauratori. 

6. Kvalifikācijas darbos ar 2004.gadu tiek iekĜauti lietišėie pētījumi, kas atspoguĜo studentu 
teorētisko izpratni, gatavību patstāvīgam darbam. 

7. Kvalitatīvi paaugstinājusies RCK restauratoru studiju teorētiskā bāze: 
• Iegādātas grāmatas bibliotēkai (par RCK un VKKF līdzekĜiem); 
• Apzinātas Rīgas bibliotēku krātuves; 
• Tiek uzkrāti digitālā veidā studentu projektu darbi , lietišėie pētījumi un 

diplomdarbu projekti, restaurācijas dokumentācija; 
• Digitālā veidā tiek uzkrāts vizuālais materiāls. 

7. Uzlabojušās RCK prezentācijas iespējas, jo restauratoru katedra vadīja ESF projektu 
“ Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Rīgas Celtniecības koledžā” 
(2006/0143/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0019/0138). Projekta rezultātā tapa 
buklets par koledžu, plakāts, prezentācijas CD četrās valodās un informatīvo materiālu 
mape, RCK mājas lapa. 

8. Ar RCK pedagogu atbalstu Rēzeknes mākslas vidusskola kopš 2006. gada īsteno koka 
konservācijas/restaurācijas mācību programmas. RMV absolventi varēs kvalitatīvi 
papildināt  RCK studentu kontingentu.  

9. 2006. gadā ar VKKF atbalstu Rīgas Celtniecības koledžā notika pirmā zinātniski 
praktiskā konference ”Restauratoru izglītība un tās problēmas”: 

• RCK 3. kursa studente Liene Kacēna ziĦoja par pētījumu “RCK restaurācijas 
nodaĜas studiju programmas izvērtējums”; 

• RCK restauratoru katedras vadītājs Ā.StraustiĦš nolasīja referātu par „Studiju 
programmas RESTAURĀCIJA mērėiem un uzdevumiem”; 

• RCK direktora vietniece S. Sviėe referēja par „Projekta metodes praktisko 
realizāciju RCK būvzinību studiju programmā saistībā ar profesiju standartu”; 

• Konferences zinātniskie raksti ir publicēti. 

 
10. RCK bibliotēka 

 
RCK bibliotēka reăistrēta Bibliotēku reăistrā 2004.gada 6.septembrī. Bibliotēkas 

krājumā ir 55000 grāmatu. Bibliotēkas fondi ir universāli, ar būvniecības un arhitektūras 
literatūras pārsvaru latviešu, krievu, angĜu, vācu valodās. Katru gadu tie tiek papildināti 
gan ar uzziĦu literatūru, gan profesionālo literatūru, kā arī ar pasniedzēju sagatavotiem 
mācību materiāliem. Katru mēnesi ir iespējams iepazīties ar jaunienākušās literatūras 
sarakstu. Bibliotēka abonē 20 periodiskos preses izdevumus. Sākot ar 2000 gadu tiek 
veidots elektroniskais katalogs. Bibliotēkas lasītavā ir pieejami 4 datori ar interneta 
pieslēgumu un 2 kopētāji 



34 
 

 

10.1. 2005./2006.st.g. iegādātā literatūra RCK bibliot ēkā, 
nepieciešama restaurācijas specialitātei. 

 
1. Amatnieka rokasgrāmata: Svarīgākie darbi mājā un dzīvoklī/tulk. no vācu   
   val. L.Briede u.c.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 319 lpp.2. Bīlenšteins A. Latviešu koka 
celtnes un iedzīves priekšmeti.II.d. Latviešu  
    koka iedzīves priekšmeti.- Rīga:Jumava,2007.- 487 lpp. 
3. Broce I.K. Zīmējumi un apraksti. 4. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki.-  
  Rīga:Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007.-487 lpp. 
4. Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloăijā:Rakstu izlase.- Rīga: Latvijas vēstures 
  institūta apgāds, 2007.- 571 lpp. 
5. Hemgrēns D., Vanforss H. Būvējam māju no A-Z/tulk.- Rīga:Zvaigzne ABC, 
  2007. - 384 lpp. 
6. Hokansons S.G. No baĜėa līdz namiĦam. - Rīga:Tapals,2007.- 31 lpp. 
7. Holcmanis A. Vecrīga-pilsētbūvniecības piemineklis.- Rīga: Zinātne, 2007.-223 lpp. 
8. Izvēlieties koksni: Koksnes izstrādājumi būvniecībā. - Rīga: Latvijas Kokrūpniecības  
Federācija, 2006.- 61 lpp. 
9. Kaminska R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils 
    rajonā. - Rīga: Neputns, 2006.- 295 lpp. 
10. Lancmanis I. Rundāles pils muzejs. - Rīga:Jumava, 2007.- 127 lpp. 
Mašnovskis V. Latvijas luterāĦu baznīcas: Vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā 
kultūra.2.sēj.I-L.- Rīga:DUE,2006.-486 lpp. 
11. Ose I. Daugavgrīvas cietokšĦa būvvēsture. - Rīga:Latvijas vēstures institūta 
  apgāds, 2007.- 151 lpp. . Spārītis O. Latvijas cietokšĦi, pilis un muižas. - 
Rīga:Jumava,2007.-95 lpp. 
12. Spārītis O. Rīgas pieminekĜi un dekoratīvā tēlniecība. - Rīga:Nacionālais 
   apgāds, 2007.- 199 lpp. 
13. Vecrīga:Ilustrēts ceĜvedis.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 31 lpp. 
14. Zilgalvis Jānis. DikĜu muiža Vidzemē:Vēsture, arhitektūra, mūsdienas.-  Rīga: 
AGB,2007.- 111 lpp 
15. Zilgalvis J., Plešs G., Ulmis J. Duntes muiža un barons Minhauzens.-Rīga: 
     AGB, 2007.- 111 lpp. 
16. Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных 
сооружений.- Москва:Изд.ассоц.строит.вузов,2006.- 253 с. 
 
 

10.2. Grāmatas kas iegādātas ar Valsts Kultūrkapit āla 
atbalstu. 

 
1.Unger / Schniewind / Unger: 
Conservation of Wood Artifacts Item N°: L 431 
A Handbook  
2001. XVII, 578 S. 69 Abb., 35 Tabellen. Gebunden. 
The most comprehensive, up-to-date source of information on the history of wood 
conservation, on the structure and properties of wood, on organisms causing deterioration, 
on methods of diagnosis of wood condition, on materials and methods of wood 
preservation. With many techniques of wood conservation in detail ... EUR 213.95 
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2. Umney / Rivers: 
Conservation of Furniture Item N°: L 620 
2003. 838 S. Über 100 Abb. Gebunden.  
Covering the principles and practice of the conservation and restoration of furniture and 
other decorative art objects made of wood. EUR 138.00 
 
3. Kathryn Gill / Dinah Eastop: 
Upholstery Conservation 
Principles and Practice Item N°: L 707 
2000. 232 S. 16 Farbtafeln, 71 s/w Abb., 40 Zeichn. Gebunden.  
The principles and practice of this specialist area of conservation are demonstrated 
through a series of 11 case histories  
Provides a common vocabulary and point of reference across the conservation disciplines  
Includes contributions from world-renowned specialists EUR 78.00 
 
4. van Duin / Piene (Eds.): 
The Meeting of East and West in the Furniture Trade  Item N°: L 132 
2003. 96 S. 146 Abb., 2 Tab. Broschiert.  
Proceedings of the Sixth International Symposium on Wood and Furniture Conservation, 
held in Amsterdam, 13 - 14 December 2002 EUR 19.90 
 
5. Tobias Schmitz: 
Lexikon der europäischen Bilderrahmen Item N°: L 691 
von der Renaissance bis zum Klassizismus  
2003. 272 S. 510 Zeichn. von Eckverbindungen, 83 Profile, 23 Konstruktionszeichn. 
Gebunden.  
Das derzeit umfangreichste Nachschlagewerk europäischer Bilderrahmen vom 15. bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ausführlichen Angaben zu Stilen, Stilvarianten, 
Dekoren, typischen Merkmalen, Hölzern und Fassungen. Diese ermöglichen eine genaue 
Klassifikation historischer Rahmen. Anregungen zu historisch passenden Rahmungen von 
Gemälden gibt die Rubrik ''Gerahmte Genres''. EUR 79.00 
6.Hans-Peter Sutter: 
 Holzschädlinge an Kulturgütern erkennen und bekämpfen Item N°: L 22 
Handbuch für Denkmalpfleger, Restauratoren, Konservatoren, Architekten und 
Holzfachleute  
2003. 166 S. Zahlr. Abb. 4. überarb. u erw. Aufl. Gebunden. 
Das Standardwerk zur Identifizierung der wichtigsten Holzzerstörer mit den nötigen 
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. EUR 49.00 
 
7. Rudi Wagenführ: 
Bildlexikon Holz Item N°: L 509 
2004. 371 S. Zahlr. farbige Texturabb. Gebunden.  
Alphabetisch geordnet werden über 250 einheimische und außereuropäische 
Nutzholzarten beschrieben und in exzellenten Texturbildern dargestellt. EUR 49.90 
 
8. Rudi Wagenführ: 
Holzatlas Item N°:  L 2347 
2000. 708 S. 196 farbige Texturabb., 392 Schnittabb. 5. ergänzte u. erw. Aufl. Gebunden. 
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Beschreibt über 2240 einheimische und ausländische Nutzhölzer. Mit Hinweisen zu 
Nomenklatur, Vorkommen, Strukturmerkmalen und Bearbeitung. Jede beschriebene 
Holzart wird mit farbigen Texturbild in Originalgröße sowie in Mikrophotos von Quer- 
und Tangential- bzw. Radialschnitt gezeigt. EUR 179.00 
 
9. Fußeder / Wenniger / Beck: 
Holzoberflächenbehandlung 
Beizen . Mattieren . Polieren 
2003. 172 S. 10. Aufl. EUR 18.00 
 
10. Pigment Compendium CD-ROM Item N°: W 247 
2005. 1 CD-ROM  
The CD offers a huge store of information about each of the many pigments stored on its 
database. Conservators and conservation scientists especially can use this CD to enhance 
their work. 
Searches can be refined down to the smallest detail; for example pigments can be 
identified by optical properties EUR 398.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
CK direktora vietniece  
studiju  un pētniecības darbā 

 Apstiprināts 
S.Sviėe                                                                                                RCK Padomes sēdē 

                                                                                                            27.05.2008. 
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1. pielikums 
 

   RCK Padomes sēdes 27.05.08. protokola  
izraksts Nr. 17 

 
Dienas kārtība: 
 

1. RCK studiju programmu “Būvzinības” un “Restaurācija” akreditācijas 
pašnovērtējumu ziĦojumi (direktora vietn. Studiju un pētniecības darbā S.Sviėe, 
restaurācijas katedras vad. Ā.StraustiĦš) 
2. RCK studiju programmu akreditācijas pašnovērtējumu ziĦojumu apspriešana un 
novērtēšana. 

 
 
1. Pašnovērtējuma ziĦojumu noklausīšanās. 
 

Referē direktora vietniece studiju un pētniecības darbā S.Sviėe un restaurācijas 
katedras vadītājs Ā.StraustiĦš. RCK divām studiju programmām: “Būvzinības” un 
“Restaurācija”, ir sagatavoti pašnovērtējuma ziĦojumi atkārtotai akreditācijai. 
 
 
2. Pašnovērtējuma ziĦojumu apspriešana un novērtēšana. 
 

Noklausoties RCK studiju programmu akreditācijai sagatavotā pašnovērtējuma 
ziĦojumu kopsavilkumu un iepazīstoties ar studiju programmu “Būvzinības” un 
“Restaurācija” akreditācijai sagatavotajiem materiāliem, koledžas padome nolemj atzīt 
ziĦojumu par pietiekoši objektīvu un paškritisku. Tās pašnovērtēšanas rezultātā atklātās 
nepilnības, kas ir labojamas koledžas spēkiem, ieslēgtas attīstības plānā un saskaĦā ar šo 
plānu tiks novērstas. Koledžas padome akceptē pašnovērtējuma ziĦojumus un iesaka tos 
iesniegt Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram (AIKNC). Studiju 
programmas ir Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamas, atzīstamas mērėiem 
atbilstošas. 
 
 
 
Koledžas padomes priekšsēdētāja                                                                  S.Sviėe 
 
Sekretāre             I.Veismane 
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2. pielikums 
 
 
 

RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽA 
 

GaiziĦa ielā 3, Rīgā, LV-1050; tālrunis&fakss: 7228726; e-pasts: 
sekretare@rck.eunet.lv 

 
DIPLOMA PIELIKUMS 

 
  Diploma sērija PK C Nr. 0216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju:  
 1.1.  uzvārds: Ivanovs 
 1.2.  vārds: Ivars 
 1.3.  dzimšanas datums (datums / mēnesis / gads): 27/05/1985 
 1.4.  studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 270585-14312 
    
2.ZiĦas par kvalifikāciju: 

 

 2.1.  kvalifikācijas nosaukums:     Restaurators 
 2.2.  galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: Restaurācija 
2.3. kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums 
un statuss: 

Rīgas Celtniecības koledža 
Valsts izglītības iestāde, valsts akreditēta 
(31.10.2002) 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un 
un statuss: 

 
Skat. Punktu 2.3. 

2.5. studiju  un eksaminācijas valoda: latviešu 
 
3.ZiĦas par kvalifikācijas līmeni: 

 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 
 

pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, kas 
atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas 
līmenim saskaĦā ar Profesionālās izglītības likuma 
1., 4., 5.pantiem. 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves 
sākuma un beigu datums: 
 

3 gadi pilna laika studiju,120 Latvijas kredītpunkti, 
180 ECTS kredītpunkti 
1.09.2004 – 30.06.2007 

 3.3.  uzĦemšanas prasības:  vidējā vispārējā izglītība vai tai 
pielīdzināma profesionālā vidējā izglītība 

    4.ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem:     
 4.1. studiju veids:   pilna laika 
 4.2. programmas prasības: vispārizglītojošie mācību kursi 22 

kredītpunktu 
apjomā; 
nozares mācību kursi 60  kredītpunktu 
apjomā, 
prakse 26  kredītpunktu apjomā, 
kvalifikācijas darbs 12 kredītpunktu 
apjomā 

 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 
nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus 
tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
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4.3. programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 

Kursi Kredītpunkti 
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Komunikatīvie priekšmeti  2,5 3,75  9 (teicami)  
Svešvaloda 3 4,5  8 (Ĝoti labi)  
Latviešu valoda 1 1,5  8 (Ĝoti labi)  
Mākslas vēsture  3 4,5  7 (labi)  
Ėīmija 0,5 0,75  ieskaitīts 
Zīmēšana 4,5 6,75  9 (teicami)  
Datorgrafika (AutoCAD)  4 6  9 (teicami)  
Ēku daĜas 3 4,5  5 (viduvēji)  
Rasēšana 2 3  8 (Ĝoti labi)  
Vadības psiholoăija 1,5 2,25  8 (Ĝoti labi)  
Biznesa svešvaloda 1 1,5  8 (Ĝoti labi)  
UzĦēmējdarbības priekšmeti 2 3  8 (Ĝoti labi)  
Stilu vēsture 4,5 6,75  8 (Ĝoti labi)  
Fotodokumentācija 2,5 3,75  8 (Ĝoti labi)  
Maketēšana 1,5 2,25  8 (Ĝoti labi)  
Krāsu mācība 3 4,5  9 (teicami)  
Kompozīcija 3,5 5,25  8 (Ĝoti labi)  
Restaur. pamati, ētika 1,5 2,25  9 (teicami)  
Likumdošana  1 1,5  8 (Ĝoti labi)  
Koksnes restaurācijas tehn. 6 9  8 (Ĝoti labi)  
Akmens restaurācijas tehnol. 0,5 0,75  9 (teicami)  
Polihromā koka restaurācijas tehnol. 1 1,5  9 (teicami)  
MēbeĜu restaurācijas tehnol. 0,5 0,75  8 (Ĝoti labi)  
Metāla restaurācijas tehnol. 2 3  8 (Ĝoti labi)  
Latviešu tautas māksla 1 1,5  9 (teicami)  
Materiālu mācība -koksne 1,5 2,25  9 (teicami)  
Materiālu mācība - metāls 1,5 2,25  8 (Ĝoti labi)  
Materiālu mācība - māksl.akmens 0,5 0,75  6 (gandrīz labi)  
Materiālu mācība - dabīgais akmens 0,5 0,75  7 (labi)  
Materiālu mācība - polihromais koks 1,5 2,25  9 (teicami)  
Vides aizsardzība  1 1,5  8 (Ĝoti labi)  
Restaur.dokumentācija 2,5 3,75  7 (labi)  
Ekonomikas priekšmeti 3 4,5  9 (teicami)  
Būvėīmija  0,5 0,75  ieskaitīts 
Būvfizika  1 1,5  7 (labi)  
Interjera projektēšana 1 1,5  9 (teicami)  
Restaurācijas  organ.un vadīšana 1 1,5  6 (gandrīz labi)  
Veidošana  3 4,5  7 (labi)  
Restaurācijas tehnoloăija (specializācija)     
Metāla restaurācijas tehnol. 2 3  7 (labi)  
Izvēles studiju kursi     
Veidošana  5 7,5  8 (Ĝoti labi)  
 Kursa darbi :     
UzĦēmējdarbība      ieskaitīts 
Interjera projektēšana      9 (teicami)  
Kompozīcija      7 (labi)  
Koksnes restaur. tehnol.      8 (Ĝoti labi)  
Prakse - Restaurācijas pamatprincipu apguve 3 4,5  8 (Ĝoti labi)  
Prakse - Specializācija – metāla restaurācija 14 21  9 (teicami)  
Pirmsdiploma prakse – pieredzes 
padziĜināšana 9 

13,5 
 8 (Ĝoti labi)  

Kvalifikācijas darbs: 12 18   
Diplomdarba projekts   8 (Ĝoti labi)  
Diplomdarbs   8 (Ĝoti labi)  
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Nosaukums 
“Baznīcas griestu lustras restaurācija” 

Lietišėais pētījums   9 (teicami)  
Nosaukums 

“Apgaismojums fotodokumentācijā ” 
 

4.4.  atzīmju sistēma un norādījumi par 
atzīmju iedalījumu: 

Atzīme Nozīme Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 izcili 0.4% 
9 teicami 10.9% 
8 Ĝoti labi 26.7% 
7 labi 33.1% 
6 gandrīz labi 19.4% 
5 viduvēji 7.2% 
4 gandrīz viduvēji 2.3% 

3 – 1 neapmierinoši 0% 
 
Kvalifik ācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8.14 
 

4.5.  kvalifikācijas klase: Iedalījums klasēs netiek pielietots 
  
5.ZiĦas par kvalifikācijas  funkciju 

 

    5.1  tālākās studiju iespējas Turpinot studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmās, 
iespējama kredītu pārnese 
 

   5.2 profesionālais statuss: Dod tiesības pēc 3 gadu atbilstošas prakses pretendēt uz sertifikātu 
reglamentētās restaurācijas profesijās 
 

6..Papildinformācija  
 6.1. sīkāka  informācija Rīgas Celtniecības koledžas I līmeĦa profesionālā augstākā studiju 

programma “Restaurācija” ir akreditēta 10.07.2002. uz pilnu akreditācijas 
laiku – 6 gadiem 
 

 Ceturtais kvalifik ācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas 
dod iespēju veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu 
speciālistu darbu 
 

 Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifik ācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēėina kā: 
aw = sum(a*f)/sum(f),  
kur: aw – svērtā vidējā atzīme, 
        a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, 
        f – šā kursa apjoms kredītpunktos 
 

6.2. papildinformācijas avoti: Rīgas Celtniecības koledža, tel. 7229714; Fax 7228726;  
GaiziĦa ielā 3; LV 1050; e-mail -sekretare@rck.eunet.lv 
 
 

7. Pielikuma apstiprinājums  

7.1  datums 29.06.2007 

7.2  paraksts L.Okoloviča 

7.3.  pielikuma apstiprinātāja amats Rīgas Celtniecības koledžas direktore 

7.4 zīmogs 
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8. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu 
veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem 
augstskolā vai koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību 
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. 
Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem 
obligātā daĜa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir >10 KP 
(15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 
ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas 
teorētiskās atziĦas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas un sagatavojot 
absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir 
vismaz 160 KP 
(240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), 
profesionālā specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles kursi >6 KP (9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs >12 KP (18 ECTS). 

Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse >6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 
noslēguma darbs > 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 
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Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās 
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki citi programmu 
veidi. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā 
ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības programmās. 

• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeĦa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda 
ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, 
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un 
publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas 
attiecīgajā zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju 
ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt 
disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir 
promocijas padome. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas 
komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme 

10 izcili (with distinction) A 
Ĝoti augsts 

9 teicami (excellent) A 

8 Ĝoti labi (very good) B 
augsts 

7 labi (good) C 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E vidējs 

4 
gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

zems 3–1 
negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
Fail 

Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt 
valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju 
programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieĦem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās 
izglītības padome. 
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Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme.1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu 
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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3. pielikums 

RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽA 
 

PIRMĀ LĪMEĥA AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 
SPECIALITĀTE- RESTAURĀCIJA 

 

Diplomdarba uzdevums 
 

Darba izstrādāšanas termiĦš – 2008.  gada  15. jūnijs    
 
 

 
Diplomands   ……………………………………………………………………………   
 
Specializācija          ………………………………………………….restaurātors 

                     
 
 

Diplomdarba tēma ………………………………………………………..  
 
Diplomdarba sastāvs: 
 
Diplomdarba projekts  …………………………………………………………… 
 
Praktiskā daĜa  …………………………………………………………………….. 
 
 
Lietišėais pētījums…………………………………………………………………. 
 
Ekonomiskā daĜa  ………………………………………………………………….. 

 
Uzdevums izsniegts 2008. gada ″  . ″  

  

Diplomdarba vadītājs ___________________________ 

                                                                     / paraksts /                                              200  . gada ″   .″ 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽA 
Diplomprojekta ekonomikas daĜas uzdevums 

 
Uzdevuma izpildes  termiĦš 200  . gada 
“____”_________________________ 
Specialitāte  Restaurācija 
 Grupa____________________ 
 

Audzēknis  
________________________________________________________ 
 

Diplomdarba tēma 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Iejas dati un nosacījumi: 

• darbietilpības aprēėins; 
• kalendārais plāns; 
• materiālu patēriĦš; 
• darba procesam nepieciešamie nosacījumi; 
• izpētes daĜā apkopotie dati 

 

Nr.p.k. Uzdevums - tematika 
Izstrādes un apguves 

līmenis 
1.  Līgumcenas aprēėins un pamatojums Jāzin. Aprakstā  
2. Atalgojums Jāzin. Aprakstā - tabula 
3. Iekārtu ekspluatācijas izmaksu aprēėins Jāzin. Aprakstā - tabula 
4. Materiālu izmaksas Jāzin. Aprakstā - tabula 
5. Pieskaitāmo izmaksu sastāvs Jāzin. Aprakstā  
6. Tehniski - ekonomiskie rādītāji Jāzin. Aprakstā - tabula 
7. Izvēlētā tehnoloăiskā risinājuma ekonomiskais 

pamatojums 
Jāzin. Aprakstā  

 
Uzdevums izsniegts 200  .gada “____” ________________ 
Ekonomikas daĜas konsultants _______________________ 
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DIPLOMDARBA ekonomikas daĜas novērtējums 

Veiktais darbs diplomprojekta sastāvā: 
 

Nr.
p. 
k 

Tēmas Izstrādes un 
apguves 

vērtējums 
1.  Tehniski – ekonomiskie noteikumi ( īss objekta raksturojums ) 

 tab.1 
2. Vispārējo izpētes darbu tiešās izmaksas aprēėins 

tab.2 
3. Vispārējo konservācijas un restaurācijas darbu izmaksu aprēėins 

tab.3 
4. Objekta tāme 

tab.4 
 

5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 
tab.5 

 
 

Tehniskā un normatīvā literatūra pielietota un norādīta  
                                           . 

___________________________________________________ _ 

Plānveidība un disciplinētība darbā 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
  

Darba novērt ējums :  
                                    Grafiskā daĜa ________________________________ 
               
                                    Aprēėinu un paskaidrojuma daĜa__________________ 
                                     
Kopējais ____________________________________ 
 

 

200  .gada "____"_________________ 
                                      

Konsultants ______________________/_______________/ 
                                      (paraksts)                                    (V.Uzvārds)           
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽA 
 

PIRMĀ LĪMEĥA AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 
 

SPECIALITĀTE- RESTAURĀCIJA 
 
 

DIPLOMDARBS 
 
 

LIETIŠĖAIS PĒTĪJUMS 
 

Tēmas nosaukums: 
 

______________________________________________________ 
 
 
Pētījums      __________lapas 

 
Vizuālā daĜa __________lapas 
 
 

Diplomands: 
                                                                                                                  /Paraksts/ 

 

Vadītājs: 
                                                                                                                  /Paraksts/ 

 
Konsultanti: 

                                                                                                                    / Paraksts/ 
 
 

 
 

Rīga- 2008 
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4. pielikums 

 
RCK RESTAURĀCIJAS NODAěAS KVALIFIK ĀCIJAS DARBU 

REALIZĀCIJA UN VĒRTĒŠANA 
 

1. Kvalifik ācijas darba sastāvā ietilpst sekojošas daĜas: 

1.1.  izpētes un darbu projekts, 

1.2.   praktiskais darbs, 

1.3.  dokumentācija, 

1.4.  lietišėais pētījums,  

1.5.  ekonomika un uzĦēmējdarbība. 

2.  Diplomdarba projekts - restaurācijas darba programma (priekšlikumu izstrādāšana):  

2.1.  izpēte un analīze;  

2.2.  konstruktīvā , informatīvā, shematiskā daĜa (bojājumu veidu un apjomu izvietojumu shēmas); 

2.3.  fotomateriāli; 

2.4.  uzmērījums un grafiskā attēlošana; 

2.5. restaurācijas programmas prezentācija. 

3.  Diplomdarbs: 

3.1. objekta praktiska restaurācija - atbilstoši diplomprojektā izstrādātajai un apstiprinātajai programmai; 

3.2. diplomdarba realizācijas prezentācija. 

4. Restaurācijas pase – dokumentācija: 

4.1. objekta apraksts; 

4.2. vispārējais apraksts; 

4.3. tehniskie dati; 

4.4. objekta stāvoklis;  

4.5. restaurācijas koncepcija; 

4.6. restaurācijas pasākumi; 

4.7. skices, shēmas, tabulas darba izskaidrošanai; 

4.8. literatūra; 

4.9. fotodokumentācija. 

5. Restaurācijas pases prezentācija. 

6. Lietišėā pētījuma mērėi: 

6.1.  nodrošināt padziĜinātu izvēlētās specializācijas apgūšanu; 

6.2. sekmēt pētnieciskā darba iemaĦu veidošanu, parādot prasmi kritiski analizēt un izvērtēt profesionālas 

problēmas un izziĦas avotus, kā arī apliecinot spēju patstāvīgi izdarīt argumentētus secinājumus. 

7. Lietišėā pētījuma saturs: 

7.1. Titullapa. 

7.2. Satura rādītājs. 

7.3. Ievads. 

7.4. Lietišėā pētījuma pamatdaĜa. 
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7.5. Nobeigums. 

7.6. Pielikumi. 

7.7. Izmantoto avotu un literatūras saraksts. 

7.8. Anotācijas. 

8.  Ekonomikas un uzĦēmējdarb ības sadaĜas saturs: 

8.1. Līgumcenas aprēėins un pamatojums 

8.2. Atalgojums 

8.3. Iekārtu ekspluatācijas izmaksu aprēėins 

8.4. Materiālu izmaksas 

8.5. Pieskaitāmo izmaksu sastāvs 

8.6. Tehniski - ekonomiskie rādītāji 

8.7. Izvēlētā tehnoloăiskā risinājuma ekonomiskais pamatojums 

9. Vērt ējot diplomdarba kvalit āti, kvalifik ācijas eksāmena komisija vērt ē : 

9.1. PROFESIJAS STANDARTĀ noteikto prasību izpildi ( darba procesu vērtējums var būt tikai 

apmierinošs, neapmierinoša vērtējuma gadījumā – darba process ir jāpārstrādā ); 

9.2. darba izpildījuma tehnisko un radošo kvalitāti; 

9.3. veiktā darba apjomu un intensitāti; 

9.4. darba sarežăītību; 

9.5. teorētisko zināšanu pielietošanu praksē un savas darbības argumentāciju; 

9.6. diplomanda un diplomdarba vadītāja sadarbību; 

9.7. diplomdarba dokumentācijas atbilstību noteiktajām restaurācijas prasībām; 

9.8. diplomdarba izpildījuma atbilstību apstiprinātajai konservācijas - restaurācijas darba programmai un 

metodikai; 

9.9. diplomanda disciplinētību; 

9.10. darba atspoguĜojumu restauratora dienasgrāmatā; 

9.11. lietišėā pētījuma darba prasību izpildi un kvalitāti. 
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5. pielikums  
 

STUDENTU APTAUJAS JAUTĀJUMI 
 

1. Kāpēc uzsākāt studijas Rīgas Celtniecības koledžā? 
• budžeta grupas 
• tuvu mājām 
• interesē profesijas 
• reklāma (radio, izstāde “Skola”, draugi ieteica) 
• netiku citur 
• negribējās iet strādāt 

 
2. Kādi Jūsuprāt ir studiju programmas galvenie uzdevumi (atbildes sanumurējiet 

svarīguma secībā): 
_____ paaugstināt vispārējās izglītības līmeni 
_____ attīstīt prasmi strādāt darba grupā, kā arī vadīt 
_____ apmācīt izvēlētajā profesijā 
_____ attīstīt spējas patstāvīgi mācīties 
 

3. Cik lielā mērā Jūs apmierina studiju programmas saturs? (attiecīgajā ailē ievelciet “+”) 
 

Atbilžu varianti 
Nr. Jautājums 

Apmierina 
DaĜēji 

apmierina 
Neapmierina Nezinu 

1. Studiju programmas organizācija     
2. Projektu metode     
3. Darbs komandās     
4. Piedāvātie studiju kursi     

5. 
Stundu skaits katra studiju kursa 
apguvei 

    

6. Mācību priekšmetu secība     

7.  
Māc. priekšm. “sports” 
organizācija 

    

8. Prakšu ilgums     
9. Prakšu realizācijas periodi     

 
4. Ja Jums būtu iespēja mainīt studiju programmu, kādus studiju kursus: 

a) Jūs izsvītrotu  _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b)  Jūs pievienotu    _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5. Kuru studiju kursu apguve Jums sagādā grūtības un kāpēc? 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. Kuri studiju kursi Jums padodas labāk un kāpēc? 
__________________________________________________________________ 
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7. Kādas problēmas radās studējot RCK? 
• nav problēmu 
• darba apvienošana ar mācībām 
• pārāk liela slodze 
• saspringts grafiks 
• cits  

__________________________________________________________________ 
 

8. Kādas bija grūtības pildīt projektus un patstāvīgos darbus? 
• liels darbu skaits īsā laika periodā 
• grūti iesākt darbus 
• grūtāk izstrādāt, jo mājās nav datora un interneta 

 
9. Vai Jūs apmierina studiju darba plānojums (grafiki, nodarbību saraksti)? 

• nosacīti 
• jā 
• neapmierina 

 
10. Cik lielā mērā Jūs apmierina sekojošais koledžas dzīvē? (attiecīgajā ailē ievelciet “+”) 

 
Atbilžu varianti 

Nr. Jautājums  
Apmierina 

DaĜēji 
apmierina 

Neapmierina Nezinu 

1. Pedagogu profesionālā 
sagatavotība 

    

2. Pedagogu objektivitāte     
3. Pedagogu attieksme pret Jums     
4. Nodarbību organizācija     
5. Attiecības studentu vidū grupā     
6. Prasības, kuras koledža izvirza 

Jums 
    

7. Koledžas telpas     
8. Lekciju auditorijas     
9. Datorklases un laboratorijas     
10. Koledžas kafejnīca     
11. Koledžas bibliotēka     
12. Studentu skaits grupā     
13. Iespējas nodarboties ar sportu     
 

11. Ko Jūs visaugstāk vērtējat pedagogos (atbildes sanumurējiet svarīguma secībā): 
_____ erudīciju (daudzpusīgas zināšanas) 
_____ oratora (runas) prasmi 
_____ profesionālās zināšanas 
_____ prasmi saprasties ar cilvēkiem 
_____ humora izjūtu 
_____ prasmi izraisīt interesi par mācāmo priekšmetu 
_____ prasmi pārvaldīt auditoriju 
_____ spēju neatkāpties no savām uzstādītajām prasībām 
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12. Kā Jūs vērtējat materiāli – tehniskās bāzes stāvokli RCK? 

• labi 
• apmierinoši 
• neapmierinoši 

 
13. Kādas ir Jūsu domas par sporta nepieciešamību I kursā? 

• ir nepieciešams (kāpēc?) 
______________________________________________ 

• nav nepieciešams (kāpēc?) 
____________________________________________ 

 
14. Vai lektoru izstrādātie metodiskie materiāli atviegloja studijas? Kuros priekšmetos? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

15. Jūsu ierosinājumi, priekšlikumi studiju procesa uzlabošanai: 
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6. pielikums 

 
 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 
2006./2007. studiju gads 

 
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 

• pozitīvi 
• negatīvi 
• ................................................................................................................................... 

 
2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 

• noderīgas 
• daĜēji noderīgas 
• nederīgas 
• ................................................................................................................................... 

 
3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas: 

• noderīgas 
• daĜēji noderīgas 
• nederīgas 
• ................................................................................................................................... 

 
4. Kas studiju procesā bija: 

• pozitīvs...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

• negatīvs..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

5. Kā Jūs vērtējat studiju programmā ietvertos prakses periodus: 
• lietderīgi 
• daĜēji lietderīgi 
• nelietderīgi 
• ................................................................................................................................... 

 
6. Kas stažēšanās prakses laikā bija 

• pozitīvs......................................................................................................................
......................................................................................................................... 

• negatīvs................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
7. Kādu zināšanu un iemaĦu profesijā Jums trūkst: 

 
................................................................................................................................. 
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8. Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet, 
kāpēc: 
 
................................................................................................................................. 
 

9. Kādus studiju kursus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā: 
 
................................................................................................................................. 
 

10. Kāds izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai: 
 
................................................................................................................................. 
 
 

11. Vai Jūsu iegūtā profesija ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot 
speciālistus šajā jomā: 

• jā 
• nē 
• nezinu 
• ................................................................................................................................... 

 
12. Jūsu nodomi pēc RCK absolvēšanas: 

 
• strādāšu (kur?) 

 
• mācīšos (kur?) 

 
• strādāšu un mācīšos 
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7. pielikums 

CCII EENNĪĪJJAAMM AAII SS    DDAARRBBAA  DDEEVVĒĒJJ!!                                                       
                                                                                                                                                            

Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Celtniecības koledžas studenta darbību Jūsu uzĦēmumā! 
Lūdzu novērtējiet praktikanta/darbinieka prasmes, atbildes variantu apvelciet! 
Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 
UzĦēmuma nosaukums:  _______________________________________ 
Anketas aizpildītāja vārds, uzvārds, amats: _______________________________ 
    

1. Kā Jūs vērtējat  
praktikanta/darbinieka profesionālo 
sagatavotību darbam? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

2. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
kompetenci veicot darba pienākumus? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 
3. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
komunikācijas prasmes ar kolēăiem un 
klientiem? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

4. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
koledžas studiju procesā iegūtās 
teorētiskās zināšanas?  

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

5. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
koledžas studiju procesā iegūtās 
praktiskās iemaĦas? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

6. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
spējas analizēt darba vidē notiekošos 
procesus un pieĦemt atbilstošus 
lēmumus? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

7. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
prasmi strādāt komandā, spēju deleăēt 
un nodrošināt  pienākumu izpildi? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

8. Kā Jūs vērtējat 
praktikanta/darbinieka prasmi efektīvi 
plānot un organizēt savu darbu? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

9. Kā Jūs vērtējat 
praktikanta/darbinieka spējas apgūt 
jaunas zināšanas un prasmes? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

10. Kā Jūs vērtējat 
praktikanta/darbinieka zināšanu un 
prasmju kvalitātes atbilstību  darba 
tirgus izvirzītajām prasībām? 

Augsts 
līmenis 

5 4 3 2 1 
Zems 

līmenis 

11.Vai nākamajos 6 gados Jūsu uzĦēmumā būs nepieciešami speciālisti kultūras mantojuma 

saglabāšanas – restaurācijas/konservācijas jomā?                   Jā       Nē 
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8. pielikums 
 
 R

APSTIPRINU

Mācību  procesa  grafiks ______________________

RCK direktore L.Okolovi
__________

  MĒNESIS

DATUMS 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 2 7 14 2 28 4 11 18 25 3 10 17 25 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 25 30 7 14 21 28 4

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 20 28 411 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

Grupa/   
ned.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

R-1 10 E R R 4 R " " 6 E  10 E 5 E R R 5 R R " " " " " 10 "

R-2 R R 4 R 6 E " " 10 E 10 E R R 4 R 6 E " " " " " 10 "

R-3 10 E " " 9 E R R R R R 8 R 9 R 2 Pa D D D D 10 D D D D Ke " " " " " 10 "

 MĀCĪBU PROCESA GRAFIKS

2007./2008.  mācību gads 

OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS JANV ĀRIS FEBRUĀRIS   MARTS AUGUSTSSEPTEMBRIS APRĪLIS   MAIJS     JŪNIJS JŪLIJS
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9. pielikums 
 

 
                                       

Studiju kursa pieteikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Lietišėo attiecību psiholoăija  

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2,5  

4. Kopējais stundu skaits: 100 st t.sk.. kontaktstundas 66 un 34 stundas patstāvīgā 

darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Izveidot motivāciju sevis pilnveidošanai. Aktivizēt studentu savstarpējo 
sadarbību. 

6.  Uzdevumi:  

• Attīstīt saskarsmes spējas, veicināt savstarpējo uzticēšanos 
• Izveidot pamatiemaĦas neliela darba kolektīva vadīšanā 
• Rosināt studentus savstarpējai komunikācijai, atklātībai un sapratnei 
• Attīstīt prasmi diskutēt un pamatot savu viedokli 

7. Studiju kursa anotācija: 
•  Personība darbībā un saskarsmē.  
• Personības attīstība. Personības izziĦas darbība. Personības emocionālā un gribas 

sfēra. Konflikti.  
• Personības psiholoăiskās īpašības.  
• Interakcija – cilvēku mijiedarbība saskarsmē. Partnera ietekmēšanas veidi. 
• Sociālie procesi grupā. Personības pētīšanas metodes.  

 
8. Pasniedzējs: G.Rostoka 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 

V.ReĦăe “Psiholoăija. Personības psiholoăija” 1999. 

A.Vorobjovs “Psiholoăijas pamati” 1996 

S.Omārova “Cilvēks runā ar cilvēku” 1996. 

A.Karpova “Personība. Teorijas un to rādītāji” 1998. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 
 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli, videoiekārta, digitāli vizuālie 
materiāli. videokamera, televizors, videomagnetafons. 
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Studiju kursa pieteikums.   
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: AngĜu valoda/Vācu valoda 

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3 

4. Kopējais stundu skaits:120 st t.sk.. kontaktstundas 80 un 40 stundas patstāvīgā 
darba (Ieskaite). 

 
5. Mērėis:  
• AngĜu un vācu valodas kā svešvalodas pielietošanas iespējas ikdienas saskarsmē ar 

darba specifiku. 
 
6.  Uzdevumi:  

• Terminoloăijas ,- saistītas ar darba specifiku , apgūšana. 
• Speciālās literatūras izpratne un izmantošana svešvalodā 
• Lietišėie raksti svešvalodā, to sastādīšana 

 
7.  Studiju kursa anotācija: 

• Ievads restaurācijā un arhitektūrā.  
•  Materiāli.  
• Darba drošība.  
• Profesijas, iesaistītas restaurācijas procesā.  
• Ievads biznesā un ekonomikā.       

 
8. Pasniedzējs: E.KaĜišuka, T.Ozola, B.Kabuce 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 

B.Simmson  “Introduction Into Business English”   1998. 

I.Veismane  “Building & Construction Works”   1999. 

I.Veismane  “Teaching English For Buildirl Dictionaries”   1998. 

V.Plaks  “Vācu valoda tehniskajām mācību iestādēm”   1978. 

A.Ingligs  “Palīglīdzeklis vācu valodā”  1985. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 
 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  audio un video materiāli, vārdnīcas, 
būvniecības žurnāli un katalogi. 
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Stud i ju kursa piete ikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Latviešu valoda 

2. Studiju kursa statuss:  Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 0,5  

4. Kopējais stundu skaits: 20 st t.sk.. kontaktstundas 14 un 6 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite ). 

5. Mērėis:  
• Valodas komunikatīvās funkcijas pielietojums kultūras pieminekĜu aizsardzības, 

konservācijas un restaurācijas procesā. 
6.  Uzdevumi:  

• Prast pareizi rakstīt lietišėos rakstus 
• Papildināt vārdu krājumu ar kultūras pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un 

restaurācijas leksiku 
• Pareizi noformēt atskaites un veikt materiālu sistematizēšanu 

 

7. Studiju kursa anotācija: 

•  Lietišėie raksti.  
• Kultūras pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un restaurācijas terminoloăija. 
• Lietvedības jēdzieni. 
 

8. Pasniedzējs:  
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
R.Koluža  “Lietišėie raksti latviešu valodā”   1997. 

 
“Latviešu literārās valodas 
vārdnīca”  

 1972. – 1999. 

 “Būvniecības terminu vārdnīca”  
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
vārdnīcas, žurnāli un katalogi. 
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Studiju kursa pieteikums.    
 
 

1. Studiju kursa nosaukums:Datorgrafika ( AutoCad )  

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 4  

4. Kopējais stundu skaits: 160 st .sk.. kontaktstundas 108 un 52 stundas patstāvīgā 

darba (Eksāmens). 

5. Mērėis: Sniegt pamatzināšanas par projektēšanu ar datoru 

6.  Uzdevumi:  

• Apgūt projektēšanas sistēmas AutoCad funkcijas un pielietojumu 
• Prast izmantot AutoCad rasēšanas un modificēšanas komandas 
• Apgūt AutoCad darba logu elementu nozīmi, rasējumu parametru uzstādīšanu, izmēru 

izlikšanu rasējumā un teksta ievadi 
• Prast saglabāt rasējumu failā un izdrukāt rasējumu vajadzīgajā formātā 

7. Studiju kursa anotācija: 

•  AutoCad pamatjēdzieni.  
• Darbs ar AutoCad komandām.  
• AutoCad skatu vadības līdzekĜi.  
• Rasējuma objektu īpašības.  
• Teksta ievadīšana rasējumā.  
• Izmēri, iesvītrojums, bloki.  
• Rasējumu izdruka. 
• Trīsdimensiju režīms. 

 

8. Pasniedzējs: U.Timpers 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

A.PeĜiĦins G.Spalis  “Automatizētā projektēšana AutoCad vidē”   1999 
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Datortehnikas kabinets, kodoskops, LCD panelis vai ( multimēdiju projektors ), datori, ploteris, skaneris, 
programmatūra 
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Studiju kursa pieteikums.   
 
 

1. Studiju kursa nosaukums:  Ėīmija  

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 0,5  

4. Kopējais stundu skaits: 20 st t.sk.. kontaktstundas 14 un 6 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite ). 

5. Mērėis: Atkārtot vispārīgās ėīmijas pamatus. 

6.  Uzdevumi:  

� Atkārtot ėīmijas pamatlikumus, ėīmisko reakciju veidus, sastādīt formulas un ėīmisko 

reakciju vienādojumus. 

� Apgūt galvenās organisko savienojumu klases 

7. Studiju kursa anotācija: 

• Ėīmijas pamatjēdziena atkārtojums; 

• Saliktās neorganisko vielu klases; 

• MendeĜejeva periodiskā sistēma; 

• Metāli; 

• Organisko savienojumu uzbūves teorija; 

• OgĜūdeĦraži; 

• Skābekli saturošie organiskie savienojumi; 

• Slāpekli saturošie organiskie savienojumi 

8. Pasniedzējs: S.Sviėe 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
A.Buiva  “Vispārīgā ėīmija “  1995. 
F.Feldmanis G.Rudzītis  “Neorganiskā ėīmija”  1989 
F.Feldmanis G.Rudzītis “Organiskā ėīmija”    1988. 
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
Tāfele, kodoskops, reaăenti, laboratorijas trauki un piederumi. 
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Studiju kursa pieteikums.   
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Vadības psiholoăija  

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktsundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite). 

5. Mērėis:  

� Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas personālvadīšanas procesa plānošanā, 

organizēšanā 

6.  Uzdevumi:  

� Labāk saprast, kas notiek organizācijā, ko darīt, lai uzlabotu organizācijas darbu. 

�  Kā pilnveidot organizāciju, padarīt tās dzīvi saturīgāku un efektīvāku 

7.   Studiju kursa anotācija: 

�  Organizācijas jēdziens.  

�  Darbinieka potenciāls.  

�  Komandas darba būtība.  

�  Komunikācija. Iekšējā komunikācija.  

�  Lēmumu pieĦemšana organizācijā.  

�   Konflikti organizācijā.  

�  Organizācijas kultūra.  

�  Organizācijas pilnveidošana. 

 
8. Pasniedzējs: G. Beitāne 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
I. Vorončuka , „Personāla vadība”  1999. 
V. ReĦăe  „Organizāciju psiholoăija” 1999 
V. Praude, J.BeĜčikovs  „Menedžments”  2001. 
J. Uzulāns „Projektu vadība”  2004 
D. Merbsts  „Komunikācija uzĦēmumā”  2006./2007 
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
televizors 
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Studiju kursa pieteikums.   
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: UzĦēmējdarb ība 

2. Studiju kursa statuss:  Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2  

4. Kopējais stundu skaits: 80 st t.sk.. kontaktstundas 56 un 24 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite). 

5. Mērėis: Sagatavot studentus uzĦēmējdarbības veikšanai Latvijā 

6.  Uzdevumi:  
� Dot priekšstatu par Latvijas uzĦēmējdarbības tiesisko vidi. 
� Izveidot sekojošas prasmes : orientēšanās uzĦēmuma vadīšanas jautājumos, 

grāmatvedības uzskaitē, prasme analizēt grāmatvedības datus un gada pārskatus, kā arī 
izveidot uzĦēmuma darbības plānu 
7. Studiju kursa anotācija: 

� UzĦēmējdarbības jēdziens un būtība.  
� UzĦēmums tirgus saimniecībā.  
� Galvenās uzĦēmējdarbības formas.  
� UzĦēmuma darbības uzsākšana.  
� UzĦēmuma stratēăija.  
� UzĦēmuma darbības plānošana.  
� UzĦēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra.  
� UzĦēmuma krīze.  
� Mārketings – tirgzinība.  
� UzĦēmuma finansu vadība 

 
8. Pasniedzējs: G.Pelše 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

M.Rurāne  “UzĦēmējdarbības pamati”  1997. 
O.Belindžera-

Korkla 
 “UzĦēmējdarbība būvniecībā”  1998. 

V.Praude 
I.BeĜčikovs 

 “M ārketings”  1999. 

M.Rurāne  “UzĦēmuma finansu vadība”  1997. 
T.VasiĜčenko  “UzĦēmējdarbības pamati”  
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, datori ar programmatūru. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Ekonomika 
2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                    
3. Kredītpunkti: 3 
4. Kopējais stundu skaits: 120 st t.sk.. kontaktstundas 80 un 40 stundas patstāvīgā 

darba (Ieskaite). 
5. Mērėis:  
• Sekmēt studentu ekonomiskas domāšanas attīstību, veidot izpratni par ekonomiku 

kā zinātni, kas pēta saimniecību un saimniekošanu dažādos līmeĦos. Veidot 
izpratni par nodokĜu sistēmu LR. Prast aprēėināt restaurācijas izmaksas. Attīstīt 
prasmi analizēt uzĦēmējdarbības finansu rādītājus, sastādīt biznesa plānu.  

6.  Uzdevumi:  
• Izprast modernās ekonomiskās sakarības  
• Izprast vispārpieĦemtos ekonomikas principus, prast piemērot tos mūsu 

ekonomikas attīstības līmenim 
• Prast analizēt patērētāju un ražotāju attiecības un izprast šo attiecību 

likumsakarības 
• Izprast firmu darbības nosacījumus pilnīgas un nepilnīgas konkurences tirgus 

apstākĜos 
• Iegūt informāciju par konkrētā nodokĜu likuma darbību 
• Noteikt nepieciešamos materiāli tehniskos resursus 
• Prast aprēėināt restaurācijas izmaksas, darbu izcenojumu, sastādīt dokumentāciju 
• Izprast grāmatvedības normatīvos dokumentus 

7.  Studiju kursa anotācija: 
Ekonomikas analīze. Ražošanas izmaksas. Konkurence, cenas. Tirgus ekonomika. 

Jēdziens par investīcijām un ekspluatācijas izmaksām. Ražošanas izmaksas restaurācijā. 
Makroekonomikas būtība, tās metodoloăija un mērėi, pamatrādītāji. Nauda un banku 
darbība. Inflācija. Valsts budžeta un nodokĜu sistēma. Cilvēka un dabas mijiedarbības 
ekonomiskie aspekti. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. NodokĜu sistēma Latvijā. 
Normatīvās un informatīvās literatūras izmantošana. Izmaksu aprēėināšana. Tāmes 
sastādīšana.. Galveno finansu rādītāju aprēėināšana un analīze. Tirgus analīze. Mārketinga 
stratēăija. Nodarbinātais personāls. Risks. Finansu plāns. 

8.  Pasniedzējs: G.Pelše 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

U.Gods  “Mikroekonomika I un II daĜa”   1998. 
T.VasiĜčenko  “Mikroekonomika”   2000. 
T.VasiĜčenko  “Tāmes būvniecībā” . 2000 
V.Nešports  “Makroekonomika” “Mikroekonomika”  1999. 
 T.VasiĜčenko  “NodokĜi un nodevas”  2001. 
V.Praude, I.BeĜčikovs  “Marketings “  1999 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, datori ar programmatūru. 
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Studiju kursa pieteikums.   

  
 

1. Studiju kursa nosaukums: Vides aizsardzība 

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktstundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba 
(Ieskaite). 

 
5. Mērėis:  

� Videi draudzīgas darbības nodrošināšana esošā vidē. 

6.  Uzdevumi:  

� Apzināt vidi kā mijsakarību kopumu mainīgā veselumā 

� Attīstīt prasmes vides komunikāciju jomā 

� Nodrošināt veselīgu un drošu būvvidi 

� Respektēt vides aizsardzības likumus, noteikumus, projekta sadaĜu prasības un likumīgi 

izteikto publikas viedokli konkrētai vietai (videi) 

 

7. Studiju kursa anotācija: 

�  Ievads vides zinātnē.  

� Cilvēks vidē (cilvēka ekoloăija).  

� Daba ietekmē cilvēku. Cilvēks ietekmē dabu.  

� Cilvēka dzīves darbība mijsakarībās vidē. 

 

8. Pasniedzējs: A.Bernhards 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

E.BērziĦš “Būvdarbu tehnoloăija un organizācija” 1987 

A.Bernhards  “Vides komunikācijas”   1996. 
A.Bernhards  “Videi draudzīga būvdarbu vadītāja sagatavošana 

RCK”   
1996. 

O.Belindžera-Korkla  “UzĦēmējdarbība būvniecībā”   2000 
I.KudriĦeckis  “Plānošana līdzsvarotai videi”   1998. 
P. un M.Kruče  “Ekoloăiskā būvniecība”  1999. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli, videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
maketi, shēmas. 
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Studiju kursa pieteikums.   

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Likumdošana 

2. Studiju kursa statuss:Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktsundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite ). 

5. Mērėis:  

� Ievērot likumību restaurācijas procesā 

6.  Uzdevumi:  

� Sekot likumu sistēmas izmaiĦām 

� Piemērot atbilstošo likumu prasības 

� Respektēt pašvaldību saistošos noteikumus 

� Respektēt autortiesības . 

� Zināt atbilstošo standartu, tehnisko noteikumu un instrukciju prasības 

� Pildīt likumīgi pamatotās līgumsaistības 

 

7. Studiju kursa anotācija: Studiju laikā studenti iepazīstas ar LR likumdošanu. 
 
8. Pasniedzējs: G.Beitāne 
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 Civilprocesa likums  Rīga 2003. 
 Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 

normatīvie dokumenti. 
. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 

1. Studiju kursa nosaukums:Biznesa svešvaloda 

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits:40 st t.sk.. kontaktsundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite ). 

5. Mērėis:  

� Svešvalodas pielietošanas iespējas ikdienas saskarsmē ar darba specifiku 

6.  Uzdevumi: 

� Terminoloăijas, saistītas ar restaurācijas darba specifiku, apgūšana. 

� Speciālās literatūras izpratne un izmantošana.  

� Lietišėie raksti, to sastādīšana. 

7. Studiju kursa anotācija:  

8. Ievads biznesā un ekonomikā. Darba drošība. Kultūrvēsturiski objekti un norises. 
Koksnes aizsardzība. Restaurācijas materiāli un tehnoloăija. 

 
9. Pasniedzējs: J.KaĜišenko., T.Ozola., B.Kabuce 
 
10. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

B.Simmson  “Introduction Into Business English”   1998. 
I.Veismane  “Building & Construction Works”   1999. 
I.Veismane  “Teaching English For Buildirl Dictionaries”   1998. 
V.Plaks  “Vācu valoda tehniskajām mācību iestādēm”   1978. 
A.Ingligs  “Palīglīdzeklis vācu valodā”  1985. 

 
11. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.   
 

1. Studiju kursa nosaukums:Kult ūras menedžments 

2. Studiju kursa statuss: Vispārizglītojošais studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktsundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba 

(Ieskaite ). 

5. Mērėis:  

� Apgūt kultūras mantojuma popularizēšanu. 

6.  Uzdevumi:  

� Iemācīties irpazīstināt sabiedrību ar kultūras mantojumu.  

� Iemācīties organizēt un vadīt restauracijas projektus. 

� Iemācīties kārtot restaurācijas dokumentāciju 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Studenti studiju laikā iemācās vadīt un organizēt restauracijas projektus un darba procesus. 

 
8. Pasniedzējs:  
 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas normatīvie 
dokumenti. 

 

 Konservatoru – restauratoru profesijas definīcija ICOM   1985. 
 Restauratoru profesijas statuss un profesionālās ētikas normas 

ICOM 
1986 

V.Praude I.BeĜčikovs  “Mārketings”  1999. 
 LR vēstures un kultūras pieminekĜu saraksts  

 
 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums. 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Restaurācijas tehnoloăija (koksne) 
2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      
3. Kredītpunkti: 6 
4. Kopējais stundu skaits: 240 st t.sk.. kontaktstundas 160 un 80 stundas patstāvīgā darba 

(Eksāmens ). 
5. Mērėis: Apgūt vecās un mūsdienīgās koksnes materiālu, palīgmateriālu, apdares, to 

savietojamības un citas restaurācijā lietojamās tehnoloăijas 
6.  Uzdevumi:  Iegūt izpratni par : 

� restaurācijā izmantojamām  koksnes materiālu  apstrādes tehnoloăijām; 
� tehnisko nodrošinājumu, aparatūru, iekārtām, darba drošības noteikumiem, 
� materiālu, palīgmateriālu apstrādes kvalitātes prasībām, par tehniskā aprīkojuma 

lietošanas un uzglabāšanas noteikumiem, 
� koksnes materiālu un restaurācijā lietoto palīgmateriālu savietojamības principiem. 
Apgūt : 
� praktiskās  iemaĦas koksnes sugu noteikšanai makro- un mikro ( šūnas) līmenī, 
� koksnes virsmu apdarē, konservācijā, restaurācijā pielietojamās koksnes apstrādes  

metodes, tehnoloăijas, kvalitātes kontroles metodes, 
Iemācīties noteikt koksnes biodegradācijas veidu un bojājuma pakāpi  dažādos 

objektos.  
� Spēt orientēties konservantu, līmju, krāsu, politūru, laku dabīgo un sintētisko sveėu, 

dabas vielu, vasku, beiču, kodĦu   un citu palīgmateriālu kā arī koksnes apstrādes, 
konservācijas un žāvēšanas tehnoloăiju   izvēlē restaurācijas darbos 
 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Dabīgie un sintētiskie polimēri, to pielietošanas tehnoloăijas  
� Dabīgās un sintētiskās līmes restaurācijā, to pielietošanas tehnoloăijas 
� Koksnes virsmu( slīpēšana, poru pildīšana, balināšana un c.) apdares  tehnoloăijas 

un palīgmateriāli 
� Virsmas attīrīšanas līdzekĜi un tehnoloăijas ( ar bez pārklājumiem) 
� Koksnes beicēšana, kodināšanas, virsmu lakošanas, pulēšanas, krāsošanas 

tehnoloăijas  
� Koksnes defektu, plaisu un c. aizdrīvēšanas tehnoloăijas 
� Koksnes pamatnes sagatavošanas metodes, gruntēšanas paĦēmieni 
�  Sausas un slapjas arheoloăiskās koksnes nostiprināšanas, konservācijas metodes 
�  Zeltīšanas, bronzēšanas, imitāciju uznešanas  tehnoloăijas 

 
8. Pasniedzējs:  I.Lūse 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

M.Grīnberăa Materiālmācība 2000.g. 
И.Ильичев Биоповреждения  1997. 
K.Muller Holzschutzpraxis   1993. 
K.E.Eriksson Microbial and Enzymatic Degradatio of Wood 1990. 
Vācu DINi,Eiropas normas, DGfH Holzschutz.Beuth-Kommentare 1998. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
digitālais mikroskops, fotokamera, dators. 
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Studiju kursa pieteikums. 
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Fotodokumentācija 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2,5  

4. Kopējais stundu skaits: 100 st t.sk.. kontaktstundas 68 un 32 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 

5. Mērėis: Prast sagatavot restaurācijas procesa fotodokumentāciju 

6.  Uzdevumi:  

� Apgūt informāciju par izmantojamiem fotomateriāliem un tehniskajiem līdzekĜiem 

� Izprast dokumentālā foto kvalitātes kritērijus 

� Apgūt restaurācijas objekta foto dokumentācijas metodes un praktisko pieredzi 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Fotomācība studentiem nepieciešama, lai varētu sagatavot restaurācijas dokumentāciju, 

fiksējot restaurācijas gaitu, priekšmetus pirms un pēc restaurācijas.  

� Nodarbību laikā studenti iepazīstas ar fotomateriāliem un fototehnikām, foto kompozīciju, 

filmu apstrādi, fotokopēšanu un retušu, fotoizstādes iekārtošanas pamatprincipiem.  

 

8. Pasniedzējs: M. Brašmane 
 

9. Mācību līdzekĜi.  

 Fotoreprodukcijas,vizuālie fotomateriāli. 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
Fotolaboratorijas iekārta un materiāli ( ėimikālijas, fotopapīrs ) , fotoaparāti un to 
piederumi, prožektori. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Kr āsu mācība 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3  

4. Kopējais stundu skaits: 120 st t.sk.. kontaktstundas 80 un 40 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 
 

5. Mērėis: Pielietot zināšanas par krāsu un toĦu likumsakarībām praktiskajā darbā. 
 

6.  Uzdevumi: Izprast jēdzienus . 

• Siltie – vēsie toĦi; 

• Tumšie – gaišie toĦi; 

• Kontrasts, nianse. 

• Melnbaltā gamma ( ahromātiskā. ) 

• Monohromā gamma. 

• Krāsu aplis ( polihromija). 

• Lokālā krāsa, tonis. 

• Neitrāls tonis. 

• ToĦu pielietojums praksē. 

• Krāsu harmonija un kontrasts 

Precīzi prast saskatīt un atkārtot toni. 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Teorētiski pamatoti praktiskie uzdevumi ar krāsām; 

�  Dažādu dabas toĦu analīze un to attēlošana;  

� Krāsu paraugu izgatavošana saistībā ar vēsturisko objektu  restaurāciju. 

 
8. Pasniedzējs:V.StraustiĦa 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 
 

Toman Aihorus  Mūsdienīgs interjers  ‘’ Jumava’’ 1998. 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli.M ācību 
kabinets ar labu apgaismojumu ( dienasgaisma ), ūdens apgādi, tāfele, kodoskops, ekrāns, darba 
galdi ar viegli tīrāmu, baltu virsmu. Individuālie darbarīki.( otas, palete, šėīdinātāji, dažādu 
ėīmisko sastāvu krāsas). 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Zīmēšana 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 4,5  

4. Kopējais stundu skaits: 180 st t.sk.. kontaktstundas 120 un 60 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite, 
eksāmens ). 
 

5. Mērėis: 
 

�  Brīvi skicēt ăeometriskus priekšmetus perspektīvā, ēku detaĜas, konstrukcijas un mezglus, 

dabas formas. 

 

6.  Uzdevumi: 

•  Zīmējuma kompozicionāla ievietošana dotajā plaknē; 

•  Telpisku formu uztveršana vienotībā ar apkārtējo telpu;  

•  Attēlot konstrukciju,, noteikt savstarpējās priekšmetu proporcijas un attēlot tās perspektīvā; 

•  Izmantot ēnošanu kā formas apstiprinājumu. 

•  Faktūras, dažādas zīmēšanas tehnikas 

 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Proporcijas, perspektīva.  

� Vienkāršu ăeometrisku priekšmetu konstrukcija.  

� Horizonts, satekpunkti, slīpuma noteikšana, mērīšana.  

� Apjoma konstruktīvā uzbūve.  

� Skicēšana. 

 
8. Pasniedzējs: R.Šulca 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 
10.  

M.OzoliĦš  “Perspektīve un ēnu teorija” 1979. 
Deineka “Zīmēšana”   1986. 

 
11. Tehniskais nodrošinājums: 

Zīmēšanas kabinets ar aptumšošanas iespējām, zīmēšanas galdi, speciālais 
apgaismojums (prožektors), uzstādījumi. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 

1. Studiju kursa nosaukums: Ēku daĜas 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 4,5  

4. Kopējais stundu skaits: 180 st t.sk.. kontaktstundas 120 un 60 stundas patstāvīgā darba 

(Eksāmens). 

5. Mērėis: 

� Prast pazīt, uzmērīt, attēlot ēkas un to daĜas,  konstruktīvos mezglus, apdares materiālus.  
� Orientēties ēku konstrukciju, materiālu vēsturiskajā attīstībā.  
� Ēku daĜu un konstrukciju bojājumu noteikšana, to novēršanas iespējas.  

6.  Uzdevumi:  

� Kultūras pieminekĜu stāvoklis Latvijā, to aizsardzības un saglabāšanas pasākumi un veidi. 
Pārzināt būvniecības likumdošanu. Ēku un būvju uzturēšanas noteikumi.  

� Izpētes procesa daĜas. Uzmērījums: telpa, telpu daĜas, priekšmeti, griezumi. Arhīva 
materiālu izmantošana. Izpētes materiālu komplekta sagatavošana. 

� Vēsturiskie stili ēku daĜās un konstrukcijā. Ēku konstruktīvie rasējumi. Raksturīgākie 
būvapjomu un atsevišėu elementu un konstrukciju pārveidojumi, bojājumi un zudumi- sākotnējās 
funkcijas izmaiĦas, arhitektūras stilu nomaiĦa, kari, revolūcijas, klimatiskie faktori. 

�  Ēku un to daĜu saglabāšanas, restaurācijas, nomaiĦas pasākumi un paĦēmieni kultūras 
pieminekĜos.  

 
7. Studiju kursa anotācija. Studentiem jāiepazīstas ar: 

� LR būvniecības likumdošanu, kas nosaka ēku lietošanas un konstruktīvo drošību.  
� Ēku, daĜu un konstrukciju izpēti, uzmērīsanu un attēlošanu, kas  tiek saistīta ar konservācijas 

un restaurācijas darba procesu analīzi un noteikumiem. 
 

8. Pasniedzējs: I. Heinrihsone. 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
 “ Būvnecības likums”  
 “Vispārējie būvnoteikumi”,  
  būvniecību reglamentējošie MK dokumenti.  
H.Šterns  “ Jumta konstrukcijas un segumi “, u.c.  

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
rasēšanas galdi, kodoskops, kodoskopa materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Stilu vēsture 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 4,5  

4. Kopējais stundu skaits: 180 st t.sk.. kontaktstundas 120 un 60 stundas patstāvīgā darba 

(Eksāmens). 

5. Mērėis: Iegūt izpratni par stilu kā  sabiedrības materiālās un garīgās kultūras  apliecinājumu un 
produktu 
 

6.  Uzdevumi:  
 

� Atšėirt stilus; 
� Prast noteikt stila veidošanās laiku; 
� Prast atrast analogus; 
� Attēlot grafiski objektus un to elementus; 
� Noteikt konkrētā objekta un detaĜu stilu, atrast stilam atbilstošas detaĜas un papildinājumus. 

 
7. Studiju kursa anotācija: 

� Stila vēstures nodarbībās studenti iepazīstas ar : 
� stilu izsakošo materiālo pasauli,  izstrādājumiem, ornamentu, krāsu, nedaudz ar attiecīgā 

perioda tērpiem un sadzīvi.  
� Praktisko nodarbību laikā studenti zīmē stilu izsakošos priekšmetus, izstrādā projektus, 

mācās grafiski attēlot stila priekšmetus.   
 

8. Pasniedzējs: V.StraustiĦa 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
V.Purvītis Mākslas vēsture 1930 
J.KrastiĦš Jugendstils Rīgas arhitektūrā  1980 
G.Erdmanis Kurzemes viduslaiku pilis  1989 
Karl Kimmich Stil und Stilvergleichung  
Erwin Panofsky Gotishe Architektir und Sholastik  1989 
Г.Грубе  А.Кучмар   Путеводитель по архитектурным стилям 1990 
Г.Кесс Стили мебели 1979 
Я.Станькова И.Пехар Тысячелетнее  развитие архитектуры 1987 
 Cittautu mākslas vēsture 1974 
 Малая история искусств  1973 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Mākslas vēsture 
2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3 

4. Kopējais stundu skaits: 120 st t.sk.. kontaktstundas 80 un 40 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 

5. Mērėis:  
•  Dot iespēju studentiem iepazīties ar kultūras un mākslas vērtībām, iemācīt saskatīt 

likumsakarības civilizācijas un mākslas attīstībā.  
6.  Uzdevumi:  

� Iepazīt dažādu laikmetu mākslas vērtības,  
� Saprast saikni starp dažādu periodu mākslu un kultūru 
� Iemācīties novērtēt kultūras un mākslas vēsturiskās un estētiskās vērtības. 

7. Studiju kursa anotācija: 
Māksla, kultūra dažādos laikos  
• Vēstures pirmsākumi 
• Senās valstis 
• Klasiskais laikmets 
• Bizantija 
• Eiropas viduslaiki 
• Renesanse 
• Jaunie laiki 

 
8. Pasniedzējs: V.StraustiĦa 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

P.J.Anstrats   “Civilizācijas vēsture “  1995 
A.Mūrnieks  “Ieskats kultūras un reliăiju vēsturē. I  

Aizvēsture un Austrumu civilizācijas”   
1998 

Filips Lī Ralfs, Roberts Lerners, 
Stendišs Mičems, Edvards 
Makneils Berns 

“Pasaules civilizācijas”.1.2.3.4.sējums.   1999. 

A. Priedītis    “Latvijas kultūras vēsture “  2000 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
Aptumšojama auditorija, , ekrāns, diaprojektors, reprodukcijas, literatūra. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Maketēšana 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktstundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis:  Iemācīt attēlot telpiskas formas, izmantojot dažādus materiālus. 

6.  Uzdevumi:  

� reljefi, iegriezumi, virsmu apdare, liektu un lauztu virsmu veidošana; 

� telpiskuobjektu izmantošana telpu noformējumā, ēkas maketa veido šana. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Maketēšanas materiāli un darbarīki; 

� Darba drošība; 

� Formas, virsmas, laukumi, apjomi; 

� Mācību priekšmetā sniegtās prasmes un zināšanas izmantošana, modelējot restaurācijā 

nepieciešamo zudušo detaĜu telpiskās formas. 

 
8. Pasniedzējs:  A.Kleinberga 

 
9. Mācību līdzekĜi.  

 Darbu paraugi.  
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
 Mācību kabinets ar labu apgaismojumu ( dienasgaisma ), tāfele, darba galdi ar viegli 
tīrāmu virsmu. Individuālie darbarīki. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums:Rasēšana 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2  

4. Kopējais stundu skaits: 80 st t.sk.. kontaktstundas 54 un 26 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis:   
� Veicināt konstruktīvo, loăisko domāšanu, sniegt zināšanas un prasmes konstruktoru 

dokumentu izstrādei un pielietošanai  Rasēšanas un projektēšanas pamatu apguve. 
 

6.  Uzdevumi:  

• Apgūt tehniskās dokumentācijas grafiskās noformēšanas standartus; 
• Rasējumu, skiču, tehnisko zīmējumu izpilde;  
• Būvniecības rasējumu lasīšana un izstrāde;  
• Telpiskās uztveres padziĜināšana. 

7. Studiju kursa anotācija: 

Rasēšanas nodarbībās studenti iepazīstas ar : 

�  rasēšanas pamatiem; 

�  tehnisko dokumentāciju; 

�  projekcijām, griezumiem, šėēlumiem, aksonometriskajām projekcijām; 

�  ar perspektīvas rasējumu pamatiem, arhitektu grafiku. 

 
8. Pasniedzējs: V.StraustiĦa 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

S.BogoĜubovs  Rasēšana 1990. 
M.OzoliĦš              Perspektīva un ēnu teorija  1979. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli 
rasējamie dēĜi. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Latviešu tautas māksla  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktstundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Iepazīstināt ar lietojamo latviešu tautas mākslu,  orientēties tās veidos, nozarēs. 

6.  Uzdevumi:  

� Arheoloăiskā un etnogrāfiskā tautas māksla. 

� Iepazīstināt ar tautas mākslas vērtību krātuvēm. 

� Latviešu ornamenta nozīme un tās dažādie tulkojumi. 

� Tautas mākslas izpausmju dažādība Latvijas novados. 

� Tautas mākslas un dabas saistība, tradīcijas. 

� Tautas mākslas nozīme un attīstība mūsdienās. 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Tautas mākslas nodarbībās studenti iepazīstas ar latviešu tautas etnogrāfiskajiem un 

arheoloăiskajiem tautas mākslas priekšmetiem, ornamentiku, tradīcijām, muzeju materiāliem. 

Studenti veic patstāvīgus pētījumus un materiālu apkopošanu par dažādām tautas mākslas 

nozarēm. 

8. Pasniedzējs: V.StraustiĦa 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
 ” Latvju raksti”  
M.A.Grīni „Latviešu lietišėais raksts”  
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Restaurācijas pamati un ētika  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktstundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Radīt interesi un izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas nozīmi. 
6.  Uzdevumi:  

�  Apzināt kultūras mantojuma vērtību un nepieciešamību to saglabāt nākamajām paaudzēm; 
� Pārzināt ar kultūras pieminekĜu aizsardzības sistēmu un atbildīgo institūciju darbību Latvijā; 
� Zināt restauratora kvalifikācijas prasības un tiesības, uzĦemoties atbilstošu darbu; 
� Prast saskatīt problēmas un rast atbilstošu risinājumu, veicot objekta izpēti un sastādot 

restaurācijas programmu;  
� zināt un ievērot restaurācijas ētikas normas attiecībā uz restaurējamo objektu, izprast 

restaurācijas dokumentācijas nepieciešamību un pārzināt to; 
� Prast sagatavot restaurācijas dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībām. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Kultūras pieminekĜu aizsardzības sistēma Latvijā 
� Restaurācijas dokumentācija, tās nozīme un nepieciešamība 
� Restauratora ētika, galvenie aspekti 
� Restauratora attestācija Latvijā 
� Restaurācijas vēsture 
� Objekta izpētes nepieciešamība, tās veidi un mērėi 

 
8. Pasniedzējs: S.Kuple 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas normatīvie 
dokumenti. 

 

 Konservatoru – restauratoru profesijas definīcija ICOM   1985. 
 Restauratoru profesijas statuss un profesionālās ētikas normas ICOM 1986 
 LR vēstures un kultūras pieminekĜu saraksts  

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums:  Kompozīcija 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3,5  

4. Kopējais stundu skaits: 140 st t.sk.. kontaktstundas 94 un 46 stundas patstāvīgā darba (Eksāmens 

- skate ). 

5. Mērėis: Sagatavot studentus restaurācijas darbu uzmērījumu un projektu profesionālai 
realizēšanai. 

6.  Uzdevumi:  

• Plaknes, apjoma un telpas uztveres pamatprincipu noskaidrošana 
• Plaknes, formas, telpas kārtošanas, maketēšanas un projektēšanas likumsakarību izpratnes 

iegūšana; 
• Apgūt restaurācijas darbu projektēšanas metodes, metodiku un pamatprasmes; 
• Grafisko izteiksmes līdzekĜu veidu un pielietošanas paĦēmienu apguve; 
• Projekta dokumentācijas sagatavošana.- restaurācijas programmas, darba procesu un 

sasniegtā rezultāta  vizualizācija. 
7. Studiju kursa anotācija: 

� Kompozīcijas stundās tiek noskaidroti jēdzieni - uztvere, projektēšanas līdzekĜi un metodes, 
kompozīcijas pamatelementi, ornamenta veidošana un modulēšana, formas tektonika un 
modulēšana, projektēšanas metodika dažādās projektēšanas stadijās, kompozīcijas pamatelementu 
pielietošana divās un trīs dimensijās, stila mēbeĜu konstruktīvās īpatnības. 

� Teorija tiek papildināta ar praktiskajiem grafiskajiem darbiem. 
� Programma tiek pabeigta ar uzdevumu ”Restaurācijas praktiskā darba un realizācijas 

projekta grafiskais risinājums” un diplomdarba projekta izgatavošanu. 
 

8. Pasniedzējs: Ā.StraustiĦš 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

Francis D.K.Ching Architecture Form,Space And Order 2007 
Klaus Praht Mobel Und Architekturgestaltung 1986 
Kurt Wick Form Und Farbe 1979 
 The Elements Of Style 1996 
 The Encyklopedia Of Patterns And Motifs  
Eva Wilson 8000 Years Of Ornament  

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Materi ālu mācība ( metāls ) 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktstundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Apgūt dabīgo metāla materiālu īpašības un to izmantošanas iespējas 

6.  Uzdevumi:  

� Noskaidrot metāla materiālu iespējamos veidus, materiālu īpašības un to pielietojumu 

� Apgūt iemaĦas izvēlēties racionālu materiālu pielietojumu 

� Iemācīties noteikt materiālu kvalitāti 

� Spēt orientēties materiālu tirgū 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Darba drošība un ugunsdrošības prasības restaurācijas  darbos; 

� Kultūras mantojuma izpēte; 

� Kultūras mantojuma bojājumu raksturs, un restaurācijas – konservācijas veidi; 

� Materiāli un palīgmateriāli; 

� Instrumenti un iekārtas; 

� Konstrukciju veidi, elementi un to atjaunošana; 

� Apdares pārklājumu restaurācija; 

� Priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamie apstākĜi. 

 

8. Pasniedzējs: S.GaismiĦa 
 

9. Mācību līdzekĜi.  
 

 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
 

Tāfele, kodoskops, videoaparatūra, mācību videofilmas.  
 

Lekciju konspekti. . 
Materiālu paraugi 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Materi ālu mācība ( polihromais koks ) 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktsundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 
5. Mērėis:  

� Apgūt virsmas pārklājumu – krāsa, lakas, zeltījuma - materiālu īpašības un to izmantošanas 
iespējas 

6.   Uzdevumi:  
�  Noskaidrot virsmas pārklājumu materiālu iespējamos veidus, materiālu īpašības un to 

pielietojumu 
�  Apgūt iemaĦas izvēlēties racionālu materiālu pielietojumu 
�  Iemācīties noteikt materiālu kvalitāti 
�  Spēt orientēties materiālu tirgū 

7.  Studiju kursa anotācija 
• :Darba drošība un ugunsdrošības prasības restaurācijas  darbos; 
� Kultūras mantojuma izpēte; 
� Kultūras mantojuma polihromo bojājumu raksturs, un restaurācijas – konservācijas veidi; 
� Materiāli un palīgmateriāli polihromijas restaurācijai; 
� Instrumenti un iekārtas; 
� Apdares pārklājumu restaurācija; 
� Priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamie apstākĜi. 

 
8. Pasniedzējs:  S.Kuple 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 
Gustav Berger, William 
H.Russell 

Conservation of paintings,. Research and 
innovations. 

2000 

Nicilas Stanlay, Price M. 
Kirby, Talley Jr..Alessandra, 
Melucco Vaccato 

Historical and Psilosophical Issues in the 
Conservation of Cultural Heritage.  

The Gety 
Conservation 
institute, Los 
Angelos 2000 

London Nacional Gallery Bulletin 28 2007 
Москва 
 

Изобразительное искусство Технология 
исследование и хранение произведений 
станковой и настенной живописи     

1987 

 Москва Методические рекомендации 
.Реставрация икон  

1993 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Materi ālu mācība ( mākslīgie akmens materiāli )  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 0,5  

4. Kopējais stundu skaits: 20 st t.sk.. kontaktsundas 14 un 6 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5.  Mērėis:  

� Apgūt dabīgo akmens materiālu īpašības un to izmantošanas iespējas  

6. Uzdevumi:  

�  Noskaidrot būvmateriālu nomenklatūru, būvmateriālu īpašības un to pielietojumu  
�  Iemācīties noteikt būvmateriālu patēriĦu.  
�  Iemācīties kontrolētbūvmateriālu kvalitāti. 
�  Spēt orientēties būvmateriālu ražošanā 

7.  Studiju kursa anotācija: 

� Būvmateriālu sertificēšanas kārtība Latvijā. 
�  Būvmateriālu tehniskās īpašības. 
�  Dabiskie akmens materiāli. Minerālās saistvielas. Keramiskie materiāli.  
� Betoni. Būvjavas.  
�  Dzelzsbetons.  
�  Polimērmateriāli. 
 

8. Pasniedzējs: S.Sviėe 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
J. Freibergs  „Būvmateriāli” 1986.  
L. Popovs   „Būvmateriāli un būvizstrādājumi”  1990. 
R. Švinka V. Švinka   „Silikātu materiālu tehnoloăija” . 1995 
  Ražotājfirmu izdotie būvmateriālu katalogi un metodiskie 

norādījumi 
 

  Žurnāli - „Praktiskā būvniecība”, „Māja, dzīvoklis”, „Būvēt”, 
„Deko”  

 

G. Sedmale, U.Sedmalis, 
Šperberga   

Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana  ,RTU, 2002. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Auditorija un būvmateriālu pārbaudes laboratorija, kodoskops, videoaparatūra, mācību 
videofilmas, būvmateriālu laboratorijas aprīkojums, ėīmijas reaăenti, būvmateriālu paraugi 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Materi ālu mācība ( akmens ) 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 0,5  

4. Kopējais stundu skaits: 20 st t.sk.. kontaktstundas 14 un 6 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Apgūt dabīgo akmens materiālu īpašības un to izmantošanas iespējas 

6.  Uzdevumi:  

� Noskaidrot akmens materiālu iespējamos veidus, materiālu īpašības un to pielietojumu. 

� Apgūt iemaĦas izvēlēties racionālu materiālu pielietojumu. 

� Iemācīties noteikt materiālu kvalitāti. 

� Spēt orientēties materiālu tirgū. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Darba drošība un ugunsdrošības prasības restaurācijas  darbos 

� Kultūras mantojuma izpēte; 

� Kultūras mantojuma bojājumu raksturs, un restaurācijas – konservācijas veidi; 

� Materiāli un palīgmateriāli, saistvielas; 

� Instrumenti un iekārtas; 

� Konstrukciju veidi, elementi un to atjaunošana; 

� Apdares pārklājumu restaurācija; 

� Priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamie apstākĜi. 

 
8. Pasniedzējs: R.Lūsis 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

Torraca “Porous building materials” 1986. 
L. Popovs “Būvmateriāli un būvizstrādājumi” 1990. 
R.Švinka V.Švinka “Silikātu materiālu tehnoloăija” 1995. 
Ashurt&F.Dimes “The Conservation of Building and Decorative Stone” 1990. 

Materiālu paraugi, krāsas , saistvielas, akmens materiālu paraugi. 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Materi ālu mācība (koksne) 

2. Studiju kursa  statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1,5  

4. Kopējais stundu skaits: 60 st t.sk.. kontaktstundas 40 un 20 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 
5. Mērėis: Apgūt koksnes sugu anatomisko uzbūvi kopsakarībā ar fizikāli - mehāniskajām, 

ėīmiskajām īpašībām un tās degradācijas faktoriem, kā arī koksnes bio- un uguns aizsardzības 
līdzekĜus 

6.  Uzdevumi:  Iegūt izpratni par : 
• Restaurācijā izmantojamiem koksnes materiāliem; 
• materiālu kvalitātes prasībām, lietošanas un uzglabāšanas noteikumiem. 
 Apgūt iemaĦas: 
• koksnes sugu noteikšanai makro- un mikro ( šūnas) līmenī; 
• koksnes aizsardzībā, konservācijā, restaurācijā lietojamo palīgmateriālu īpašības 
• Iemācīties noteikt koksnes biodegradācijas veidu un bojājuma pakāpi. 
• Spēt orientēties antiseptiėu, konservantu, antipirēnu u.c. materiālu izvēlē restaurācijas 

darbos. 
7. Priekšmeta satura anotācija: 

• Lapu un skuju koksnes  materiālu struktūras īpašību komplekss 
•  Koksnes materiālu biodegradācijas faktori (fotodestrukcija un c.) 
•  Koksnes degradācija mikroorganismu( baktērijas, sēnes) iedarbības rezultātā   
• Koksnes degradācija-koksngrauži (ėirmji, mizgrauži, ūsaiĦi, smecernieki u.c.)  
• Koksnes termiskā sadalīšanās 
•   Koksnes degamības faktori   
•  Koksnes aizsardzības līdzekĜi( antiseptiėi,antipirēni,konservanti,aizsargkrāsas) 

 
8. Pasniedzējs: I.Lūse 

 
9. Mācību līdzekĜi. 

Lekciju konspekts, tāfele, uzskates materiāli, koksnes sugu paraugi, stendi, izdales materiāls, 
ėīmiskie reaăenti, koksnes aizsardzības līdzekĜu paraugi u. c. 

M.Grīnberga Materiālmācība 2000. 
И.Ильичев Биоповреждения 1997. 
K.Muller Holzschutzpraxis 1993. 
K.E.Eriksson Microbial and Enzymatic Degradatio of Wood 1990. 
Vācu DINi,Eiropas 
normas, DGfH 

Holzschutz.Beuth-Kommentare 1998. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, 
digitālais mikroskops, fotokamera, dators. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Restaurācijas dokumentācija 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2,5  

4. Kopējais stundu skaits: 100 st t.sk.. kontaktstundas 68 un 32 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 

5. Mērėis: Apgūt objektu izpētes, konservācijas un restaurācijas procesu dokumentēšanas un 

fotofiksācijas pamatprincipus un metodes 

6.  Uzdevumi:  

� Izprast, mācēt apstrādāt un izmantot zinātniskās izpētes materiālus restaurācijas procesos.  

� Izprast problēmsituācijas un apkopot teorētisko materiālu 

� Prast sagatavot restaurācijas darbu dokumentāciju atbilstoši noteiktajām restaurācijas 

prasībām un izpildīt restaurācijas darbu pasi 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Restaurācijas pases uzbūves princips, tās  aizpildīšanas noteikumi.  

� Fotodokumentācijas sagatavošana un noformēšana. 

�  Objekta restaurācijas atspoguĜojums citos materiālos. Izpētes materiālu un restaurācijas 

procesu rezultātu zinātnisks apkopojums. 

 
8. Pasniedzējs: S.Kuple 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

Москва , Изобразительное 
искусство 

Технология исследование и хранение 
произведений станковой и настенной 

живописи 
1987 

Москва 
Методические рекомендации.  

Реставрация икон 
1993 

Nicilas Stanlay, Price M. Kirby, 
Talley Jr..Alessandra, Melucco 

Vaccato 

Historical and Psilosophical Issues in the 
Conservation of Cultural Heritage. 

The Gety 
Conservation institute, 

Los Angelos 2000 

London Nacional Gallery Bulletin 28 2007 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Būvėīmija  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 0,5  

4. Kopējais stundu skaits: 20 st t.sk.. kontaktstundas 14 un 6 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis:  

� Dot pamatzināšanas par ėīmiskiem procesiem apkārtējā vidē un sagatavot studentus 
būvmateriālu mācības un ar vides zinībām saistītu mācību priekšmetu apguvei. Pētīt ar ēku 
būvaizsardzību saistītās problēmas. 

6.  Uzdevumi:  

� Noskaidrot dažādu būvmateriālu kīmiskās īpašības, kā arī atsevišėu būvmateriālu 
savstarpējo ėīmisko mijiedarbību. 

� Noskaidrot dažādu būvmateriālu korozīvo izturību ārējās vides faktoru iedarbībā. 
� Noskaidrot, kādi ir ėīmiskie pasākumi celtĦu ilgmūžības nodrošināšanai. 

7.  Studiju kursa anotācija: 

� Apkārtējās vides kaitīgie faktori.  
� Apkārtējās vides ėīmiskā, fizikālā un bioloăiskā iedarbība uz būvmateriāliem.  
� Akmens materiālu dēdēšana un to aizsardzība pret dēdēšanu.  
� Betona un dzelzsbetona konstrukciju korozijas veidi un aizsardzības paĦēmieni. .  

 
8. Pasniedzējs: S.Sviėe 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

S.Sviėe  “Lekciju kurss būvėīmijā”   2002. 
M.KalniĦš  “Praktiskās būvaizsardzības ėīmija, fizika, tehnika”  1977. 
L.Kops  “Būvkoks”   1998. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Kodoskops, kodomateriāli, būvmateriālu paraugi. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Būvfizika  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktstundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: 

• Attīstīt fizikāli – tehnisko pasaules uztveri un loăisko domāšanu, radīt interesi par 
jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu tehnisku problēmu risināšanā. Praktiskās 
būvfizikas zināšanu pielietojums ēku būvē, projektēšanā, ekspluatācijā un rekonstrukcijā. 

6.  Uzdevumi:  

� Novērtēt klimatoloăiskos un ăeofiziskos faktorus, kuri jāievēro kultūras pieminekĜu 
aizsardzībā; 

� Noteikt būvmateriālu un būvkonstrukciju fizikālās īpašības; 
� Noteikt norobežojošo konstrukciju nepieciešamos izmērus; 
� Novērtēt dažādu apgaismojuma veidu ietekmi; 
� Novērtēt norobežojošo konstrukciju un telpu ekspluatāciju. 

7.  Studiju kursa anotācija: 

� Celtniecības klimatoloăija, klimata parametri.  
� Celtniecības ăeofizika, galvenie ăeofiziskie rādītāji.  
� Celtniecības siltumtehnika.  
� Celtniecības gaismas tehnika.   

 
8. Pasniedzējs: M.LiepiĦš 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
G.KalniĦš  “Civilās un rūpniecības ēkas”   1976. 
I.Braunfelds  “Būvfizika”   1989. 
M.KalniĦš  “Praktiskās būvaizsardzības ėīmija, fizika, tehnika”  1977. 
L.Antons  “SkaĦa”   1998. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Kodoskops, kodomateriāli. Laboratorija materiālu  skaĦas un siltumizolācijas īpašību 
pētīšanai. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: MēbeĜu restaurācijas tehnoloăija  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2,5  

4. Kopējais stundu skaits: 100 st t.sk.. kontaktstundas 66 un 34 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 
5. Mērėis: MēbeĜu restaurācijas un konservācijas darbu kvalitātes prasību un darba metožu izpratne 

un apguve. 
6.  Uzdevumi:  

� Apgūt pirmsrestaurācijas izpēti, darba programmas sagatavošanu, prezentāciju un 
realizāciju; 

� Pārzināt restaurācijas darbu secību un plānošanu; 
� Prast uzmērīt un fotografēt restaurējamo objektu; 
� Zināt materiālu pamatīpašības un to novecošanās veidus; 
� Prast novērtēt situāciju un izvēlēties materiālus atbilstoši restaurācijas prasībām; 
� Zināt virsmas attīrīšanu ( kokam, metālam, krāsai ); 
� Prast sagatavot restaurācijas darbu dokumentāciju; 
� Zināt un ievērot darba drošības noteikumus un tehnoloăiskās prasības. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Darba drošība un ugunsdrošības prasības restaurācijas  darbos 
� Kultūras mantojuma izpēte; 
� Materiāli un palīgmateriāli, instrumenti un iekārtas:; 
� Konstrukciju veidi, elementi un to atjaunošana; 
� MēbeĜu remonta un restaurācijas veidi 
� Dekoratīvo elementu atjaunošana 
� Apdares pārklājumu remonts un restaurācija 
� MēbeĜu mīksto daĜu remonts un restaurācija 
�  Priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamie apstākĜi. 

 
8. Pasniedzējs:Ā.StraustiĦš 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 R. Maubert  Anatomie du Meuble. , 2003 
P. Haslac ,Essential Woodworking Tools and Techniques 2001 
 P.Ricaud  Traces D Atelier et Realisations  2004 
P. N. Hasluck Manual of Traditional WoodCarving   1977 
  Restoring & Repairing Furniture    1999 
T.Krauth, F.S. Meyer Die Gesamte Mobelschreinerei  1902 
E. Klatt  Die Konstruktion alter Mobel  1990 
 Ремонт и реставрация мебели      1994 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli, videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. Mācību darbnīca, 
tāfele, mācību videofilmas, materiālu paraugi, restaurācijas līdzekĜu klāsts . 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Restaurācijas tehnoloăija polihromam kokam  
2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3 

4. Kopējais stundu skaits: 120 st t.sk.. kontaktstundas 80 un 40 stundas patstāvīgā darba 
(Eksāmens). 

5. Mērėis:  
� Apgūt polihromā koka restaurācijas tehnoloăijas pamatprincipus materiālus un pielietojamās 

metodes 
6.  Uzdevumi:  

� mācīties noteikt un aprakstīt priekšmeta stāvokli pirms restaurācijas; 
� zināt krāsojuma attiecīgā slāĦa bojājumu likvidācijas paĦēmienus un tehnoloăiju; 
� izprast un zināt attiecīgā restaurācijas procesa darbības sekas; 
� zināt restaurācijas darbu izpildes secību. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Vēsturiskā priekšmeta izgatavošanas tehnoloăija. 
�  Pielietoto materiālu bojāšanās faktori un sekas.  
� Priekšmeta pirmsrestaurācijas izpēte.  
� Restaurācijā pielietojamie materiāli.  
� Polihromijas konservācijas un restaurācijas procesu tehnoloăija, tās pielietošana attiecīgajos 

gadījumos. 
 

8. Pasniedzējs: S.Kuple 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
Москва 
 

Изобразительное искусство. Технология исследование и 
хранение произведений станковой и настенной живописи  

1987 

 Москва Методические рекомендации .Реставрация икон  1993 
Gustav Berger, William 
H.Russell 

Conservation of paintings,. Research and innovations. 2000 

Nicilas Stanlay, Price M. 
Kirby, Talley 
Jr..Alessandra, Melucco 
Vaccato 

Historical and Psilosophical Issues in the Conservation of Cultural 
Heritage.  

The Gety 
Conservation 
institute, Los 
Angelos 2000 

London Nacional 
Gallery 

Bulletin 28 2007 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums:  Restaurācijas tehnoloăija ( akmens ) 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 2  

4. Kopējais stundu skaits: 100 st t.sk.. kontaktstundas 66 un 34 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 

5. Mērėis: Apgūt dabīgo akmens materiālu apstrādes īpatnības un pielietošanu objektā. 

6.  Uzdevumi:  

� Noskaidrot akmens apstrādi restaurācijas mērėiem 

�  Apgūt iemaĦas izvēlēties racionālu materiālu pielietojumu 

�  Iemācīties noteikt metožu atbilstību 

�  Iemācīties pielāgot restaurācijas līdzekĜus izvēlētai metodikai 

�  Spēt orientēties restaurācijas līdzekĜu tirgū 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Noskaidrot iespējamo metožu klāstu   

� Noskaidrot mūsdienu līdzekĜu pielietošanas iespējas  

� Izpētīt akmens defektoloăijas problēmas  

�  Restaurācijas metožu izstrādes specifika 

 
8. Pasniedzējs: R.Lūsis 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
Torraca “Porous building materials” 1986. 
L. Popovs “Būvmateriāli un būvizstrādājumi” 1990. 
 Periodika “Restauro”, “Historic Scotland”  
Ashurt&F.Dimes “The Conservation of Building and Decorative Stone” 1990. 

Materiālu paraugi, krāsas , saistvielas, akmens materiālu paraugi. 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli, videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli, mācību 

videofilmas, materiālu paraugi, restaurācijas līdzekĜu klāsts.. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Veidošana  

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 6  

4. Kopējais stundu skaits: 240 st t.sk.. kontaktstundas 160 un 80 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite 

). 

5. Mērėis: Prast atjaunot restaurējamo objektu bojātās daĜas un zudušās detaĜas 

6.  Uzdevumi: 

� Iemācīties veidot kopijas no dotā parauga 

� Iemācīties veidot vadoties pēc attēla vai projekta 

� Iemācīties veidot, izmantojot dažādas virsmas apdares iespējas 

� Iepazīties ar veidojumu atliešanu ăipsī 

7. Studiju kursa anotācija: 

� Veidošanas nodarbībās studenti mācās veidot mālā, atliet vienkāršas formas ăipsī. Mācību 

process sākas ar iepazīšanos ar veidošanas materiāliem un instrumentiem. Turpmākajās nodarbībās 

tiek veidots vienkāršs cilnis, vēlāk tiek veidotas dabas formas, arhitektūras detaĜas, sarežăīti 

baroka vai renesanses apjomīgu motīvu kopijas. Interesenti veidošanas nodarbību ietvaros var 

apgūt kokgriešanas pamatus. 

 
8. Pasniedzējs: G.Vagners 

 
9. Mācību līdzekĜi.  Ăipša ciĜĦi, attēli, fotomateriāli. 

Literatūra 
Autoru kolektīvs, Maskava Arhitektūras detaĜu veidošana un modelēšana 1976 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 
 

Veidotava, veidošanas materiāls – māls, veidošanas pamatnes, instrumenti. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Interjera projekt ēšana  (arhitektūras telpiskās vides projektēšana) 
2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 1 

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktstundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 

5. Mērėis: Apgūt telpisko domāšanu un pasniegt savu ideju profesionālā līmenī 

6.  Uzdevumi:  

�  Iegūt priekšstatu par telpu vai telpu grupu, kas nodrošinātu tās maksimāli pareizu un ērtu 

izmantošanu (funkciju) un radītu šai telpai, vai telpu grupai noteiktu emocionālu noskaĦu 

7. Studiju kursa anotācija: 

� nterjera kompozīcijas pamatfaktori: funkcija, forma, materiāls. Interjera kompozīcijas 

palīgfaktori : mēbeles, iekārtas, gaisma un krāsa, apgaismojums. Interjera kompozīcijas principi. 

� Vienotība, galvenais un pakārtotais, dinamika un līdzsvars, ritmi.  

� Cilvēks kā telpas mērogs.  

� Ēkas elementi. Telpu elementi. ViendzīvokĜa māja.  

� Telpu un telpu grupu savstarpējā saistība dzīvoklī. Telpu zonējums dzīvoklī. 

� Publiskās ēkas, publisko ēku elementi. Publisko ēku tipoloăiskā klasifikācija.  

� Reklāmas dizains.  

  

8. Pasniedzējs:  A.Kleinberga 
 

9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
I.Strautmanis  “Dialogs ar telpu” .   1977 
V.Šusts “Telpas uztvere un kompozīcija”   1979. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Auditorija, rasēšanas galdi, dizaina un arhitektūras žurnāli 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums:  Restaurācijas projektu organizācija un vadīšana 
2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss 

3. Kredītpunkti: 1  

4. Kopējais stundu skaits: 40 st t.sk.. kontaktsundas 26 un 14 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite ). 
5. Mērėis: 

• Apgūt reālo restaurācijas projektu menedžēšanu, projekrtēšanu, līdzekĜu piesaisti, 
normatīvo prasību piemērošanu un darba organizāciju 

6.  Uzdevumi:  
• Apgūt pirmsrestaurācijas izpēti, darba programmas sagatavošanu, prezentāciju un 

realizāciju; 
• Pārzināt restaurācijas darbu secību un plānošanu; 
• Iegūt informāciju par projektus finansējošajām organizācijām un to prasībām; 
• Iepazīties ar valsts kontrolējošo iestāžu prasībām attiecībā uz kultūras mantojuma 

restaurāciju, zināt saskaĦošanas kārtību; 
• Iegūt zināšanas par darba organizēšanas specifiku un līdzekĜu sadali/ 

7. Studiju kursa anotācija: 
• Darba drošība un ugunsdrošības prasības restaurācijas  darbos 
•  Kultūras mantojuma izpēte; 
•  Darba izpildes organizācija; 
•  Projektu atskaites sistēma 

 
8. Pasniedzējs: R.Lūsis 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

Periodika “Restauro” 
1996-
2002 

Semināru 
materiāli 

4. Eiropas pieminekĜu saglabāšanas un pilsētas atjaunošanas un 
seminārs “Leipziger Messe denkmal 

2000 

 Baltic – Nordic Conference Conserved and Restored Works of Art 1999 

 
Heikki Häyhä (Somija) seminārs par tēmu Konservācijas un 

restaurācijas dokumentācija un praktika 
1998 

LR 
Latvijas republikas likumi un normatīvie akti kultūras pieminekĜu 

aizsardzībā 
2000 

 Eiropas Savienības interneta saiti (SAPARD, OPEC)  
LR LR kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas pieminekĜu saraksts 2000 

 www.likumi.lv  
 

Tehniskais nodrošinājums: 
Videoprojektors, kodoskops, kodomateriāli,  videoiekārta, digitāli vizuālie materiāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Kokt ēlniecība 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 5  

4. Kopējais stundu skaits: 200 st t.sk.. kontaktsundas 134 un 66 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite, 

skate). 

5. Mērėis:  

� Apgūt kokgriešanas un koktēlniecības pamatiemaĦas, pielietot tās restaurācijā. 

6.  Uzdevumi:  

� Iepazīties un ievērot darba drošibas un ugunsdrošības noteikumus. 

� Iepazīties ar kokgriešanas instrumentiem un materiāliem. 

� Apgūt dažādus kokgriešanas veidus un paĦēmienus. - Iegrebtais cilnis, seklais, dziĜais, 

ažūrveidīgais, apjoma, intarsijas ciĜĦa kokgriezumi. 

� Iepazīties ar palīgiekārtām, darbagaldiem, mehānismiem. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Kokgriešanas nodarbībās studenti apgūst materiālu sagatavošans veidus, darbarīku izvēli un 

sagatavošanu darbam (asināšanu, uzglabāšanu) un darba drosības noteikumus. 

� Maketē un izgatavo zudušās kokgriezumu daĜas. 

 
8. Pasniedzējs: Ā.StraustiĦš 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

Paul N.Hasluck Manual of Traditional Wood Carving New York 1977 
Antony Denning  The Craft of Woodcarving 1994 
Richard Butz How to Carve Wood The Taunton Press 

1984 
James B.Johnstone Sunset Woodcarving 1971 
Zoe Gertner Woodcarving.A Foundation Course 1997 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Mācību darbnīca, kokgriešanas soli, kalti, virsfrēze, lentzāăis. Kokmateriāli. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Ăipša apstrāde 

2. Studiju kursa statuss: Nozares studiju kurss                      

3. Kredītpunkti: 3  

4. Kopējais stundu skaits: 120 st t.sk.. kontaktsundas 80 un 40 stundas patstāvīgā darba (Ieskaite). 

5. Mērėis: 

�  Apgūt iemaĦas ăipša apstrādē, restaurācijas darbos. 

6.  Uzdevumi:  

� Iepazīties ar ăipša veidiem,  palīgmateriāliem, darbarīkiem, formu veidiem. 

� Sagatavot modeli formas noĦemšanai. 

� NoĦemt formas.  

� Apstrādāt formas. 

� Sagatavot  formu izstrādājuma atliešanai. 

� Atliet izstrādājumu. 

� Ăipša izstrādājumu restaurācija un atjaunošana. 

 

7. Studiju kursa anotācija:  
� Ăipša apstrādes nodarbībās studenti iemācās novērst bojājumus ăipša izstrādājumos, 

sagatavot materiālus ăipša formu atliešanai, atliet formas un izstrādājumus. Iepazīstas ar dažādiem 

formu atliešanas materiāliem. 

 
8. Pasniedzējs: G.Vagners 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 Ăipša ciĜĦi, attēli, fotomateriāli.   
Autoru kolektīvs, 
Maskava 

Arhitektūras detaĜu veidošana un modelēšana 1976 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Ăipša apstrādes darbnīca, māls, ăipsis, ăipša apstrādes instrumenti, palīgmateriāli, ăipša 
liešanas piederumi. 
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Studiju kursa pieteikums.  
 

1. Studiju kursa nosaukums: Mācību prakse – restaurācijas un konservācijas pamatprincipi 

(polihromais koks ) 

 
2. Studiju kursa statuss: Prakse                      

3. Kredītpunkti: 18  

4. Kopējais stundu skaits: 720 st t.sk.. kontaktstundas 720.  
5. Mērėis:  

� Kultūras pieminekĜu restaurācijas un konservācijas procesu apguve.  
� Restaurācijas darba kvalitātes prasību un restaurācijas darba metožu izpratne un apguve. 

6.  Uzdevumi: 
�  Apgūt pirmsrestaurācijas izpēti, darba programmas priekšlikumu izstrādāšanu, prezentāciju 

un realizāciju; 
� Pārzināt restaurācijas darbu secību un plānošanu; 
� Prast uzmērīt un fotografēt restaurējamo objektu; 
� Zināt materiālu pamatīpašības un to novecošanās un bojājumu veidus; 
� Prast novērtēt situāciju un izvēlēties materiālus atbilstoši restaurācijas prasībām; 
� Zināt un prast virsmas attīrīšanu ( kokam, metālam, krāsai, akmenim ); 
� Prast sagatavot restaurācijas darbu dokumentāciju; 
� Zināt un ievērot darba drošības noteikumus un tehnoloăiskās prasības. 

 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Darba drošības un ugunsdrošības prasības restaurācijas darbos; 
� Darba vietas organizācija., instrumenti, palīgierīces; 
� Materiāla daudzuma aprēėināšana; 
� Krasota un jauna koka sagatvošana krāsošanai; 
� Virsmas sagatavošana. 
� Virsmas konservācija un restaurācija. 

 
8. Pasniedzējs: S.Kuple 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
J.Belousovs   “ Krāsošanas darbu tehnoloăija “ . 1989 
Москва  
Изобразительное 
искусство  

 Технология исследование и        хранение произведений станковой и 
настенной живописи   

 1987 

 Москва   Методические рекомендацииРеставрация икон  1993 
 

10. Tehniskais nodrošinājums: 
Mācību darbnīca, instrumenti, materiāli, darba drošības līdzekĜi, videofilmas, videoiekārta. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
 

1. Studiju kursa nosaukums:Mācību prakse – restaurācijas un konservācijas pamatprincipi 

(mēbeles un kokgriezumi ) 

2. Studiju kursa statuss:Prakse                     

3. Kredītpunkti: 18  

4. Kopējais stundu skaits: 720 st t.sk.. kontaktstundas 720.  

5. Mērėis:  

� Kultūras pieminekĜu restaurācijas un konservācijas procesu apguve.  
� Restaurācijas darba kvalitātes prasību un restaurācijas darba metožu izpratne un apguve. 

6.  Uzdevumi:  
� Apgūt pirmsrestaurācijas izpēti, darba programmas priekšlikumu izstrādāšanu, prezentāciju 

un realizāciju; 
� Pārzināt restaurācijas darbu secību un plānošanu; 
� Prast uzmērīt un fotografēt restaurējamo objektu; 
� Zināt materiālu pamatīpašības un to novecošanās un bojājumu veidus; 
� Prast novērtēt situāciju un izvēlēties materiālus atbilstoši restaurācijas prasībām; 
� Zināt un prast virsmas attīrīšanu un restaurāciju; 
� Prast sagatavot restaurācijas darbu dokumentāciju; 
� Zināt un ievērot darba drošības noteikumus un tehnoloăiskās prasības 
� Veikt zudušo detaĜu restaurciju, protezēšanu. 

7. Studiju kursa anotācija: 
�  Darba drošības un ugunsdrošības prasības restaurācijas darbos; 
� Darba vietas organizācija., instrumenti, palīgierīces; 
� Materiāla daudzuma aprēėināšana; 
� Zudušo detaĜu maketēšana, izgatavošana, pielāgošana un montāža; 
� Pamatmateriālu nostiprināšana, bojāto vietu protezēšana, aizpildīšana; 
� Virsmas sagatavošana un apdare, pietonēšana, aizsargkārtas uzklāšana; 
� Prakses atskaites dokumentu sagatavošana un aizstāvēšana. 

 
8. Pasniedzējs: U.BaĜla 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 
 “ Restoring & Repairing Furniture “  1999. 
 “ Ремонт и реставрация мебели “     1994. 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

 Auditorija, mācību darbnīca, instrumenti, materiāli, darba drošības līdzekĜi, videofilmas, 
videoiekārta. 
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Studiju kursa pieteikums.  

 
1. Studiju kursa nosaukums: Mācību prakse – akmens materiālu restaurācija/konservācija  

 
2. Studiju kursa statuss: Prakse                    

3. Kredītpunkti: 18  

4. Kopējais stundu skaits: 720 st t.sk.. kontaktstundas 720.  
5. Mērėis:  

� Kultūras pieminekĜu restaurācijas un konservācijas procesu apguve.  
� Restaurācijas darba kvalitātes prasību un restaurācijas darba metožu izpratne un apguve. 

6.  Uzdevumi:  
� Apgūt pirmsrestaurācijas izpēti, darba programmas priekšlikumu izstrādāšanu, prezentāciju 

un realizāciju; 
� Pārzināt restaurācijas darbu secību un plānošanu; 
� Prast uzmērīt un fotografēt restaurējamo objektu; 
� Zināt materiālu pamatīpašības un to novecošanās un bojājumu veidus; 
� Prast novērtēt situāciju un izvēlēties materiālus atbilstoši restaurācijas prasībām; 
� Zināt un prast virsmas attīrīšanu akmenim; 
� Prast sagatavot restaurācijas darbu dokumentāciju; 
� Zināt un ievērot darba drošības noteikumus un tehnoloăiskās prasības. 

7. Studiju kursa anotācija: 
� Darba drošības un ugunsdrošības prasības restaurācijas darbos; 
� Darba vietas organizācija., instrumenti, palīgierīces; 
� Virsmas sagatavošana. 
� Protezēšana. 
� Restaurētā objekta saglabāšana. 

 
8. Pasniedzējs: R.Lūsis 

 
9. Mācību līdzekĜi. Literatūra: 

 
Periodika  “Restauro” 1996-2002 
Semināru 
materiāli 

4. Eiropas pieminekĜu saglabāšanas un pilsētas atjaunošanas un 
seminārs “Leipziger Messe denkmal  

2000 

 Baltic – Nordic Conference Conserved and Restored Works of Art 1999 
 Heikki Häyhä (Somija) seminārs par tēmu Konservācijas un 

restaurācijas dokumentācija un praktika 
1998 

 
10. Tehniskais nodrošinājums: 

Mācību darbnīca, instrumenti, materiāli, darba drošības līdzekĜi, videofilmas, videoiekārta. 
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10. pielikums 
 
 

CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Beitāne  Gertrude 
Adrese  Grīvas prosp. 4 – 8, Ogre, LV – 5001 
Tālrunis  (+ 371)  5022893,  (+371)   29628624 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  01.02.1940. 
Pilsonība  Latvijas  
Izglītība  Augstākā 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
  2007. -  patlaban Lektore, Rīgas celtniecības koledža, GaiziĦa – 3, Rīga, LV - 1050 
 2001. Sociālais darbinieku institūts „Attīstība” 
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B2 B2 B2 B2 B2 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu C1 C1 C1 C1 C2 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 
prasmes lietot dažas datora programmas, internetu 

Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 2007./2008. Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., sertifikāts  

 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-46 

 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA 
„AS Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 23 

 2007. „Izaicinājumi kristīgajai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā”, zinātniska 
konference 

 2007. „Meditācija kā alternatīvs domstarpību risinājuma veids”, seminārs 
 2006. „Jauniešu agresivitātes problēmas”, Nr. 2945, zinātniska konference 

 
07.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Brašmane Māra 
Adrese  Rīgā p.k.361, Rīga-Centrs,LV-1o1o 
Tālrunis   (+371) 29158241 
Fakss   
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  22.07.1944. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Vidējā profesionālā 
 1984 

1962 
Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma foto-kino nodaĜa 
Rīgas 36. vidusskola 

Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
 No 1995.   

1984-2004.-  
1973-1984 

Rīgas Celtniecības koledžā, restaurācijas nodaĜa 
fotogrāfe Valsts Mākslas muzejā        
– fotogrāfe Rundāles pils muzejā 

Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
pases līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A1 A2 A2 A2 B1 
 Krievu C2 C! C! C1 B1 
 Vācu      
Citas prasmes, 
iemaĦas 

No 1964 Fotogrāfija 

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

2005 
1996 -2006 
1991    
1988 – 1998 

    -Latvijas Mākslinieku savienības biedre 
Latvijas Profesionālo fotogrāfu asociācijas /LPFA/biedre -   
Latvijas dizaineru savienības biedre 
Latvijas Kultūras fonda Fotoapvienības/AFI/biedre 

Organizatoriskās 
prasmes 

  

Tehniskās prasmes   
Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas (Microsoft Office),grafiskās 
programmas (, Adobe Photoshop, Corel Draw), internetu 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 
2006 
 
2005 
 
2004 
 
 
2002 
 
2001 
 
 
2000 
 
1998 
1997 
 
1996 

Izstādes 
«Tolaik.Latvija un Lietuva,1960 – 1970«,Galerija «Prospekto« 
Vi ĜĦā,Lietuva 
« RIX – CPH – RIX a flight in time and space«kopā ar Miklõs Szabõ 
Kopenhāgenas Pilsētas muzejā,Dānijā 
«Muzejnieki«Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā,Latvijā 
«Muzejnieki«Valsts Mākslas muzejā,Rīgā 
 «Manas jaunības pilsētā«galerijā «Laipa« Valmierā,Latvijā 
 «Manas jaunības pilsētā« Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, 
Rīgā 
«ŪdeĦi«Rundāles pagasta Tradīciju zālē,Pilsrundālē,Latvijā 
«ŪdeĦi«Talsu novadpētniecības un mākslas muzejā,Latvijā 
«ŪdeĦi«   Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā,Rīgā 
- «ŪdeĦi« Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā ,Latvijā 
«Ūdens.Zīmes.« Latvijas Fotogrāfijas muzejā Rīgā, 
 «CeĜojuma iespaidi.Prāga,Tallina« fotoklubā«Rīga«  
 «CeĜojums« galerijā «Kiek in de Kõk« Vēstures muzejā 
Tallinā,Igaunijā      
 «CeĜojums« Farmācijas muzejā ,Rigā,Latvijā 
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1995 
 
 
2006 
 
2005 
 

 «CeĜojums« «Impro«birojā Rīgā 
 «Latvija.Barikādes«.kultūras namā Krāslavā,Latvijā 
Grupu izstādes 
 «Portrets. Latvijas fotogrāfija.1980 – 2005«Talsu novada 
muzejā,Latvijā 
«Objekts –Rīga« Bordo pilsētas mērijā,Francijā 
 «Siena« Latvijas mākslinieku savienības galerijā Rīgā 
Mākslas simpozija «Valmiera’05«izstāde galerijā 
«Laipa«Valmierā,Latvijā 

Intereses  CeĜošana, teātris, koris, literatūra, māksla 
Papildizglītība, 
kursi 

.  

Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

2006 
2005 

 
2003 

 
 
 
 
 

2000 
1979. – 2004 

VKKF stipendija «Fotonegatīvu arhivēšanai« 
VKKF stipendija «Personālizstāde ViĜĦā « sagatavošanai 
LAA  autortiesību Bezgalības balva 
  Latvijas Mākslinieku savienības «Gada balva Fotomākslā« 
Aleksandra Čaka balva 
VKKF stipendija projektam Fotokolekcija«Muzejnieki« 
VKKF stipendija fotoalbuma «Māra Brašmane«Manas jaunības 
pilsēta«sagatavošanai 
VKKF stipendija personālizstādei «ŪdeĦi« 
.fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas vairāk nekā 50 mākslas 
grāmatās,albumos,katalogos. 
 

 (*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
16.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  BaĜĜa Uăis  
Adrese  Kr.Barona iela 106-13, Rīga,  
Tālrunis    
Fakss   
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  11.10.1971. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība   
 1993-1996. Rīgas Celtniecības koledža, mēbeĜu restaurātors 
 1988 – 1991. VEF tehniskā skola  - mēbeĜu galdnieks. 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2007. -  patlaban 

2005 -  2007 
2002 -  2005 
1998 – 2002 
1991 – 1996 

2007 – pašlaik RCK  restaurācijas darbnīcas vadītājs. 
SIA „Antiklv”- direktors. 
 SIA”Laikmeta stils”- direktors.  
SIA” Restauratoru darbnīca” darbnīcas vadītajs. 
 Jūķmalas  pilsētas muzejs – restaurators. 

Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana                                 Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A1 A2 A2 A2 A1 
 Krievu C2 C! C! C1 B1 
 Vācu      
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 Sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 Prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt plānot. 

Tehniskās prasmes  Biroja tehniku, autovadītāja B kategorijas tiesības. 
Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas (Microsoft Office), internetu 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 
. 

Intereses 
 

 Antikvariāts ,restaurācija ,naturālā būvniecība. 

Papildizglītība, kursi .  
   
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
16.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Bernhards Arvīds 
Adrese  Valdlauči 7 – 22, Rīgas rajons, LV - 1076 
Tālrunis  (+371) 6 7620797; (+371) 2 8600517 
Dzimšanas datums  09.03.1943. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā  
 1996. 01. 02. –  

1998. 29.04. 
Diploms Nr. 003602 (1998. gada12. maijs)/ vides zinātnes maăistra grāds 
vides pedagoăijā, LU maăistratūra – Vides zinātnes un pārvaldes studiju 
centrs 

 1967.01.09. – 
1973.19.06. 

Diploms Nr. 385478 (1973. gada 29. jūnijs)/ inženieris – celtnieks, Rīgas 
politehniskais institūts   

Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
 Kopš 2004.19.02.  Docents – Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa – 3, Rīga, LV - 1050 
 Kopš 2003.10.09. BI Kartotēkas un SĀKSIM BŪVĒT sastādītājs un Būvnormatīvu konsultants – 

Celtinfo PP, Puškina iela 1a – 501, Rīga, LV - 1050 
 1996.27.02. – 

2004.19.02. 
Pasniedzējs – Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa – 3, Rīga, LV - 1050 

 1993.01.01.- 
1996.27.02. 

Skalotājs - Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa – 3, Rīga, LV - 1050 

Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu  B1 B1 B2 B2 B1 B1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu   A1 A1 A1 A1 A1 A1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 Prot sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties 
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prot koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt un vadīt 
būvniecības projektus, izstrādāt darbu, organizēšanas projektus (DOP) un 
Darbu veikšanas projektus (DVP) 

Tehniskās prasmes   prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prot lietot datora programmas(Microsoft Office), spēj orientēties datorizētās 
datu bāzēs un internetā 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 Dziedāt, zīmēt 

Intereses  Sports (soĜošana, slēpošana), kultūra ( lasīšana, teātris) 
Vadītāja apliecība  B kategorijas vadītāja apliecība kopš 1981. gada, izdota CSDD 
Papildizglītība, kursi  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2008. Patstāvīgās mācīšanās veicināšanas praktiskie paĦēmieni /12 

stundas/Pedagoăiskās meistarības skola/ Apliecības Nr. 030108 – 11, 2008. 
gada 3. janvāris; 

 2007. Lietišėā etiėete – A/ 18 stundas/ SIA „AS Kursi”/ Izglītības studijas apliecība 
Nr. 21, 2007. gada 27. decembris; 

 2007. Tāmēšanas sistēma būvniecībā / 10 stundas/ SIA „DKUBS”/ Apliecības Nr. 
0001/ 2007. gada 5.-6.marts; 

 2007. Būvtehnikā ugunsdrošība A2 „Promat” – Ugunsdrošības lekcija/ 2 
kontaktstundas/ „Promat” (Vācija) izdalīta rokasgrāmata, 2007. gada 28. 
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februāris; 
Būvniecības izcenojuma katalogs 2005 
(elektroniskā versija, 2006) – E Bik programma / 8 kontaktst. / RCK; 
Vides zinātneun izglītība Latvijā un Eiropā (zinātniski – pētnieciskā 
starptautiskā konference)/ 14 kontaktst./ VZIP (Latvijas Vides zinātnes un 
izglītības padome) / izdalīts konferences rakstu krājums, 2007. gada 8. – 9. 
februāris; 

 2006. Atkarības profilakse skolotājiem „Emocijas. Darbs ar tām”, Izglītības 
programma /12 kontaktstundas/ RD Rīgas Atkarības profilakses centrs/ 
sertifikāts Nr. 2946, 2006. gada 29. decembris; 

 2005. Augstskolu didaktika, Profesionālā pilnveide /4KP (40 kontaktst.)/ LLU /LLU 
sertifikāts Nr. 0401, 2006. gada 13. februāris; 
Izglītības programma atkarības profilaksei arodskolu skolotājiem/ 24 stundas/ 
Rīgas domes Rīgas narkomānijas profilakses centrs/sertifikāts Nr. 1759, 2005. 
gada 6. janvāris; 

 2001. 6. programma, LU Latvijas izglītības informācijas sistēma, Profesionālā 
apmācība datorprogrammās /72 kontaktst./ Izglītības un zinātnes 
ministrija/IZM PIAC, Nr. D – 6881 LIIS Nr. LIIS – 01 – 35 – 6881, 2001. gada 
20. decembris;  
MājokĜu politika Zviedrijā 1930. – 1990./4+4 kontaktst. / Royal Institute of 
technology. Profesors Hanss Matsons (Hans Mattsson), Stokholma, Lekcija/ 
izdalīti lekciju materiāli, Rīga 2001.gada 1. oktobris;  

 2000. Profesionālas apmācības kurss / 6 KP, (120 kontaktst.)/ LU VZPI „Vides 
komunikācija”/ LU Apliecība Nr. 384, 2000. gada 18. jūlijs 

Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

 Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 

  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
 Publikācijas   
 2007. Darbu organizēšanas projekts (DOP)  DaudzdzīvokĜu dzīvojamā ēka Rīgā 

ZiemeĜu ielā 26 / Arhitektūras Darbnīca SIA „ROKA”  
 2007.  SĀKSIM BŪVĒT Rokasgrāmata pasūtītājiem, projektētājiem, būvuzĦēmējiem 

un būvētājiem (Būvniecības procesa attēlojums shēmās un tabulās) / 126 lpp / 
CELTINFO PP 

 2007. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2007. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2006. SĀKSIM BŪVĒT Rokasgrāmata pasūtītājiem, projektētājiem, būvuzĦēmējiem 
un būvētājiem (Būvniecības procesa attēlojums shēmās un tabulās) / 126 lpp / 
CELTINFO PP 

 2006. Pētījums par normatīvo aktu lietišėo ekoloăiju būvniecībā. Rīga, 2006. / 88 lpp 
/ LLU  

 2006. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2006. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2005. DOP Studentu viesnīcas rekonstrukcija, izbūvējot administratīvā un veselības 
atjaunošanas centra telpas / Arhitektūras Darbnīca SIA „ROKA”  

 2005. DOP DaudzdzīvokĜu dzīvojamā ēka Rīgā Gregora ielā 4/6  / Arhitektūras 
Darbnīca SIA „ROKA” 

 2005. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2005. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 2004. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / 4 lpp / CELTINFO PP 

 2004. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 2003. DOP DaudzdzīvokĜu dzīvojamā ēka Rīgā Viestura prospektā 95  / Arhitektūras 
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Darbnīca SIA „ROKA” 
 2003. SĀKSIM BŪVĒT Rokasgrāmata pasūtītājiem, projektētājiem, būvuzĦēmējiem 

un būvētājiem (Būvniecības procesa attēlojums shēmās un tabulās) / 126 lpp / 
CELTINFO PP 

 2003. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2003. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 2002. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2002. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 2001. SĀKSIM BŪVĒT Rokasgrāmata pasūtītājiem, projektētājiem, būvuzĦēmējiem 
un būvētājiem (Būvniecības procesa attēlojums shēmās un tabulās) / 126 lpp / 
CELTINFO PP 

 2001. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2001. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 2000. Daudzstāvu autonovietnes ēka Rīgā Jeruzalemes ielā 1 / AS 
RŪPNĪCPROJEKTS  

 2000. Būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (BI – 1 0201 – 0262) ik gadus 
katram kvartālam / CELTINFO PP 

 2000. Būvniecības informācijas (BI – 1,2,3,4) kartes pēc tematiskā rubrikatora ik 
gadus katram kvartālam / 16 lpp / CELTINFO PP 

 Metodiskās 
izstrādnes  

 

 2006. /2007.m.g. RCK palīglīdzeklis diplomprojektu izstrādei, 2007. gada marts / Būvniecības 
vadīšanas rokasgrāmatas I un II daĜas sadaĜa „Būvju sarežăītība”: 

 LBN 005 – 99 6., 7., 8., 9. pielikums 
 LBN 207 – 01 4. pielikums 
 LBN 201 – 96 2.1. un 2.2. tabula 
 KNAUF Ugunsdrošība 04 /04 

LBN 201 – 96, LVS EN 13501 – 2, LVS EN 13501 – 3 un DIN 4102 
ugunsdrošības kritēriju salīdzinājums / RCK  

 2006./2007. m.g. 2006./2007. māc.g. testi 
   Būvlaukuma korekcijas tests, 2006. 21.09. 

 Uzmanību – bīstamais azbests, 2006.06.11. 
 Emisiju tirdzniecība, 2006.20.11 
 Koka darbi, (E. BērziĦš, 1993.) 2007.11.01. 
 Individuālo māju sienu materiāli, (J. Biršs, Māja – dzīvoklis, 2006./5) 

2007.18.01. 
 Ārsienu siltināšana, (U. Andersons, Māja – dzīvoklis, 2006./5) 

2007.17.01. 
 Fibrolīts, (J. Biršs, Māja – dzīvoklis, 2006./5) 2007.18.01./ RCK 

 2000./2001. m.g. RCK Būvniecības programmas (Kods 415861), 4. kvalifikācijas līmenis, 3 gadi 
– 120 KP 

 Vides aizsardzība 
 Likumdošana 
 Būvtehnoloăija 
 Būvdarbu organizēšana un vadīšana, rekonstrukcija 
 Darba drošība / RCK 

   
  Metodiskā izstrādne „Vides komunikācija”, RCK profesionālas apmācības 

kursā, 2000. gada 20. jūnijā,  
 
10.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  GaismiĦa Sarmīte 
Adrese  Slēpotāju ielā 23, Rīga 
Tālrunis  (+371) 6 7527731 
Fakss   
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  1943.g. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
  1999 Piešėirta kvalifikācija – restaurators / vecmeistars arheoloăiskā materiāla un 

metāla specialitātē, restauratora atestācija 
 1963. – 1969 Diploms ar kvalifikāciju – inženieris – ėīmiėis, Rīgas Politehniskais institūts,  
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
 2007. Direktora vietniece restaurācijas darbā, v/a Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs 
 1995.- patlaban Pasniedzēja, Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa 3, Rīga,         LV -1050 
 1990. Direktora vietniece restaurācijas darbā, Latvijas vēstures muzejs  
 1982. – 1990. Restaurācijas laboratorijas vadītāja, Latvijas vēstures muzejs 
 1969. – 1982. Inženiere, Sadzīves ėīmijas Konstrukciju birojs 
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 Krievu B1 B1 B1 B1 B1 
 Vācu B1 B1 B1 B1 B1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 Spējas sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, 
daudzkulturālā vidē, labas saskarsmes prasmes,  

Organizatoriskās 
prasmes 

 Spējas ātri analizēt un uztvert būtiskāko kompleksās un sarežăītās situācijās, 
labas komunikācijas, pārrunu un prezentācijas prasmes, spējas organizēt 
darbu un pieĦemt lēmumus, spējas uzĦemties iniciatīvu un ir augsta 
atbildības sajūta, praktiska pieredze apmācību kursu organizēšanā un 
vadībā, zināšanas stratēăiskajā plānošanā un institūciju stiprināšanā 

Tehniskās prasmes  Prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu  

Papildizglītība, kursi  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007  
 

1976. 
Augstākie korozijas pētnieku kursi, Vissavienības ZinātĦu akadēmijā 

Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

 Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 

 2007 Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   

 
12.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Heinrihsone Ināra 
Adrese  MārstaĜu 6 – 2, Rīga, LV - 1050 
Tālrunis  (+371)  2 9289757 
E- pasta adrese  timkrist@gmail.com 
Dzimšanas datums  03.01.1951. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
  Diploms, Rīgas politehniskais institūts, 1969. – 1975.g. – arhitekts 2006.g. – 

piešėirta kvalifikācija –restaurators meistars 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2001. --patlaban Lektore, Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa -3, Rīga, LV-1050 
 

1995. -2005. 
Vecākā speciāliste, valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija, Rīga 

 1995. -1996. Lektore, Rīgas Valsts Tehniskā ăimnāzija, Rīga 
 1974. – 1993. Arhitekte, Kultūras ministrijas Restaurācijas institūts, Rīga  
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A2 A2 A2 A2 A2 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu A2 A2 A2 A2 A2 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 Spējas sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 Prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot, 
spējas uzĦemties iniciatīvu un ir augsta atbildības sajūta 

Tehniskās prasmes  Prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu  

Intereses  Celtniecības vēsture, fizikālās un bioloăiskās sistēmas. Latvijas 
likumdošana restaurācijas jautājumos 

   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA 

„AS Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 28 
 2001. Piešėirta restauratora meistara kvalifikācija arhitektoniski – mākslinieciskās 

izpētes specialitātē, apliecība Nr. 201 
   
Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

 
Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 

Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
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  Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības un tehniskās saglabāšanas 
problēmas 

 2008. Konference – Tallina, Baltijas valstu restauratoru triennāle, lekcija „Papīrs uz 
sienas”  

 2006. Konference – Restauratoru izglītība un tās problēmas, RCK lekcija 
„Problēma restaurācijā” 

 2005. Raksts „Doma klosteris ar jātnieku bez galvas”, žurnālā „Latvijas 
arhitektūra”, #4 (60) 

 2004. Seminārs – Sigulda, mantojuma dienas, Apdraudētie pieminekĜi, lekcija – 
„Kāpēc?” 

 2003. Seminārs – Krimulda, Mantojuma dienas, lekcija – „PieminekĜa izpēte” 
 2003. Seminārs – Rāmava, Tradicionālie materiāli un metodes vēsturisko ēku 

saglabāšanā, lekcija – „Kāpēc mēs nesaglabājām” 
 2003. Raksts „Mitrums vecās mūra ēkās”, žurnālā „Praktiskais latvietis” Nr. 46 
 2003. Raksts „restaurācija ir pieminekĜa saglabāšana”, žurnālā „Būvniecība” 
 2003. Raksts „Mana pieredze dziesmu svētkos, jeb tikvien, lūdzu tautu dēlu – 

nelīst vairs režijā” avīzē „Neatkarīgā rīta avīze”, Nr. 11.06. 
 2002. Seminārs – Salaspils, Mantojuma dienas, lekcija – „Mitrums mūsu mājās” 
 2001. Raksts „Jūrmala, Jūras iela – 31”, žurnālā „Latvijas arhitektūra”, Nr. #3 (35) 
 2000. Seminārs – Rēzekne, Rēzeknes vēsturiskais logs – saglabājam pagātnes 

liecību vai eksperiments mūsdienās, lekcija – „Vēsturisko logu mūsdienu 
problēmas”  

 1999. Konference – Sv. Jēkaba 18.gs., ērăeĜu prospekta restaurācija, RCK, lekcija 
– „Koka arhitektūras aizsardzības problēmas” 

 1999. Raksts, „Desmit iemesli kāpēc uz mūriem ir mitruma traipi”, avīzē 
„Svētdienas rīts” Nr. 2,3 

 1999. Raksts „Nekrologs”, žurnālā „Latvijas arhitektūra”, rubrika „Man kauns”  
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
 

24.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Kabuce Brigita 
Adrese  LidoĦu ielā 21 – 35, Rīgā, LV - 1055 
Tālrunis  (+371)  6 7451486  ,  (+371) 29528184 
Fakss   
E- pasta adrese  kabuce@inbox.lv 
Dzimšanas datums  27.04. 1949. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā pedagoăiskā 
  Latvijas Universitātes svešvalodu fakultāte  1973.g. 
  Filologs, vācu valodas pasniedzēja 

(D – Щ – 349832) 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2004. -- patlaban Vācu valodas pasniedzēja  
  Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa iela 3, Rīga, LV - 1050 
 1998. Tulks, literārā redaktore (ārštatā) izdevniecībā  „Jumava” 
 1992. Vācu valodas skolotāja 
  Rīgas Centra daiĜamatniecības pamatskolā, Aspazijas bulv. 34, Rīga 
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A2 B1 A2 A2 B1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu C2 C2 C2 C2 C2 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes, darbošanās 
apmaiĦas projektos 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, spējas organizēt, plānot (mācību 
procesu, studentu darbu) 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas: darbs ar Microsoft Office programmām, 
internetu 

Intereses  Literatūra, ceĜošana, par citu valstu kultūru, glezniecība 
   

Papildizglītība, kursi  
Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 

 
2008. 

Seminārs vācu valodas skolotājiem: „No vārda karuseĜa līdz teksta karuselim”, 
„Gramatika: jautri un daudzveidīgi”, Gētes institūts, Rīgā 

 
2006. 

Seminārs, „Rīgas atkarības prof. centrs”, 12st., sertifikāts,  
Nr. 2957 

 
2006. 

Kursi, „Pedagoăiskās meistarības skola”,12st., apliecība,  
Nr. 120407 - 01 

 2005. Profes. pilnveidošanās kursi, vācu ārzemju biedrība, 76 st., EU - LEONARDO 
programma,  

 2004. Kursi, RSIC, 16 st., apliecība, Nr. 04 - 778 
 2004. Seminārs, RSIC, 6 st., (interneta izmantošana vācu v. stundās) 
 2002. Izbraukumseminārs Šveicē, Vācijā, RSIC, izziĦa, Nr. 85  
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 2001. Kursi, RSIC, 12 st., apliecība, Nr. 02 – 2426 
 

2000. 
Seminārs, Austrijas Izglītības ministrija, Vīnē 09.–15.2000., apliecība 

Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
 2006. Referāts „Vācijas duālā profes. izglīt. Sistēma”, nolasīts 

RSIC 
 2005. „Dzīvoklis jauniešiem” (atraktīvs un spilgts iekārtojums), tulkojums, „Zvaigzne 

ABC” 
 2005. „Virtuve” (individ. un prakt. iekārtojums), tulkojums, „Zvaigzne ABC” 
 2003. Vācu jauniešu īpatnības, referāts, nolasīts 

RSIC 
 2000. Austrija – politika, polit. partijas, prese, referāts, nolasīts 

RSIC 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
14.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
Personas dati   
Uzvārds, vārds  Kališenko JeĜena 
Adrese  Kurzemes prosp. 138 – 105, Rīga, LV - 1069 
Tālrunis  (+371) 6 7422150;  (+371) 2 6403701 
Dzimšanas datums  18.05.1958. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
  Latvijas Universitāte, angĜu valodas pasniedzēja, filologs, tulkotājs,1981.g. 
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
 2004. – patlaban AngĜu valodas pasniedzēja Rīgas celtniecības koledžā, GaiziĦa ielā - 3, Rīga, 

LV - 1050 
 1997. – 2004. AngĜu valodas pasniedzēja Rīgas 96. vidusskolā 
Valodu prasmes Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu C1 C1 C1 C1 C1 
 Krievu C1 C1 C1 C1 C1 
 Latviešu B2 B2 B2 B2 B2 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku, ne datorprasmes 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu  

Intereses  mūzika, dziedāšana, ceĜošana 
Papildizglītība, kursi  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007. – 2008. Profesionālās pilnveides programma -  „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000238 

 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-14 

 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 
Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 33 

 2006. „AngĜu valodas skolotāju profesionālās meistarības pilnveide”,   36 st., 
apliecība Nr. 06 - 3636 

 2002. „AngĜu valodas mācību stratēăijas sākumskolā”, 32 st., apliecība Nr. 02 - 1882 
 2002. „AngĜu valodas leksikas paplašināšana”, 24 st., apliecība Nr. 02 - 2374 
 2000. Datorzinību pamati, apliecība Nr. 00 – 1026 D 
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

 Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 

  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
  Vidusskolai – svešvalodas mācību programma 
  Tehniskās svešvalodas māc 
 2005. Arhitektiem / būvniekiem – „Independent work for students” 

 
10.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Kleinberga Aldona 
Adrese  Paltmales iela 2 -1, Rīga 
Tālrunis  (+371) 6 7605940 
Dzimšanas datums  02.02.1938.g. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Valsts mākslas akadēmija – interjera un iekārtas specialitāte – 1962. – 1968.g. 
  Dekoratīvās mākslas māksliniece 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 1998. - patlaban  Lektors 
  Interjera projektēšana 
  Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa iela – 3, Rīga, LV - 1050 
 1995. – 1998. Skolotāja – Rīgas Amatniecības vidusskolā 
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 Krievu C2 C2 C2 C2 C1 
 Vācu B1 B1 A1 A1 A1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 
sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot Microsoft Office datora programmas (Word, Excel, PowerPoint) 
un internetu  

Intereses  jaunās tendences interjera projektēšanā 
Papildizglītība, kursi  

Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007. - 2008. Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000172   

 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-52 

 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 
Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 73 

 2003. Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma, 
576 stundas, Nr. 456, Latvijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija 

(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 

22.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
Personas dati   
Uzvārds, vārds  Kuple Saiva 
Adrese  Elvīras iela 23, Rīga,  
Tālrunis   (+371) 29158241 
Fakss   
E- pasta adrese  pidjalka@tvnet.lv 
Dzimšanas datums  14.06.1973. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
 1980. – 1988. 

1988. – 1990. 
Liepas 8.-gadīgā . pamatskola 
Cēsu 1.vidusskola 

 1990. – 1994. 
1994. – 1996 

Liepājas Lietišėās mākslas skola dizaina nodaĜa 
Jūrmalas Kristīgā akadēmija 

 1996. – 2000. Iegūts bakalaura grāds restaurācijas nozarē Latvijas Mākslas akadēmijā 
 2004. Iegūts maăistra grāds restaurācijas nozarē Latvijas Mākslas akadēmijā 
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
 2007. -  patlaban 

2007. -  patlaban 
 
2002. -  patlaban 
2001. – 2003. 
2002. – 2003. 

Rīgas Celtniecības koledža, restaur.nodaĜa, asistente 
Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja gleznu restaurators 
Latvijas Mākslinieku savienības muzeja gleznu restaurators 
Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaĜas laborante 
Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzeja krājumu nodaĜas mākslas 
zinātniece 

 1997. – 2001. 
 
1997. – 1999.  

Latvijas Baptistu savienības bērnu žurnāla „GaismiĦa” māksliniece. Ilustrētas 
trīs bērnu grāmatas. 
Ievas OzoliĦas – Ozolas Klasiskās ăimnāzijas zīmēšanas skolotāja 

Valodu prasmes Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu C1 B2 B2 B2 B1 
 Krievu C2 C! C! C1 B1 
 Vācu      
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 Sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 Prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt plānot. 

Tehniskās prasmes  Biroja tehniku, autovadītāja B kategorijas tiesības. 
Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas (Microsoft Office),grafiskās programmas (, 
Adobe Photoshop, Corel Draw), internetu 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 
Grafiskais dizains, noformēšana, zīmēšana, gleznošana. 

Intereses  CeĜošana, teātris, kino, literatūra, māksla 
Papildizglītība, kursi . Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007./2008 Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000239 

Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

 
16.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  LiepiĦš Māris 
Adrese  Aptiekas iela 8 – 46, Rīga, LV - 1005 
Tālrunis  (+371) 6  7392972,  (+371) 29275668 
Fakss   
E- pasta adrese  tettis@e-apollo.lv 
Dzimšanas datums  27.11.1936. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
  Mazsalacas vidusskola -1955.g. 

Rīgas politehniskais institūts – 1961.g., inženieris – elektromehāniėis 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2004. --- patlaban Lektors Rīgas Celtniecības koledžā  
  GaiziĦa 3, Rīga, LV - 1050 
 līdz 2004. Skolotājs 
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B1 B1 A2 A2 A2 
 Krievu C2 C2 C1 C1 C1 
 Vācu ___ ___ ___ ___ ___ 

Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, labas 
saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 spējas organizēt, plānot savu darbu 

Tehniskās prasmes  prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku  
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot Microsoft Office programmas (Word, Excel), datorizētas datu 
bāzes un internetu 

Intereses  Fotogrāfija, amatieru video, darbs ar dažāda veida sadzīves tehniku 
Vadītāja apliecība  „B” kategorijas vadītāja apliecība 
   
Papildizglītība, kursi  

Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007. - 2008.  Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000240 

 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-53 

 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 
Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 72 

 2007. Būvniecības ugunsdrošība 
 2004. Vispārējā un personības psiholoăija, IZM  PIC, 36st., NR. 2086 
  Pedagoăiskā saskarsme. Pedagogu ētika., RTU Humanitārais institūts, 36st., 

Nr. 011 - 71 
  Sociālā vide un personības socializācija, IZM  PIC, 36st.,Nr. 2121 
  Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma, 
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PPTC, 40st., Nr. 342 
 2003. Pedagoăijas un didaktikas pamati, IZM  PIC, 36st.,Nr. 1917 
  Profesionālās izglītības sistēma, tās attīstības pamatvirzieni un 

reglamentējošie normatīvie akti, IZM PIC, 36st., Nr. 1978 
 2001. Datorapmācība,  IZM, 72st., Nr. D 6963 
   
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
 2000. - 2007. Laboratorijas darbu apraksti elektrotehnikā, fizikā, būvfizikā. 
  Zināšanu pārbaudes testi fizikā, elektrotehnikā, būvfizikā. 
  Studiju kursu programmas elektrotehnikā, elektroapgādē, būvfizikā. 
  Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēėins. 
  Metodiskie norādījumi (2000.g. ar papildinājumiem 2005. un 2006.). 
  Metodisko materiālu komplektēšana būvfizikā. 
   

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
28.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Lūse Irēna 
Adrese  Madonas iela 25 -40, Rīga, LV - 1084 
Tālrunis  (+371) 2 9244174 
Fakss  (+371) 6 7204075 
E- pasta adrese  lurena@fastnet.lv 
Dzimšanas datums  24.01.1952. 
Pilsonība  Latvijas  
Izglītība  Augstākā  
  Latvijas valsts universitāte, ėīmijas fakultāte, ėīmiėis. analītiskā ėīmija, 

09.1970. – 06.1975. 
  Aspirantūra (neklātiene)– LV Koksnes Ėīmijas institūts, 1984. – 1987. 
  Zinātniskais grāds – 1988. Ėīmijas ZinātĦu kandidāte 
  1992. Ėīmijas ZinātĦu doktors, Dr. chem 
  Diploma Nr. ED 000999 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
  No 02.04. 2008. Direktore, Rīgas Celtniecības koledžā, GaiziĦa -3, Rīga, LV - 1050 
 

1994. - 2008. 
Docente, no 2004.gada - docents, Rīgas Celtniecības koledža, GaiziĦa -3, 
Rīga, LV - 1050 

 pašlaik  Profesors, Mākslas Akadēmija, Restaurācijas nodaĜa, katedra 
 1995. – 2008. Direktore, SIA Zinātniskā Ražošanas firma „Relika” 
 

1975. – 1998. 
Inženieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, koksnes aizsardzības lab. vadītājs, Latvijas Koksnes Ėīmijas 
institūts 

   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B2 B2 A2 A2 A2 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu C2 C2 B2 B2 C1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, 
plānot 

Tehniskās prasmes  prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku, ne 
datorprasmes 

Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu,  

Intereses  CeĜošana, lasīšana 
   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 2007./2008. Inovācijas augskolu didaktikā, LLU tehniskā fakultāte Izglītības un 

mājsaimniecības institūts 
 2007. Upper Beginner, 150 akadēmiskas stundas, English learning centers New 

Horizons, sertifikāts Nr. 07-56 
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  Pašmācība, datoru lietošana (Linux, MSOffice, Internets) 
 2004. Svarīgākais ėīmisko vielu  un ėīmisko produktu apritē, „LAĖIFA”, sertifikāts 
 2003. Kredītpolitikas formēšana un realizācija uzĦēmumā, Coface IGK BALT, 

sertifikāts 
 2000. UzĦēmuma finansu vadība, Latvijas Tirdzniecības kamera, apliecība 
 2000. Ėīmisko vielu un produktu klasificēšana, iepakošana un marėēšana, diploms 

Nr. 2000/K1 – 6 
 

 1997. Testēšanas laboratoriju sagatavošana atbilstoši Latvijas un Eiropas 
standartiem, LZA Sertifikācijas centrs, sertifikāts           Nr. L - 215  

 1996. Grāmatvežu kursi, Apmācību konsultācijas centrs, „Grāda”, Rīga, apliecība Nr. 
B - 0740 

 1990. Autovadītprasmes kursi, apliecība, B kategorija 
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
  SaĦemtas 7 autorapliecības, 2 Latvijas izgudrojumu patenti.  
  Aizstāvēta disertācija par tēmu „CCBF/ NH4OH tipa aizsardzības preparātu 

sastāvs, īpašības un fiksācijas likumsakarības koksnē” 
  Izstrādāti un ieviesti ražošanā vairāki koksnes aizsardzības līdzekĜi 

(antiseptiėi, antipirēni, fungicīdi u.c.) 
  Koksnes konservācijas un restaurācijas darbos muzejā Karēlijā, Kižu un Jaltā, 

A. Čehova memoriālajā muzejā  
  Regulāri konsultē Latvijas muzeju darbiniekus, būvniekus – restauratorus un 

c., par koksnes antiseptizēšanas un konservācijas jautājumiem 
  Veic koksnes biodegradācijas izpēti dažādos Arhitektūras, Kultūras un 

vēstures pieminekĜos, kulta ēkās un c. Objektos Latvijā  
 2007. I. Lūse. „ Ėirmjiem patīk vecas antikvāras mēbeles”, Žurnāls „Māja”,31.07., 8-

9.lpp. Raksts citēts www.pilis.lv. 
 

2007. 
Vada projektu RCK „Modernas optiskas mikroskopijas metodes ieviešana 
studentu – restauratoru apmācība un objektu izpētes darbos” 

 
2007. 

Paralēli pedagoăiskam darbam veic pētniecisko darbu, vada inovatīvu 
uzĦēmumu ZRF SIA RELIKA, kas ieiet Latvijas tehnoloăiskā Centra sastāvā  

 
2006. 

I. Lūse. Referāts „Koksnes biodegradācijas izpēte objektos saistība ar 
izglītības līmeni”, Konference „Restauratoru izglītība un tās problēmas”, RCK, 
Rīga,2006.15 – 17.06.,6 lpp. 

 
2006. 

I. Lūse. Dalība Starptautiskā Seminārā „Ieguldījums kultūras mantojuma 
saglabāšanā – jaunu partnerattiecību veidošana”, Rīga, Arhitektu savienības 
nams, darbs grupā, „Koka arhitektūras saglabāšana, ugunsdrošības 
jautājumi”12.12.  

 1995. – 2006. Kopā ar ZRF SIA RELIKA darbiniekiem no 1995. – 2006.g. regulāri esmu 
organizējusi un piedalījusies „Māja, dzīvoklis”, „Kokapstrāde, instruments” un 
c. Ar būvniecības tematiku saistītās izstādēs Latvijā (Rīga, Daugavpilī, 
Ventspilī).  

 
2001. 

I. Lūse, piedalījos diskusijās, Baltic Sea Region Business Forum, Financing 
Innovation, A service of the Innovation /ES, Riga, 28.09.   

 
2001. 

I. Lūse. Stenda referāts un prezentācija „Koksnes bio – uguns un dekoratīvās 
apstrādes līdzekĜi”, High – Tech Baltics. Baltic  
Dinamics. Research. Technologies, Innovation 14 – 15.09. 

 2001. I. Lūse. Stenda referāts un prezentācija „Koksnes aizsardzības līdzekĜi”, Baltic 
Sea  Partneriat, Riga, may 17 – 18. 

 2001. I. Lūse, raksts „Архитектура и дизайн”, „Древесина вечный материал”  
 2001. I. Lūse, raksts „Чтобы дуб недал дуба”, žurnālā „Zeme”, Rēzeknē „Неделя 

Резекне”.  
 2001. I. Lūse. Referāts „GuĜbūvju bojājumu cēloĦi un aizsardzības metodes”, 1. 

zinātniski – praktiskā konference „GuĜbūvju un koka konstrukciju būvniecība”, 
ĒrgĜos, 9.lpp. 
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 1997. – 2000. Publicēti 50 raksti žurnālos, konferenču materiālos, nolasīti referāti semināros.  
 2000. DZĪKS „ZINĀTNE” valdes locekle (vēlēts amats) 
 

1998. 
I. Lūse. Jaunu produktu prezentācija International Business Forum. ADT 
Conferenc „The Words of Innovative Entrepreneurs” – 10 years of ADT, Berlin, 
November     

 
1997. 

I. Lūse. Koksnes savietojamība ar betonu, līdzautore stenda referātam „Koka 
pārseguma konstrukcijas”. Lauksaimniecības izstāde „Vecauce 97”, 
augusts,Vecauce. 

  
1996. 

 
I. Lūse. Referāts. Koksnes aizsardzības līdzekĜi, to pielietojums. Seminārs 
izstādē „Kokapstrāde”, 27.09., Rīgā  

 
1996. 

I. Lūse. Referāts. „Būvkoksnes mūža paildzināšanas līdzekĜi” (angĜu val.)  
Starptautiskais seminārs „Koks – pasaules bagātība”, 08. – 22.09. Ventspils. 

 1996. I. Lūse. Ėīmiskie līdzekĜi koksnes aizsardzībai pret uguni. „Praktiskais 
Latvietis”, augusts, 13.lpp. 

 

1996. 

I. Lūse. Koksnes bio – un ugunsaizsardzība. Referāts. Seminārs Baltijas 
INTERDIZAINS 96, „Koks un tā izstrādājumi ēku būvniecībā”. LR vides un 
reăionālās attīstības ministrijas Būvniecības departaments, Rīga, 22.06.  

 
1996. 

I. Lūse. Pasargāsim ēkas no koksngraužiem. „Mans īpašums” 2 (48),  
27 – 29 lpp. 

 1996. I. Lūse. Vecām ēkām – otru mūžu. „Mans īpašums” 5 (51),  
27 – 29 lpp. 

 1980. – 1995. Vadījusi un bijusi galvenais atbildīgais izpildītājs Vissavienības zinātniskajos 
projektos  

 
1995. 

I. Lūse. Dažu antipirēnu pielietošanas efektivitāti noteicošie faktori. Referāts. 
Zinātniski praktiskā konference „Ugunsdrošība vakar, šodien un rīt” rīga, 
16.05. LR IM  UGDD. 

 1995. I. Lūse. Kā izvēlēties īsto antiseptiėi? „Praktiskais Latvietis”, jūlijs, 27.lpp. 
 1995. I. Lūse. Antiseptiėu iedarbība. Kas to ietekmē? „Praktiskais Latvietis”, augusts, 

38.lpp. 
 1995. I. Lūse. Kofazants, Sinesto, Antiblu un citi. „Praktiskais Latvietis”, septembris, 

31.lpp. 
 1995. I. Lūse. EĜĜainie antiseptiėi. Kā tos lietot? „Praktiskais Latvietis”, novembris, 

18.lpp. 
 1994. Latvijas Restaurācijas biedrības biedrs  
 

1993. 

I. Lūse, G. Korotkija, Z. Čakste. Studies on the Peculiarities of the chemist 
protection of partially desayed Wood by Wood – Staining and mold Fungi. 
(krievu val.) – Himija drevesini, Koksnes ėīmija (Nr.5, p.64-72) 

 

1990. 

I. Luse, A. Kreituss. Fixationsmechanismus der tetrafluorbarate im 
Ammoniakmedium in der Cellulose, Holocellulose, im Lignin und Holz. – in: 
Fundamental Research of Wood, VIII International Symposium Warscava, 8 – 
12, October, p. 95 – 99. 

 

1990. 

И.С. Лусе, А.Э.Крейтус. «Приминение преператов Эрлит  и Эрлит – Э для 
защиты памятников истории и культуры». И кн.  Пути сохранения и 
методы реставрации памятников деревянного зодчества. 
Архангельск,стр. 65 – 67. 

 

1990. 

I. Luse, A. Kreituss. The Fixation kinetics of the Chromimum (VI, III) in 
Cellulose and Holocellulose impregnated with ammonia – based Compositions 
for biological and Fire Protection of Wood. In: Cellucon 90. 28 – 31.aug., 
Bratislava, Czechoslovakia, p.165 -166. 

 
1988. – 1990. 

Par aktīvu zinātniski – tehnisko sasniegumu ieviešanu  tautsaimniecībā 
apbalvota ar VTSI divām sudraba medaĜām un VTSI lielo piemiĦas medaĜu  

 
1989. 

Latvijas PSR Ministru Padomes prēmijas laureāte kopā ar autorkolektīvu par 
darbu „Jaunu koksnes antiseptiku izstrāde un ieviešana republikas 
tautsaimniecībā”  

 
1989. 

„Jaunu koksnes antiseptiku izstrāde un ieviešana republikas tautsaimniecībā” 

 

1989. 

И.С. Лусе. И.Р. Сердюкова. И.И. Тоскина. «Влияние способа обработки 
древесины борсодержащими антисептиками на заражаемость ее 
мебельным точильщиком». В кн. Защита древесины и 
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целлюлозусодержащих материалов от биоповреждений. Рига., стр., 138 – 
141. 

 

1989. 

И.С. Лусе, А.Э.Крейтус «Фиксация в древесине соединений 
меди.хрома.фтора и аммиака в зависимости от условий пропитки и сушки 
древесины».В кн. Модифицирование и защитная обработка древесины. 
Красноярск. Стр. 156 – 157. 

 

1989. 

I. Luse, A. Kreituss. Effect of Inorganic CCBF- Type Materials on Wood 
Physic- Mechanical Properties and Toxicity. Proceedings of the International 
Symposium on Flame retardants, Nov.1. – 5., Beijing, China, International 
Academic Publishers, p. 698 - 703.  
 

 
1989. 

И.С. Лусе, А.Э.Крейтус «Технологические свойства аммиачных защитных 
средств типа ХМБФ/ NН40Н для древесины». В кн. Научно – технический 
прогресс в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Киев,с. 
121 – 122. 

 
1988. 

И.С. Лусе, Н.В. Беляева «Воздействие на термитов борных преператов». 
Вести. МГУ. сер. биол. 

 
1987. 

И.С. Лусе, А.Э.Крейтус, И.И. Друзъ, А.Е. Рубцов «Применимостъ метода 
СЭМ- РМА для изучения распределения компонентов защитных средств 
в древесине», Химия древесины 

 
1987. 

И.С. Лусе, И.Н.Тоскина «Антисептики для защиты древесины от 
поражения точилъщиками». В.кн.Тез.докл. третъей Всес.конф.по 
биоповреждениям.М.ч.II.c. 337 – 338. 

 
1983. 

И.С. Лусе, Г.Я. Короткия, Н.А. Эрмуш -«Исследование токсичности 
препората Эрлит для защити древесины». Изв. АН Латв ССР. 415 стр. 

 
1983. 

И.С. Лусе, Г.Я. Короткия, А.Э.Крейтус, Ж.В.Нечаева «Химия древасины.» 
Нр. 6,с.105 – 107. 

 

1983. 

A. Kreituss, I. Luse. The kinetics of diffusion and fixation of water soluble 
substances  in wood. In: Prepr.Commun. The 2 and Internat. Symp. Wood and 
Pulp.Chem., Japan. Suppl.vol., p.34 – 38. 

 

1984. 

И.С. Лусе, А.Э.Крейтус, В.Ж. Кронберг, А.Г.Веверис «ИК- 
спектроскопкчкие исследование энзиматического действия грибов бурой 
гнили на древесину сосны исходную и пропитанную преператом Эрлит – 
Химия древесины». Нр. 2,с. 99 – 105. 

 
10.05. 2008. 



 

121 
 

 
CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
Personas dati   
Uzvārds, vārds  Lūsis Ronalds 
Adrese   
Tālrunis   
Fakss   
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  1973. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
 1996. InženierzinātĦu maăistra grāds Silikātu un augstemperatūras materiālu ėīmijā un 

tehnoloăijā par tēmu "Rīgas Doma baznīcas 13.- 19. gs. akmens dekoru 
konservācija 

 1995. 
 

InženierzinātĦu bakalaura grāds konservācijas un restaurācijas tehnoloăijā par 
tēmu "Rīgas Doma baznīcas 13.- 19. gs. akmens dekoru konservācija" 

Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 Kopš 2005 

 
Kopš 2005 
 
 
2005. 
 

Rīgas vēstures un kuăniecības muzejs, Rīgas Doma atjaunošanas konsultants 
SIA Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs, tehniskais 
eksperts būvizstrādājumu grupām: dabīgais akmens, minerālās pildvielas un 
pigmenti, cements un būvkaĜėi, ăipsis un ăipša izstrādājumi; siltumizolācijas 
materiāli; mūris. 
 Rīgas vēstures un kuăniecības muzejs, Rīgas Doma atjaunošanas konsultants 

 2001-2005 
 
1999 – 2001 
 
 
1993 - 2001 
1996 – 2000.  

Būvmateriālu un Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs, uzraudzības 
koordinators 
Deutsche Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege projekta "Rīgas Doma 
baznīcas vidusjoma jumta konstrukciju remonts" koordinators 
Rīgas vēstures un kuăniecības muzeja akmens restaurators 
Deutsche Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege projekta  "Rīgas Doma 
baznīcas ziemeĜu sienas sanācija " koordinators. 

Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
pases līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu C1 B2 B2 B2 B1 
 Krievu C2 C! C! C1 B1 
 Vācu      
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

  

Organizatoriskās 
prasmes 

 Latvijas restauratoru biedrība. 

Tehniskās 
prasmes 

 . 

Datora lietošanas 
prasmes 

 Prasmes lietot datora programmas (Microsoft Office),grafiskās programmas (, Adobe 
Photoshop, Corel Draw), internetu 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 
 

Intereses   
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Papildizglītība, 
kursi 

2005 
2005 
2002 
2001 
1999 ZiĦas par 
stāzēšanos 
 
1998 
 
 
1998 
1997 

SIA RAJOS   Valsts iepirkumu procedūras Eiropas savienības 
ietvaros 
Zygon Baltic Consulting Ievads FIDIC līgumos 
SIA Tevikons Audits 
BVQI KVS iekšējā auditora treniĦu kurss 
 
Firmas "Remmers" seminārs par sanācijas apmetumu Rīgas Doma baznīca, 
19 - 21. Janvāris, Rīga, Latvija 
3. Eiropas pieminekĜu saglabāšanas un pilsētu atjaunošanas izstāde un 
semināri "Leipziger Messe Denkmal 98, 28 - 31. Oktobris, Leipciga, Vācija 
Heikki Häyhä (Somija) seminārs par tēmu: Konservācijas un restaurācijas 
dokumentācija un praktika, 21 - 24 aprīlis, Rīga, Latvija 
Jan Rosvall, Stig Aleby, Bosse Lagerqvist, Gēteborgas (Zviedrija) 
universitātes  
konservācijas institūta doktorantūras programma, seminārs, 7.- 9. Oktobris, 
Rīga, Latvija 
 

Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

2000 Lusis R., Sidraba I., Krage L., Vitina I. Investigation of stone materials with 
a view to restoration of stone Monuments in Latvia. Proceedings of the 
International Congress “Quarry-Laboratory-Monument”, Pavia-2000. 
Gianpaolo Calvi and Ugo Zezza edited. ISBN 88-7830-311-9; 2000: 
VOLUME 1, 403 – 407 

 2000 Lūsis R., VītiĦa I., Igaune S. Deteroration and conservation of the 
monuments in Latvia 9th International Congress on Detarioration and 
Conservation of Stone Volume 2 : 2000: 175 -179; 

 2000 Lūsis R., GriĦenko K.,VītiĦa I., Igaune S., Sidraba I., Akmens materiālu 
ekoloăiskā sabrukšana Rīgas Doma kapitulzālē. EcoBalt - 2000, Rīga Latvija 

 1999 Lūsis R., VītiĦa I. Rīgas Doma baznīcas ziemeĜu sienas sanācija. 40. Rīgas 
tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā konferences 
materiāli, RTU, Rīga 1999 

 1999 Lūsis R., VītiĦa I. Stone Materials Investigations in the Monuments of 
Latvia  Ecers Topical Meeting, Sedimentary Rocks in the Ceramics 
Technology Proceedings, RTU, Rīga, 1999 

 1999 Lūsis R., VītiĦa I.. Rīgas Doma baznīcas ziemeĜu sienas sanācija, ECOBalt. - 
99, Rīga, 1999 

 1998 Lūsis R., VītiĦa I. Rīgas Doma baznīcas ziemeĜu sienas sanācija, 39. Rīgas 
tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā konferences 
materiāli, RTU, Rīga 1999 

 1998 Lūsis R., Krāăe L., Igaune S., VītiĦa I. Akmens materiālu ekoloăiska 
korozija un tās novertēšana Rīgas Doma ansamblī, ECOBalt. - 98, Rīga, 
1998,  

 1997 Lūsis R., VītiĦa I. Mitruma un SāĜu situācija Rīgas Doma baznīcas ziemeĜu 
sienā 38. Rīgas tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā 
konferences materiāli, RTU, Rīga 1999 

 1997 
 
1996 

Lūsis R., Krāăe L. VītiĦa I. The Influence of Air Pollution on the 
Monuments of Latvia, Analitical Chemestry New York, 1997 

Lūsis R., Krāăe L. Rīgas Doma baznīcas krustejas 13. gs. un 19. gs. akmens 
dekoru konservācija, 37. RTU zinātniski praktiskā konferences tēzes, Rīga, 
1998 

 Dalība 
konferencēs 
2000 

IX International congress on deterioration and conservation of stone  
June 19 – 24, Venice, Italy 

 2000 EcoBalt - 2000, 26.- 27. Maijā, Rīga, Latvija 
 1999 Baltic - Nordic Conference Conserved and Restored Works of Art, 6.-9. 

Oktobris, Tallinna, Igaunija 
 1999  Ecers Topical Meeting, Sedimentary Rocks in the Ceramics Technology, 29 

- 30. Aprīlis, Rīga, Latvija 
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 1999 EkoBalt 99, 22.- 23. Maijs, Rīga, Latvija 
 1999 40. Rīgas tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā 

konference, 28. Aprīlis, Rīga, Latvija 
 1998 ICOM CC: Glass, Ceramics and Realeated materials, 13. - 16. September, 

Vantaa, Somija 
 1998 EkoBalt 98, 22.- 23. Maijs, Rīga, Latvija 
 1998 39. Rīgas tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā 

konference, 28. Aprīlis, Rīga, Latvija 
 1998 Hindelanger Baufachkongress 98 International, 21. - 23. Janvāris, 

Hindelanga, Vācija 
 1997 U.S.  - Baltic Workshop Environmental Chemistry 10. - 14. Maijs, Palanga, 

Lietuva 
 

 1997 38. Rīgas tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā 
konference, 28. Aprīlis, Rīga, Latvija 

 1996 8th International Congress on deterioration and Conservation of Stone, 
30.09.- 04.10., Berlīne, Vācija 
 

 1996 37. Rīgas tehniskās Universitātes studentu zinātniskā un tehniskā 
konference, 28. Aprīlis, Rīga, Latvija 

16.05. 2008 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
Personas dati   
Uzvārds, vārds  Tatjana Ozola  
Adrese  A. Briāna iela 4 – 1, Rīgā, LV - 1001 
Tālrunis  (+371) 67370624; (+371) 29919027 
Dzimšanas datums  12.02.54. 
Pilsonība  Latvijas  
Izglītība  Augstākā  
 1971. – 1980. Latvijas Universitātes diploms, angĜu valodas pasniedzēja, filoloăe 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 1995. - patlaban Lektore angĜu valodā Rīgas Celtniecības koledžā, GaiziĦa 3, LV – 1050 
  AngĜu valodas pasniedzēja RHV 
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Krievu  
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas Latviešu, angĜu  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu C1 C1 C1 C1 C1 
 Vācu A2 A2 A2 A2 A2 
Citas prasmes, iemaĦas   
Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā 

Organizatoriskās 
prasmes 

  prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus 

Tehniskās prasmes   prasmes lietot dažāda veida iekārtas, mehānismus, biroja tehniku,  
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas 

Intereses  lasīšana, dārzkopība, teātris 
Papildizglītība, kursi  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007./2008. Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000241   

 2006. „Emocijas. Darbs ar tām,” Rīgas Atkarības profilakses centrs, 12 st., sertifikāts 
Nr. 2959 

 2006. „AngĜu valodas skolotāju profesionālās meistarības pilnveide”, 36. st., Rīgas 
Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments izglītības pārvalde 
izglītības attīstības nodaĜa, apliecība Nr. 06 - 3635 

 2004. „AngĜu valoda kā efektīvs saziĦas līdzeklis, iemaĦas un paĦēmienu kā 
izmantot valodu sevis pasniegšanai gan mutiski, gan rakstiski lietišėā vidē”, 
36. st. 

 2003. „Efektīva angĜu valodas stunda”, 40. st., Rīgas Domes RSIC 
 2002. Nosaukums : „Getting a result: Intensive Language Course”, seminārs, 2 st., 

Longman, person Education   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

 Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 

  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
 2006. „Selection of Texts for Students in Architecture” 
 2001. „English for Students in Building Trade” 
 2001. „Steps to Reproduction”, RCK 

05.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
Personas dati   
Uzvārds, vārds  Pelše  Gundega 
Adrese  Kurzemes prosp. 136 dzīv.33, Rīga, LV 1069 
Tālrunis  (+371)  6 7422176,  (+371) 29437107 
Fakss   
E- pasta adrese  gundedzina@inbox.lv 

 
Dzimšanas datums  12.05.1950. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā  
 1955. – 1998. Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātĦu bakalaura grāds ekonomikā. 

Diploms Nr.: 007977 
 1968. – 1974. Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotais Rīgas Politehniskais institūts, 

inženieris – ekonomists celtniecības ekonomikā un organizācijā. Diploms ar 
izcilību Nr.: 415458 

   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 1985. ----patlaban Pasniedzēja, lektore, mākslas nodaĜas vadītāja Rīgas Celtniecības koledžā, 

Rīgā, GaiziĦa - 3 
 1997. – 2004. Referente, vecākā referente Latvijas Republikas centrālajā statistikas pārvaldē, 

Rīgā, Lāčplēša - 1 
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B1 B1 B1 B1 B2 
 Krievu C1 C1 C1 C1 C1 
 Vācu A1 A1 A1 A1 A1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu  

Intereses   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 

praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-18 
 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 

Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 43 
 2007. Mākslas terapija stresa mazināšanai. Sociālpsiholoăisko treniĦu vadītāju 

biedrība, 20. st. 
 2007. Datorprogramma „Tāmēšanas sistēma būvniecībā”,SIA „D Kubs”, 10. st., 

apliecība Nr. 0004 
 2006. „Emocijas. Darbs ar tām”. Rīgas Domes Rīgas Atkarības profilakses centrs, 

12. st., sertifikāts Nr. 2960 
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 2006. „Augstskolu didaktika”’, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 4 kredītpunkti, 
sertifikāts Nr. 0410  

 2005. Atkarības profilakse, Rīgas Domes Rīgas Atkarības profilakses centrs, 24. st., 
sertifikāts Nr. 1769 

  
2003. 

 
BūvuzĦēmējdarbības ekonomikas un organizācijas maăistra studijas, Rīgas 
Tehniskā universitāte, 64 kredītpunkti, atzīmju izraksts  

 2002. Darba tiesības, Valsts administrācijas skola, 8. st., sertifikāts Nr. 324 
 2002. Ekonomiski statistiskā analīze un prognozēšana, Valsts administrācijas skola, 

32. st., sertifikāts Nr. 1 
 2002. Telefonsarunu psiholoăija, Valsts administrācijas skola, 8. st., sertifikāts Nr. 77 
 2001. AngĜu valoda darbam: Office English, Valsts administrācijas skola, 32. st., 

sertifikāts Nr. 92 
 2001. Eiropas Savienības pamatnostādnes, Valsts administrācijas skola, 16. st., 

sertifikāts Nr. 131 
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
 2007. Palīglīdzeklis diplomprojekta izstrādei „V daĜa. Būvdarbu izmaksas” 
 2006. Mācību līdzekĜa „Mazā biznesa kurss” otrais (labotais un papildinātais) 

izdevums, izdevniecība „Jumava” 
 2003. „UzĦēmēja rokasgrāmata”, izdevniecība „Jumava” 
 2002. Mācību līdzekĜa „Mazā biznesa kurss” pārstrādātais un papildinātais izdevums, 

izdevniecība „Jumava” 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
 
10.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Rostoka Gunmāra 
Adrese  ZvaigžĦu 6, Rīgas raj., LV -2111 
Tālrunis  (+371) 26507007 
Fakss   
E- pasta adrese  Gunmara@inbox.lv 
Dzimšanas datums  28.05. 1966. 
Pilsonība  Latviete 
Izglītība  Augstākā  
 2002. Praktiskais psihologs 
  Starptautiskā praktiskās Psiholoăijas augstskola 
 1992. – 1995. Pedagoăijas maăistrs, LU 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 1995. – patlaban Pedagogs, Rīgas Celtniecības koledža 
  GaiziĦa 3, Rīga, LV - 1050 
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A1 A1 A1 A1 A1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
       
Citas prasmes, iemaĦas   
Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, labas saskarsmes 
prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 
prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 
prasmes lietot datora programmas – pamatlīmenī, internetu 

Vadītāja apliecība  „B” kategorija 
   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 

2007. --patlaban 
Meistarkursa II modeĜa apmācības programmu„ IzziĦa par pozitīvas 
psihoterapijas apmācības kurss”, 2 gadi, Baltijas Pozitīvās psihoterapijas centrs 

 
2007. 

Tālākizglītības kurss, „Psiholoăiskās izpētes rezultāti un atzinuma noformēšana, 
8 st., Rīgas Domes izglītības un sporta departaments, Izglītības pārvalde 
izglītības attīstības nodaĜa, apliecība, Nr. 07 - 2070 

 2007. Basic course of positive psychoterapy, 264 st., sertifikāts 
 2006. Augstskolu didaktika, 4 kontaktstundas, sertifikāts Nr. 0415 
 2005. Laika menedžments, 8 st., apliecība Nr. 1098 
 2005. Kā efektīvi vadīt jūsu komandu, 18 st., sertifikāts Nr. 1031 
 2004. Psihosociālie un organizatoriskie darba riska faktori, autogēnais treniĦš, 4 st., 

apliecība Nr. RF - 3442 
 2004. Psiholoăija: teorija un prakse, 50 st., sertifikāts 
 2004. Intensīvā terapeitiskā dzīve, 39 st., sertifikāts 
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 2003. Life and Psychoterapy, 24 st., sertifikāts  
 2002. M’ ecanismes se l’ action r’ eciproque du corps et de la psyche, 40st., sertifikāts 
 2002. Diagnostika un korekcija bērnu un pusaudžu vecumposmā, 48 st., sertifikāts 
 2002. Teorijas un tehnikas individuālā psihoterapijā, 60 st., sertifikāts 
   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
  Programma būvniecības vēsturē, „Pārskats par arhitektūras stiliem”, RCK 
  Studiju kursa programma „Lietišėo attiecību psiholoăijā”: „Saskarsmes 

psiholoăija”, RCK 
  Studiju kursa programma „Vadības psiholoăijā”: „Vadīšana”, RCK 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
 

17.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  StraustiĦa Velta 
Adrese  K. Vatsona iela 11 – 2, Rīga, LV - 1014 
Tālrunis   
Fakss  (+371) 6 7228726 
E- pasta adrese  strausis@navigator.lv 
Dzimšanas datums  26.02.1950. 
Pilsonība  Latvijas  
Izglītība  Augstākā  
  Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, rūpnieciskās mākslas specialitāte, 

mākslinieks – konstruktors, diploma Nr. 390912, 09.1968. – 06.1973.   
  LU pedagoăijas fakultātes Vadības skola, izglītības teorija un prakse 

Speciālo priekšmetu skolotājs, diploma Nr. T 014988, 30.11.1992. – 
18.16.1993. 

   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 

1994. – patlaban 
Mākslas priekšmetu pasniedzēja Rīgas Celtniecības koledžā, GaiziĦa -3, 
Rīga, LV - 1050 

 
1994. – 2004. 

Direktora vietniece mākslas un amatniecības priekšmetu apmācībā Rīgas 
Centra DaiĜamatniecības pamatskolā 

 
1991. – 1994. 

Mākslas priekšmetu – zīmēšanas, kompozīcijas, rasēšanas skolotāja Rīgas 
Amatniecības vidusskolā 

 
1984. – 1991. 

Vizuālās mākslas un rasēšanas skolotāja Rīgas N. DraudziĦa ăimnāzijā 

   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B2 B2 B1 B1 B1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
       
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, 
plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku, ne datorprasmes 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel 
DRAW),  internetu  

Intereses  lietišėā mākslas stilu vēsture 
Vadītāja apliecība  „B” kategorija 
   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 

praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-07 
 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA 

„AS Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 68 
 2005.-2006. Augstskolu didaktika, LLA, sertifikāts Nr. 0417  
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 2006. „Emocijas. Darbs ar tām,” Rīgas Atkarības profilakses centrs,     12 st., 
sertifikāts Nr. 2965 

 2004. Praktiskā projektu vadīšana, LU Pašvaldību un projektu vadības valsts 
mācību centrs, apliecība  Nr. 2651 

 2003. „Dārzu un parku dizains”, izgl.progr. kods 30 5830 
 2000.– 2002.  Jauno celtnieku profesionālā izglītība Zviedrijas un Latvijas arodskolās, 

Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Zviedrijas Celtnieku  arodbiedrība 
„Byggnads” 

 2001. Datorzinību kursi, LU Latvijas izglītības informācijas sistēmas 
  

2001. 
 
Bilancspējīgs grāmatvedis,LATVIKON 

 2000. Corell Draw 8, Rīgas Izglītības informācijas sistēmas 
   
Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
 2004. Mācību priekšmeta programma – arhitektiem: 
  „Mākslas vēsture” 
  „Arhitektūras vēsture” 
 2000. Autordarbs – metodiskais materiāls „Stilu vēsture arodizglītībai” 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
 
15.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 

 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  StraustiĦš Āris 
Adrese  KārĜa Vatsona iela Nr. 11 – 2 Rīga LV-1014 
Tālrunis   
Fakss  (+371) 7228726 
E- pasta adrese  restaur@rck.eunet.lv 
Dzimšanas datums  06.03.1947. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība   
 1961. –1966. Mākslinieka - meistara kvalifikācija 
  Rīgas Lietišėās mākslas vidusskola 
 1966. – 1971. Mākslinieka konstruktora kvalifikācija 
  Latvijas Valsts Mākslas akadēmija 
 1992. – 1993. Speciālo priekšmetu skolotāja kvalifikācija 
  Latvijas Universitāte pedagoăijas fakultāte 
 2003. Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslā 
  Latvijas Mākslas akadēmija 
Darba pieredze   
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods  
 1971.-1973. Mākslinieks galvenā mākslinieka nodaĜā 
  R/A “ DaiĜrade”, Rīga 
 1973.- 1991. Koktēlniecības nodaĜas vadītājs 

Speciālo mākslas priekšmetu skolotājs 
  Rīgas Lietišėās mākslas vidusskola 
 1991.- 1994. Direktora vietnieks mācību un ražošanas darbā,  

Kompozīcijas pasniedzējs. 
  Rīgas Amatniecības vidusskola 
 1994. - pašlaik Restaurācijas katedras vadītājs 
  Rīgas Celtniecības koledža 
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B2 B1 B1 A2 A2 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes  Labas saskarsmes prasmes, prasme strādāt komandā (eksperta darbs 
profesiju standartu un programmu projektos) 

Organizatoriskās 
prasmes 

 Ir vadītāja un organizatora darba iemaĦas - vadu RCK restauratoru nodaĜu, 
kuratora darbs. Ir pieredze projektu vadīšanā (VKKF)  
IZM ministres T. Koėes pateicība par atbalstu konkursa „Jaunais profesionālis 
2008” norisē.  

Tehniskās prasmes  Ir nepieciešamās  prasmes kokapstrādes darbos un tehnoloăijā (IZM ministra 
K.Greiškalna pateicība – par nozīmīgu ieguldījumu Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursa KRĒSLS sagatavošanā un norisē) 

Datora lietošanas 
prasmes 

 Labas iemaĦas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Intereses  CeĜošana, foto, daba, kultūras mantojums 
Papildizglītība, kursi   
   
 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
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praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-09 
 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 

Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 53 
 2006. Emocijas, darbs ar tām, 12 st. Rīgas Domes Rīgas atkarības profilakses 

centrs, sertifikāts Nr.2983 
 2005. Augstskolu didaktika, 160 st. (4KP), LLU, sertifikāts Nr. 0418 
  

2002. 
 
Dr. rer. nat. J.Hofman kurss par koka, mūra un betona konstrukciju 
bojājumiem, to novēršanu un ekspertīžu veikšanu apliecība Nr.7021 

 2001. Metodiskā darba organizēšana profesionālās izglītības iestādē, 36 st., IZM 
PIC, apliecība, Nr.1271 

 2001. Datorzinību kursi,72 st., IZM PIAC, LU LIIS, apliecība 
 2000.-2002. Trīs apmācības semināri par  ”Jauno celtnieku profesionālo izglītību Zviedrijas 

un Latvijas arodskolās” 
 1992.-1993. LU pedagoăijas fakultāte VADĪBAS SKOLA – „Vadības lēmumu pieĦemšana”, 

40 st. apliecības Nr.2-30; „Skolvadības aktualitātes” 
40 st. apliecības Nr.3-44 

Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

   
 2006. Konference „Restauratoru izglītība un tās problēmas” – referāts „Restauratoru 

izglītība RCK”, publicēts: RCK zinātniskie raksti 
 2006.  Metodiski norādījumi – „Lietišėā pētījuma darbu izstrādāšana un aizstāvēšana” 

(papildināts) 
 2004. Metodiski norādījumi – „Kursa darbos un diplomdarbā izmantoto rakstīto avotu 

un literatūras saraksta veidošana” 
 2004. Metodiski norādījumi – „Lietišėā pētījuma darbu izstrādāšana un aizstāvēšana” 
 2003. „Kompozīcijas pamatkurss” lekciju konspekts un vizuālais materiāls –  

mācību līdzeklis kompozīcijas pasniedzējiem. 
 2000. Kodoskopa materiāli kompozīcijas pasniegšanai  

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
 
19.05.2008. 



 

133 
 

CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Šulca Rasa 
Adrese  Ciema iela 23, Rīga, LV - 1029 
Tālrunis  (+371) 6 7402362;  (+371) 26005084 
Fakss   
E- pasta adrese  rasashulca@inbox.lv 
Dzimšanas datums  20.01.1979. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
 1985. – 1991. Rīgas 69. vidusskola 
 1991. – 1997. Jana Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola 
 1997. – 2001. Bakalaura diploms/ Mākslas bakalaura grāds (Vizuāli plastiskajā mākslā 

Glezniecībā)/ Latvijas Mākslas akadēmija  
 1997. – 2003. Maăistra diploms/ Humanitāro zinātĦu maăistra grāds mākslā (Vizuāli 

plastiskajā mākslā Glezniecībā)/ Latvijas Mākslas akadēmija 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2005. - -patlaban Zīmēšanas, Gleznošanas, Brīvrokas zīmēšanas pasniedzēja un asistente, 

Rīgas celtniecības koledža, GaiziĦa – 3, LV - 1050  
 2005. – 2007. Zīmēšanas, Gleznošanas, Mākslas valodas pamatu, Veidošanas un Darbs 

materiālā mācību priekšmetu pasniedzēja, Sējas pag., mūzikas un mākslas 
skola, „JēĦi” 

Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu C1 B2 B2 B2 B1 
 Krievu C2 C! C! C1 B1 
 Vācu      
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi,kas iegūti strādājot Šveicē, Cīrihē, labas 
saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt (iemaĦas 
darbā mākslas galerijā), plānot 

Tehniskās prasmes  biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas (Microsoft Office),grafiskās programmas 
(Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw), QuarkXPress, datorizētas 
datu bāzes un internetu 

Mākslinieciskās 
prasmes 

 
grafiskais dizains, noformēšana 

Intereses  ceĜošana, teātris, kino, literatūra, māksla 
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
 2007./2008. Profesionālās pilnveides programma - „Inovācijas augstskolas didaktikā”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 
60 kontakst., Sertifikāts Nr. 000175 

 2008. Pedagoăiskās meistarības skola „Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas 
praktiskie paĦēmieni”,12.st.,apliecība Nr. 030108-49 

 2007. Pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Lietišėā etiėete – A”, SIA „AS 
Kursi” Izglītības studija, 18 st., apliecība Nr. 57 
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 2007. „Pozitīvās attieksmes veidošana”, 12.st., Pedagoăiskās Meistarības Skola, 
apliecība Nr. 1204007 - 01 

 2007. „Datorgrafika māksliniekiem”, 320 st., Mācību komercfirma 
 2006. „Emocijas. Darbs ar tām”, 12 st., Rīgas Domes Rīgas Atkarības profilakses 

centrs, sertifikāts Nr. 2968 
  

2006. 
 
Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma 
(izglītības programmas licence Nr. PP – 101), 576 st., sertifikāts Nr. 795 

   
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
 2007. Diplpmreferents profesionālās izglītības programmā „Mācību priekšmeta 

Darbs materiālā – papīrmāksa programmas izstrādē” 
 2006. Mācību priekšmetu – Zīmēšana, Gleznošana, Darbs materiālā, Veidošana 

mācību programmas 2006./07. m.g., Sējas pag. Mūzikas un mākslas skolā 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 
16.05. 2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  SVIĖE Sandra 
Adrese  Liepu aleja 3a, Baldone, Rīgas raj. LV-2125 
Tālrunis  (+371) 7932382  ,    (+371) 29204894 
Fakss  (+371) 7225530 
E- pasta adrese  sandra.svike@rck.eunet.lv 
Dzimšanas datums  19.06.1958. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība   
 1977. – 1982. Inženiera diploms/inženiera-ėīmiėa-tehnologa kvalifikācija 
  Rīgas Tehniskā universitāte 
 2003. – 2006. Maăistra diploms/ izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā 
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Darba pieredze   
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods  
 1997.-2000. Ėīmijas skolotāja 
  Rīgas Celtniecības koledža,  Rīga, GaiziĦa iela 3,  
 2000.-2007. Studiju daĜas vadītāja 
  Rīgas Celtniecības koledža,  Rīga, GaiziĦa iela 3,  
 2007.- pašlaik Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā 
  Rīgas Celtniecības koledža,  Rīga, GaiziĦa iela 3,  
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A2 A1 A1 A1 A1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C1 
 Vācu B2 B1 B1 B1 A2 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes  Labas saskarsmes prasmes, prasme strādāt komandā (eksperta darbs 
starptautiskos projektos (ES Phare programmā, ESF nacionālajā 
programmā) 

Organizatoriskās 
prasmes 

 Ir vadītāja iemaĦas (pašlaik vadu 53 cilvēkus – akadēmisko personālu) 
Ir pieredze projektu vadīšanā (Leonardo da Vinci)  
Ir organizatora darba iemaĦas (kuratora darbs) 

Tehniskās prasmes  Ir nepieciešamās  prasmes darbam ėīmijas un būvmateriālu pārbaudes 
laboratorijās  

Datora lietošanas 
prasmes 

 Labas iemaĦas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Intereses  CeĜošana, floristika, lasīšana 
Papildizglītība, kursi   
   
 2008. - Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas praktiskie paĦēmieni, 12 st. 

Pedagoăiskās meistarības skola, apliecība Nr. 030108-48 
- Intensīvie vācu valodas kursi , 60 st. Gētes institūts 

 2007. - Pozitīvas attieksmes veidošana, 12 st. Pedagoăiskās meistarības skola, 
apliecība Nr. 120407-01 
- Mākslas terapija stresa mazināšanai, 20 st. Sociālpsiholoăisko treniĦu 
vadītāju biedrība, apliecība Nr. 40008081512 
- Studiju vizīte uz Dāniju Latvijas koledžu asociācijas sastāvā 
- Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs nodarbinātajiem, 8 
st. seminārs, SIA RAJOS apliecība Nr. RSDLA-24676  
- Lietišėā etiėete –A , 18 st. programma, SIA „AS KURSI”, izglītības studijas 
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apliecība Nr. 56 
 2006. - Emocijas, darbs ar tām, 12 st. Rīgas Domes Rīgas atkarības profilakses 

centrs, sertifikāts Nr.2979 
  

2005. 
-  
Augstskolu didaktika, 160 st. (4KP), LLU, sertifikāts Nr. 0419 

 2003. - Pedagoăijas un didaktikas pamati, 36 st., IZM PIC, Apliecība Nr.1790 
- Pedagoăiskā saskarsme, pedagoga ētika, IZM PIC, apliecība Nr.2013 
- Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības 
programma, IZM, sertifikāts Nr. P 0080 

 2001. - Metodiskā darba organizēšana profesionālās izglītības iestādē, 36 st., IZM 
PIC, apliecība, Nr.1272 
- Problēmsituācijas mācību procesā, 8 st. LPIC, apliecība Nr.204 

 2000. - Datorzinību kursi,72 st., IZM PIAC, LU LIIS, apliecība 
Publikācijas, 
metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2007. - Skolotāja rokasgrāmata – „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs” 
- Darba burtnīca – „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības 
iestādēs” 
- Ikgadējie studiju programmas „Būvzinības” pašnovērtējumi 

 2006. - „RCK studentu – grupas dalībnieku savstarpējo attiecību sociometriskā 
izpēte”, publicēts: RUK zinātniskie raksti 
- „Projekta metodes praktiskā realizācija RCK Būvzinību studiju programmā, 
saistībā ar profesijas standartu”, publicēts: RCK zinātniskie raksti 
- Maăistra darbs: „Projekta metode būvzinību studiju programmā” 

 2004. - Lekciju kurss būvėīmijā 
 2003. - „Neordināra, alternatīva pieeja studiju procesa organizācijā pirmā līmeĦa 

profesionālajā augstākajā izglītībā Rīgas Celtniecības koledžā”, publicēts: 
RTK zinātniskie raksti 

 2000. - Metodiskais materiāls būvmateriālos 
- Rokasgrāmata – „Studentu iegūtās izglītības vērtēšana”  
- Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programma – 
Ēku būvdarbu organizācija 

 
12.05.2008.                                                                                               
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Uldis Timpers 
Adrese  Rīga, Meistaru iela 6-7 
Tālrunis  (+371) 29173908 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  10.02.1977 
Pilsonība  Latvietis 
Izglītība 1998 - 2001 Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura grāds datorvadībā un  
  datorzinātnē. 
 1995 - 1998 Rīgas Celtniecības Koledža, „Darbu vadītājs celtniecībā” 
   
Darba pieredze   
/pēdējie 10 gadi/   
 08.01.2007. - patlaban Datortīklu administrators, lektors 
  Rīgas Celtniecības koledža GaiziĦa iela 3 
 01.09.04 – 08.01.07 Datortīklu administrators „Baltic Technology Group”  
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B1 B1 B2 A1 A2 
 Krievu C1 C1 C1 C1 A2 
 Vācu C2 C2 B1 B1 A1 
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

  Datora lietošanas prasmes- Labi pārzinu MS Office programmas, AutoCAD, 
bCAD u.c. programmas. Pārzinu MS SQL server, Oracle, Unisys AB Suite, 
Cisco rūteriem un serveriem. Protu programmēt HTML un iemaĦas citās 
programmēšanas valodās. 

  Intereses: Sports 
Papildizglītība, kursi   
 

2007. / 2008. 
- „Inovācijas augstskolas didaktikā”, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, apjoms: 4 KP, 160 akad. st., 60 kontakst., Sertifikāts Nr. 
000176 

 2004. Pedagoăiskā izglītība, Izglītības un Zinātnes Ministrija, Sertifikāts Nr. P 0257 
 2001. „Problēmsituācijas mācību procesā”, 8 stundas, Latvijas pieaugušo izglītības 

centrs, apliecība Nr.219 
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

   
 

14.05.2008. 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Vagners Guntars 
Adrese  „Atbrīvotāji”, Cenu pag., Ozolnieku n., Jelgavas raj. 
Tālrunis  (+371) 2 9192576 
Fakss   
E- pasta adrese  gvagners@inbox.lv 
Dzimšanas datums  29.06.1959. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Augstākā 
  T. ZaĜkalna Valsts Mākslas akadēmija, mākslinieks – tēlnieks – pedagogs, 

1977. – 1983., diploma Nr. 217006 
  LU, pedagoăijas maăistrs, 2002. – 2004., diploms; MDA Nr. 0781 
   
Darba pieredze  Profesija vai ieĦemamais amats 
/pēdējie 10 gadi/ Laika periods Darba vietas nosaukums un adrese 
   
 2002. – patlaban Mākslinieks, tēlnieks, pedagogs, lektors arhitektu un restaurācijas katedrās 

Rīgas Celtniecības koledžā, GaiziĦa 3, Rīga, LV - 1050 
 1987. – 2003. Pedagogs, tēlniecības nodaĜas vadītājs, Rīgas lietišėās mākslas vidusskola 

(Rīgas dizaina un mākslas vidusskola) 
 1983. – 1987. Tēlotājas mākslas skolotājs, Berău 8 gadīgā skola 
   
Valodu prasmes   
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu pases 
līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu B1 B1 B1 B1 B1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
       
Citas prasmes, 
iemaĦas 

  

Sociālās prasmes, 
iemaĦas 

 sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas 
pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spējas organizēt, plānot 

Tehniskās prasmes  prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, biroja tehniku 
Datora lietošanas 
prasmes 

 prasmes lietot datora programmas, datorizētas datu bāzes un internetu 

Intereses  akmens apstrāde, celtniecība, sports, ceĜošana 
Vadītāja apliecība  „B” kategorija 
   
Papildizglītība, kursi   
  Kursi, stundu skaits, organizators, apliecība, Nr. 
   
 2007. – 2008. Profesionālās pilnveides programma - Inovācijas augstskolas didaktikā 
 2007. Teorētiski – praktiskais seminārs par ATLAS produkciju, Firma „ATLAS”, 

apliecība 
 2006. „Emocijas. Darbs ar tām”, Rīgas Atkarības profilakses centrs,    12 st., 

sertifikāts Nr. 2973 
 2006. KGC Academy seminārs ViĜĦā 
 2005. KGC Kolosseum Maskavā 
 2005. Eiropas Parlamenta apmeklējums Briselē 
 2005. Narkomānijas profilakse, sertifikāts 
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 2004. KGC Gala Kannās 
 2004. KGC Kolosseum Maskavā 
 2004. KGC Academy semināri ViĜĦā, Rīgā 
  

2004. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Maăistra diploms 

  
2003. Vēsturiskie apmetumi un to atjaunošana, konservācija Bauskas pilī 

 2005. Izglītības programma atkarības profilaksē arodskolu skolotājiem, Rīgas 
narkomānijas profilakses centrs, 24 st., sertifikāts Nr. 1795 

 2002. Datorzinību kursi, LULI informācijas sistēma, 72 st., apliecība   Nr. LIIS – 02 – 
35 - 4705 

 1997. Projektu vadīšana, LU pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 
36 st., apliecība Nr. 379 

 1995. Latvijas Amatniecības kamera, AkmeĦkaĜu brālības biedrs, apliecība 
 1995. Latvijas Amatniecības kamera, AkmeĦkaĜu Brālība, meistaru kursi, Meistaru 

diploms 
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

  Raksta nosaukums, publicēts..., lpp. 
  Metodiskās izstrādnes nosaukums, izglītības iestāde 
   
  1990. - 2002. PiemiĦas akmens Jānim Peitānam Vecmīlgrāvja kapos (LKF pasūtījums) 
 1974. – 1989. Izstādes : Bauskas novadpētniecības muzejā, Rīgā JāĦa sētā;  
  Skulptūras: Daugavpilī, Valmierā, Inciemā, Burtniekos, Lielvārdē; 
  Valpenes piramīda V. Titāna vadībā 
  Privāti piemiĦas akmeĦi 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
 

15.05. 2008. 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 

 
“RESTAURĀCIJA” 

IKK 4121103 
 

pašnovērt ējuma ziĦojums 
par 2006./2007. studiju gadu 

 
Programma akreditēta līdz 31.12. 2008. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2007 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

          Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas 
(akreditācijas lapas Nr.000-542, akreditācijas komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585 
uz sešiem gadiem līdz 2008.gada 31.decembrim). 

2004.gada 7.jūlij ā izsniegta licence studiju programmai „Restaurācija” (licences Nr. 
041004-3, licences termiĦš līdz 2010.gada 7.jūlijam). 

RCK restaurācijas nodaĜā sagatavo šādu profesiju speciālistus: 
• monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURĒTĀJS;  
• polihroma koka, zeltījuma RESTAURĒTĀJS;  
• mēbeĜu, kokgriezumu RESTAURĒTĀJS.  

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu, lietišėo 

pētījumu un praktiskā darba diplomdarbu. Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras 
pieminekĜa konservācijas - restaurācijas projekts, kas satur pirms restaurācijas izpēti un 
restaurācijas tehnoloăisko risinājumu programmu. Diplomdarbā tiek veikta objekta praktiskā 
restaurācija un dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums un ekonomikas daĜa. Absolventi 
saĦem pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst profesiju 
“Restaurators” ceturtajā kvalifikācijas līmenī. 

Studiju programmas mērėi: 
Sagatavot profesionāli izgl ītotus, mainīgos sociāli ekonomiskos apstākĜos 

konkurētspējīgus un atbildīgus speciālistus kultūras pieminekĜu aizsardzības, 
saglabāšanas un restaurācijas nozarē: 

• atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
• atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
• atbilstoši LR kultūras pieminekĜu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un 

restaurācijas noteikumiem (LR MP lēmums nr. 506. 1992. 26. 11.) 
Studiju programmas vispārējie uzdevumi : 

• nodrošināt vispusīgu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas veicinātu radošu 
pieeju profesionālo jautājumu risinājumā; 

• attīstīt prasmi veikt lietišėus pētījumus; 
• veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību ar 

spējām organizēt un vadīt darbu; 
• sekmēt studējošo spēju patstāvīgi paaugstināt savu profesionālo zināšanu un 

prasmju līmeni. 
Studiju programmas profesionālie uzdevumi : 

• teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt 
sarežăītu izpildītāja darbu: 

• noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 
paĦēmienus un metodes;  

• novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli;  
• veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu;  
• izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; 
• atjaunot agrāk radītus mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekĜus, 

piešėirot tiem sākotnējo veidu;  
• veikt citus līdzīga satura darbus;  
• vadīt citus darbiniekus. 
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Pielietojot dažādas studiju metodes, tiek attīstītas vispārējās prasmes: 

• organizēt un vadīt komandas darbu; 
• darboties komandā, prast uzklausīt un vadīt citus; 
• analizēt, izdarīt secinājumus, pieĦemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem; 
• ievērot profesionālo restauratora ētiku;  

Šo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaĦas, prasmes un attieksmes nav 
mainījušās. Tās ir detalizēti aprakstītas 2002.gada pašnovērtējuma ziĦojumā. 

Mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš programmas akreditācijas. 
 
2. Studiju programmas attīstība 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, izmaiĦas skar atsevišėu studiju priekšmetu 

iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Kvalitatīvi uzlabots studentu praktiskā darba saturs un pārstrādāti atskaišu jautājumi, 

koriăētas bloka grāmatas. 
Pārstrādāti lietišėā pētījuma diplomprojekta izstrādes metodiskie norādījumi.  
Citas izmaiĦas studiju programmā un studiju plānā šajā periodā nav veiktas. 
 

2.2.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 
 
Šī studiju programma “ Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam 120 KP.  
Profesijas standarts ir apstiprināts ar IZM 2002.gada 17. februāra rīkojumu Nr.58, 

reăistrācijas Nr. PS 0058. 
 

2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 
IzmaiĦas neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju programmas 

realizācija notiek saskaĦā ar RCK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību, kas 
saskaĦots ar IZM 2003.gada 24.septembrī. Nolikums reglamentē studiju procesa 
organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 
piešėiršanai. Studiju programma joprojām tiek realizēta kā tematiskā apmācība ar 
integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai profesionālai tēmai. Studiju 
plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos.  

 
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
3.1.Pasniegšanas metodes 

 
Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, ar 

uzsvaru uz mācīšanos (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu komandā. 
Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Patstāvīgo darbu 

pamatmetode ir: projektu darbi, kursa darbi, prakses, kā arī lietišėais pētījums.  
Studiju procesā gan studenti, gan mācību spēki plaši pielieto modernos tehniskos 

līdzekĜus: datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus, dokumentu boksus. 
Modernie tehniskie līdzekĜi veicina daudzveidīgāku un interesantāku studiju procesu. 



 

145 
 

Docētāju saziĦa ar studentiem, konsultācijas notiek arī elektroniski. RCK interneta mājas 
lapā tiek ievietoti arī lekciju saraksti. 

Studiju process tiek organizēts RCK auditorijās, mācību darbnīcās un prakses vietās. 
 

3.2.Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, piecas datorklases un praktisko darbu 

mācību darbnīcas. Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem 
līdzekĜiem (audio-, video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokamerām, 
epidiaskopiem, datorprojektoriem un interaktīvo-skārienjūtīgo tāfeli). 

Šajā mācību gadā tika izremontēta restaurācijas katedras telpa, sporta pasniedzēju 
kabinets, studentu ăērbtuves pie sporta zāles, fotolaboratorija un studentu tualetes. Veikts 
trenažieru zāles remonts, kanalizācijas posma nomaiĦa un nesošo konstrukciju 
pastiprināšana ar metāla sijām. Dienesta viesnīcā veikta logu un balkona durvju nomaiĦa..  
Ekonomikas kabinets aprīkots ar datoriem (12 vietas) un programmatūru: „Tāmēšanas 
sistēma būvniecībā”. Mākslas vēstures un stilu mācības kabinets aprīkots ar videoprojektoru, 
digitālo kameru dokumentu projecēšanai un portatīvo datoru. Portatīvais dators nodrošina 
iespēju veiksmīgāk prezentēt sagatavotos materiālus, kā arī piedalīties konferencēs un 
semināros. 

Iespēju robežās tiek uzlabots datorprogrammatūras nodrošinājums.  
Koledža cenšas izmantot visus pieejamos finansu resursus, t.sk. pašieĦēmumus, 

infrastruktūras attīstībai. 
 SaskaĦā ar IZM noslēgto un finansēto līgumu par zinātniskās darbības attīstību koledžā, 
šajā mācību gadā iegādāts mikroskops ar aprīkojumu (digitālo fotokameru, objektīviem, 
datoru un programmatūru).   

Par RCK līdzekĜiem iegādāts sekojošs materiāli tehniskais aprīkojums: videokamera, 
digitālais spoguĜkameras fotoaparāts, datorprogrammas foto apstrādei, dokumentu iesienamā 
mašīna, rokas elektroinstrumenti.  

 RCK bibliotēka reăistrēta Bibliotēku reăistrā 2004.gada 6.septembrī. Bibliotēkas 
krājumā ir 55000 grāmatu. Bibliotēkas fondi ir universāli, ar būvniecības un arhitektūras 
literatūras pārsvaru latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās. Katru gadu tie tiek papildināti 
gan ar uzziĦu literatūru, gan profesionālo literatūru, kā arī ar pasniedzēju sagatavotiem 
mācību materiāliem. Katru mēnesi ir iespējams iepazīties ar jaunienākušās literatūras 
sarakstu. Bibliotēka abonē 20 periodiskos preses izdevumus. Sākot ar 2000. gadu tiek 
veidots bibliotēkas elektroniskais katalogs. Bibliotēkas lasītavā ir pieejami 4 datori ar 
interneta pieslēgumu un 2 kopētāji. Pārstrādāta un modernizēta koledžas mājas lapa.  
 
3.2.1. Studiju procesa materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana  
 

1. Iekārtota moderna datorklase ar Microsoft Project programmatūru un ploteri (219). 
2. Ėīmijas kabinetā – jauns kodoskops. 
3. Ėīmijas kabinetā uzstādīts dators darbam ar zinātniskā projektā iegādāto digitālo 

mikroskopu. 
4. Semināru telpā uzstādīta interaktīvā skārienjūtīga tāfele ar videoprojektoru (206). 
5. Iekārtota fotolaboratorija un aprīkota ar modernu aparatūru (datorprogrammas, 

printeris, digitālais fotoaparāts). 
6. Būvfizikas kabinetam - koka mitruma digitālais mērītājs, multimetrs. 
7. MēbeĜu un kokgriezumu restaurācijas darbnīcā – koksnes mitruma mērītājs. 
8. Modernizētas datorklases 319. un 226., instalētas jaunākās datorprojektēšanas 

programmas. 



 

146 
 

9. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda materiālu atbalstu RCK polihromijas darbnīcā tika 
projektēta un ierīkota ėīmisko vielu nosūces ventilācija. 

10. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda materiālu atbalstu tika publicēti RCK zinātniski – 
praktiskās konferences „Restauratoru izglītība un tās problēmas” referāti. 

 
3.2.2. RCK bibliotēkas jaunākās grāmatas 
 
BŪVNIEC ĪBA. ARHITEKT ŪRA 
 
1. 100 māju projekti:ziema/pavasaris 2007.- Rīga:Būvprojekts,2007.-150 lpp. 
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3. Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2007.- Rīga:Latvijas arhitektu 

 savienība, 2007.- 102 lpp. 

4. Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti.II.d. Latviešu  

    koka iedzīves priekšmeti.- Rīga:Jumava,2007.- 487 lpp. 
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  Rīga:Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007.-487 lpp. 
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  institūta apgāds, 2007.- 571 lpp. 

10. Gerds V. Kompaktas mājas būve:Dzīvojamo māju plānošana un būvniecība 
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11. Grava S. AngĜu-latviešu pilsētvides terminu vārdnīca.- Rīga:J.Rozes apg., 
   2006.- 318 lpp. 
12. Hemgrēns D., Vanforss H. Būvējam māju no A-Z/tulk.- Rīga:Zvaigzne ABC, 
  2007. - 384 lpp. 
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Federācija, 2006.- 61 lpp. 
16. Kaminska R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils 
    rajonā. - Rīga: Neputns, 2006.- 295 lpp. 
17. Lancmanis I. Rundāles pils muzejs. - Rīga:Jumava, 2007.- 127 lpp. 
18. Latvijas laikmetīgās arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2007/teksta 
  aut. V.Banga. - Rīga:Latvijas tālrunis,2007.- 140 lpp. 
19. Liepājas arhitektūras gadagrāmata. - Liepāja, 1999.-176 lpp. 
20. Mašnovskis V. Latvijas luterāĦu baznīcas: Vēsture, arhitektūra, māksla un       
memoriālā kultūra.2.sēj.I-L.- Rīga:DUE,2006.-486 lpp. 
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   I.P.Projekts, 2007.- 335 lpp. 
22. Māju projektu katalogs siltās mājas stilā/tulk. no poĜu val.-Rīga:MTMSTYL,2006 
23. Noviks J. Ăimenes māja 2. Praktiski padomi mājas būvētājiem.- Rīga: Tehniskā   
grāmata, 2006.- 272 lpp. 
24. Ose I. Daugavgrīvas cietokšĦa būvvēsture. - Rīga:Latvijas vēstures institūta 
  apgāds, 2007.- 151 lpp. 
25. Projekts&Būve:Arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2006.-Rīga: CELTINFO, 
2006.- 104 lpp. 
26. Spārītis O. Latvijas cietokšĦi, pilis un muižas. - Rīga:Jumava,2007.-95 lpp. 
27. Spārītis O. Rīgas pieminekĜi un dekoratīvā tēlniecība. - Rīga:Nacionālais 
   apgāds, 2007.- 199 lpp. 
28. Stārmere A. Krāsas modernā interjerā: Rokasgrāmata.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.-  255 
lpp. 
29. Tipveida projekti 2007’1(1):Pieejami 3500 māju projekti.- Rīga:A.Kondrāta 
  būvniecības birojs,2007.- 383 lpp. 
30. Vecrīga:Ilustrēts ceĜvedis.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 31 lpp. 
31. Zilgalvis Jānis. DikĜu muiža Vidzemē:Vēsture, arhitektūra, mūsdienas.-   Rīga: 
AGB,2007.- 111 lpp 
32. Zilgalvis J., Plešs G., Ulmis J. Duntes muiža un barons Minhauzens.-Rīga: 
     AGB, 2007.- 111 lpp. 
33. 100 Archiects: 10 Critics.- London:Phaidon,2006.-466  p. 
34. Adjaye David. Making Public Buildings.- London:Thames&Hudson,2006.-222 p. 
  Bell Jonathan. 21st Century House.- London:Laurence King Publishing,2006.-256  
35. Building Europe: The European Wood Magazine,2004. No.2.- 59 p. 
36. Byars Mel. The Design Encyclopedia.- London:Laurence King Publishing 
37. Chuen Lam Kam. The Feng Shui Handbook.- London:Gaia Books Limited, 
  1995.- 160 p. 

38. DOMUS: I-XII:1928-1999.-Taschen,2006 

39. Europan 7.Sub-Urban Challenge, Urban Intensity and Housing Diversity.-   
Helsinki:Europan Eesti, Europan Latvia, Europan Suomi Finland, Europan   Sverige,2004.- 
110 p. 
40. Europan 8. Europan Urbanity and Strategic Projects.- Helsinki:Europan Suomi   
Finland,Europan Latvia, Europan Sverige,2006.-80 p. 
41. Gaventa Sarah. Concrete Design.- Mitchell Beazley with Blue Circle,2006.-160 p. 
42. Jodidio Philip. Architecture Now 4.- Taschen,2006.-576 p. 
43. Long Kieran:New London Interiors.- Singapore,2004 
44. Masi Stefano. Art and History Rome and the Vatican.- Editnice Bonechi,2006.-192 
45. Thompson J.C. 40 Architects around 40.- Taschen.- 560 p. 
46. Schlossmuseum Rundāle=Rundāles pils muzejs.- Rīga:Jumava,2007.-128 lpp. 
47. Борисов А.Г. Справочник строителя.- Москва:Астрель,2006.-327 с. 
48. Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений.- 
Москва:Изд.ассоц.строит.вузов,2006.- 253 с. 
49. Камминг Дж. Английский язык для студентов архитектурных и строителных   
специальностей.- Москва:Астрель,2005 
50. Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере.- Москва: 
 Изд.ассоц.строит.вузов,2006.- 224 с. 
51. Мурашкин Г.В. Лабораторный практикум по железобетонным и каменным 
  конструкциям.- Москва:Изд.ассоц.строит.вузов,2007.- 120с. 
52. Нойферт Э. Сироительное проектирование.- Москва:Стройиздат,1991.- 
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 391 с. 
53. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство:Дом. Квартира. 
 Сад/пер. с нем.- 3-е изд.- Москва:Архитектура-С,2006.-264 с. 
54. Олейник П.П.,Олейник С.П. Организация и технология строительного 
 производсва.- Москва:Изд.ассоц.строит.вузов,2006.- 239 с. 
55. Панеро Дж.,Зелник М. Основы эргономики:Человек, пространство, 
интерьер:Справочник по проектным  норма/пер с англ.- Москва:Астрель,2006.- 319 с. 
56. Стецкий С.В. Англо-русский словарь по строительству и архитектуре.- 
     Москва:Архитектура-С,2005.- 398 с.                                                                         
     Строитель:Справочник-пособие 2005.- Presshouse OU,2007.-306 с. 
57. Улицкий В.М.,Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции 
   городов 
58. Уолтон С. 1000 идей по оформлению интерьера/пер. с англ.-Москва: 
  Радуга,1997.- 255 с. 
59. Фролов С.Г. Краткое справочно-методическое пособие главному инженеру   
архитектору проекта.- Москва:Изд.ассоц.строит.вузов,2006.- 350 с. 
60. Шедевры мировой архитектуры.- Москва:Мир энциклопедий Аванта+, 
 2007.- 184 с. 

 
 

RASĒŠANA. ZĪMĒŠANA. MĀKSLA 
 
1. Atklāt redzamo:Mākslas darbu noslēpumi/sast A.TiĜĜa.- Rīga:Jumava,2007.-  
 114 lpp. 
2. Bārnsa-Meliša G. Meistardarbnīca:Akvarelis/tulk. no angĜu val.-Rīga: 
  Zvaigzne ABC,2007.- 127 lpp. 
3. Božans D. Vinsents van Gogs:Dzīve un darbi/tulk.- Rīga:J.Rozes apg., 
 2006.-95 lpp. 

4. Briška I. Kompozīcija.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 52 lpp. 

5. Buholca E.L. Pablo Pikaso:dzīve un darbi/tulk.- Rīga:J.Rozes apg.,2006.- 95 lpp. 
6. Buholca E.L. Leonardo da Vinči:Dzīve un darbi /tulk.-J.Rozes apg.,2006.- 95 lpp. 
7. Ceidlere B. Klods Monē:Dzīve un darbi/tulk. no vācu val. A.AvotiĦa.- Rīga: 
  J.Rozes apg.,2007.- 95 lpp. 
8. Felbingers U. Anrī de Tulūzs-Lotreks:Dzīve un darbi/tulk. no vācu    val.I.Rozentāle.- 
Rīga:J.Rozes apg.,2007.- 95 lpp. 
9. Grēmlinga A. Mikelandželo Buonarroti:Dzīve un darbi/tulk.-Rīga: J.Rozes   apg.,2006.-
95 lpp. 
10. Nonhofa N. Pols Sezans:Dzīve un darbi/tulk.- Rīga:J.Rozes apg.,2006.-  95 lpp. 
11. Pauls-Vīgnere E. Katalogs :Izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo 
 atbalstu.- Rīga:Premo,2006 
12. Raits M. Digitālā fotogrāfija/tulk. no angĜu val. D.SiliĦa.- Rīga: Zvaigzne   ABC,2006.- 
239 lpp. 
13. Spēles un rotaĜas viesībās un pasākumos:RotaĜas telpās, lauka rotaĜas, zīlēšana,     ėīlu 
izpirkšana.- Rīga:Antēra,2007.-85 lpp. 
14. Veijers F. Salvadors Dalī:Dzīve un darbi/tulk.- Rīga:J.Rozes apg.,2006.- 95 lpp. 
15. Votsona L. Meistardarbnīca:Zīmēšana/tulk. no angĜu val.-Rīga: Zvaigzne   ABC,2007.- 
128lpp. 
16. Beardsley J. Earthworks and Beyond.- New York:Abbeville Press 
17. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: Учебное пособие.- Москва: 
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 ВЛАДОС,2005.- 299 с. 
18. Георгиевский О.В.,Смирнова Л.В. Техническое рисование: 
   художественно-графическое оформление чертежей:Учеб.пособие.- 
  Москва:Астрель,2005.- 63 с. 
19. инь Франсис Д.К. Архитектурная графика/пер.с англ.- Москва: 
  Астрель,2007.- 215 с. 

 
LIKUMDOŠANA 
 
1. Civillikums. 5.izd.- Rīga:Latvijas Vestnesis,2007.- 428 lpp. 
2. Civillikums:Ăimenes tiesības:Likumi.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006 
3. Civillikums:Lietu tiesības.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006 
4. Civillikums:Mantojuma tiesības:Likumi.- Rīga Zvaigzne ABC,2006 
5. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi:Likumi.-Rīga:Rīga:Zvaigzne   
ABC,2007.- 63 lpp. 
6. Darba likums.4.izd.- Rīga:Latvijas Vēstnesis,2007.-96 lpp. 
7. Komerclikums:Likumi.- Rīga:Zvaigzne ABC 
8. Krimināllikums.- Rīga:Tiesu nama aăentūra,2007.- 220 lpp. 
9. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss.- Rīga:AFS,2007.-199 lpp 
10. Līguma īsā forma:Līgums, vispārīgie noteikumi, strīdu pirmstiesas 
   izšėiršanas reglaments, ieteikumi.- Rīga:FIDIC,2007.-30 lpp. 
11. Pasūtītāja/Konsultanta tipveida pakalpojumu līgums:Līguma vispārīgie noteikumi, 
   speciālie noteikumi, pielikumi A,B,C.- Rīga:FIDIC,2006 
12. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.- Rīga,2007.-76 lpp.         

 
EKONOMIKA 
 
1. AlsiĦa R., Gertners G. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes: 

2. Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu   studijām.- 
Rīga:RTU,2005.- 228 lpp. 

3. Darba algas un to ietekmējošie faktori.- Rīga:Baltic Institute,2006.-206 lpp. 
4. Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un   pilnveidošanas 
iespēju analīze.- Rīga:LU,2007.-176 lpp. 

5. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca:Mācību palīglīdzeklis vidusskolām/sast. 

A.ĀbeltiĦa.- Rīga:Turība,2007.- 93 lpp. 

6. Forands I. Menedžmenta autoritātes.- Rīga:Latvijas Izglītības fonds,2007 

7. Kumerdanka A. Biznesa ekonomiskie pamati:Mācību grāmata vidusskolām.-   
Rīga:Turība,2007.- 195 lpp. 

8. Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums/Pētījumu finansē Eiropas Savienība.- 

   Rīga:LU,2007.-212 lpp. 
9. Rurāne M. Finanšu menedžments.- Rīga:RSEBAA,2006 
10. Zvejnieks A. Īpašums un nodokĜi:Mācību grāmata.- Rīga,2006 
11. Zvirbule-BērziĦa A. Ražošanas menedžments.- Rīga:Turība,2006 
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12. Tāmēšanas sistēma būvniecībā:Datorprogrammas e-BIK:Lietotāja rokasgrāmata.- Rīga: 
RCK,2007.-159lpp. 

13. Tāmēšanas sistēma būvniecībā:Versija 2004.3:Lietotāja rokasgrāmata.-Rīga:RCK,2007.- 
101 lpp. 

11. VasiĜjeva L. Mazo uzĦēmumu izveidošanas pamati:Mācību līdzeklis.- Rīga: 
RTU,2006.- 164 lpp. 

12. VasiĜjeva L. Vides ekonomika:Mācību grāmata.- Rīga:RTU,2007.-191 lpp. 

13. Vīksna A. Savs bizness.- Rīga:Lietišėās informācijas dienests,2007.- 175 lpp. 

14. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.Ч.1.- 
Москва:Евразийский регион,1998.- 400 с. 

15. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.Ч.2.-Москва: 

Евразийский регион,1998.- 326 с. 

16. Сборщиков С.Б.и др. Выполнение экономических расчетов в составе дипломного 
поекта.- Москва:Изд.асоц.строит.вузов,2006.- 119 с. 

 
INFORMĀTIKA 
 
1. Baklijs P., Klārks D. Personālo datoru un Windows rokasgrāmata/tulk. no angĜu    val. 
A.Grīnfelds.- Rīga:Tapals,2006.-359 lpp. 

2. Rikure T., Jurenoks A. Teksta redaktors Microsoft Word.- Rīga:Zvaigzne   ABC,2007.- 
64 lpp. 

3. Veiss K. Informātika vidusskolai:Mācību līdzeklis.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 

263 lpp. 

4. Žemaitis V., Jurenoks A. Microsoft Word no iesācēja līdz lietpratējam:Mācību  līdzeklis.- 
Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 178 lpp. 

 
FIZIKA. ĖĪMIJA. MATEM ĀTIKA 

 

1. ĀriĦa J. Patstāvīgie darbi organiskajā ėīmijā vidusskolai.- Rīga:Rasa ABC 

2. Rēvalds V. Fizikas un tehnikas vēstures lappuses:No akmens cirvja līdz atomreaktoram.- 
Rīga:LU Akadēmiskais apg.,2006.-430 lpp. 

3. Selindžers B. Cita ėīmija:Ėīmija virtuvē, veikala plauktā, buduārā, dārzā.-   Rīga: 

4. Mācību grāmata, 2007.- 518 lpp. 

5. SiliĦa B.,Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā:Elementārā matemātika, augstākā 
matemātika.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 367 lpp. 

6.Tabulas un aprēėini ėīmijā 8.- 12.kl./sast. A.Sakse.- Rīga:Lielvārds 

 
POLITIKA. V ĒSTURE. ĂEOGRĀFIJA 

 

1. ApceĜo Latviju:Kurzeme.- Rīga:Lauku Avīze,2007.-64 lpp. 
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2. ApceĜo Latviju:Latgale.- Rīga:Lauku Avīze,2007.-64 lpp. 

3. ApceĜo Latviju:Vidzeme.- Rīga:Lauku Avīze,2007.-64 lpp. 

4. ApceĜo Latviju:Zemgale.- Rīga:Lauku Avīze,2007.-64 lpp. 

5. Aploka E. Alūksne:CeĜvedis.- Rīga:Jumava,2007.- 47 lpp. 

6. Austrālija:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 616 lpp. 

7. Dankane F., Glāsa L.Amsterdama:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006 

8. Daugavpils:CeĜvedis/teksts.L.Kilevica.- Rīga:Jumava,2006 
9. Filimora P., Sengers E. Dublina:CeĜvedis/tulk. no angĜu val. L.Deičmane 
10. Gediss Dž. Aukstais karš/tulk. no angĜu val. H.Matulis.- Rīga:Atēna,2007.- 

 303 lpp. 

11. Goldfarbs A.,ěitviĦenko M. Disidenta nāve:Aleksandra ěitviĦenko noindēšana   
  un čekas atgriešanās/tulk. no angĜu val. S.Rutmane.- Rīga:Diena,2007.-360 lpp. 

12. Grāpis A. Augusts Dombrovskis:Mūžs un veikums.- Rīga:INDEX,2006.- 

13. Hjūss Dž. Kipra:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.A.Šuvajeva.- Rīga: Zvaigzne ABC,2006.- 144 
lpp. 

13. Jaunā Eiropa/tulk. no vācu val. S.Pijola.- Rīga:Jumava,2006 

14. Kluinis A., Pētersons R. Arodbiedrību gadsimts.- Rīga:Latvijas brīvo     Arodbiedrību 
savienība,2006 

15. KrieviĦa V. Latvijas vēsture:Mācību līdzeklis vidusskolai.- Rīga: Zvaigzne   ABC,2006.- 
190 lpp. 

16. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts/tulk. no poĜu val.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 

  131 lpp. 

17. Lancmanis I. Heraldika.- Rīga:Neputns,2007.-285 lpp. 

18. Latvijas Skatījums uz Eiropas Savienības nākotni/Ž.OzoliĦa red.-       Rīga:Zinātne,2007.-
292 lpp. 

19. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti.- Rīga:Latvijas vēstures institūta       apgāds,2007 1.- 
20. sēj. 

20. Lācis V. Latviešu leăions ārzemju vērotāju skatījumā.- Rīga:Jumava,2006 

      Mazsalaca.- Rīga:Jumava,2007.- 47 lpp. 

21. Parīze:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.- Rīga;Zvaigzne ABC,2006.-447 lpp. 

      22. Patmalnieks G. Mergupe. Suda. Lielā Jugla. Rīgas ūdens:Ūdenstūristu  ceĜvedis.-     
      Rīga:Staburaga bērni,2007.- 73 lpp. 
23. Pētersons A. Krustugunīs:Latviešu karotmāka 1940-1945.- Rīga,2007.-599 lpp. 
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      25. Radovics A. Kurzemes un Zemgales hercogiste 1562-1795.- Rīga:Stāsti un  
           romāni,2007.- 367 lpp. 
26.  Raiens K. Visgarākā diena 1944. 6. jūnijs D-DAY/tulk. no angĜu val. 

      27. V.Mežapuėe.- Rīga:Diena,2007.- 327 lpp. 
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28. Rikards R. No Vecmīlgrāvja pasaulē.- Rīga:Valters un Rapa,2007.-299lpp. 

29. Rusmanis S.Neiepazītā Latvija.- Rīga:Mantojums,2006.- 335 lpp. 

30. Rūjiena:CeĜvedis/L.SiliĦa.- Rīga:Jumava,2006                                               

31. Saters D.Laikmeta agonija/tulk. no angĜu val. M.Andersone.- Rīga;Atēna,2006 

32. Urtāns J. Augšzemes pilskalni.- Rīga:Nordik,2006 

33. Vāgners D. Visu pasaules valstu karogi no A līdz Z.- Rīga:Jumava,2006 
34. Vahers J., BērziĦa I. Lūzums.- Rīga:Nordik,2006 
35. Ziedonis I., Ziedonis R. Mežu zemē Latvijā.- Rīga:Lauku Avīze,2006.-  271 lpp. 
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 3. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas.-     Rīga;RaKa,2007 

4. Freids Z. Ievadlekcijas psihoanalīzē/tulk. no vācu val. I.Šuvajevs.- Rīga: 

Zvaigzne ABC,2007.- 543 lpp. 

5. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas/tulk. no vācu val. L.Sproăe.- Rīga:Zvaigzne     
ABC,2007.- 394 lpp. 

6. Herbsts D. Komunikācija uzĦēmumā/tulk. no vācu val. S.Gibiete.- Rīga: 
Zvaigzne ABC,2007.- 119 lpp.     
7. Jirgena S. Jaunieši un adiktīva uzvedība.- Rīga:Drukātava,2006.- 160 lpp. 
8. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs:Skolotāja rokasgrāmata.-     
Rīga:Profesionālās izglītības attīstības aăentūra,2006 
9. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs:Darba burtnīca.- 
   Rīga:Profesionālās izglītības attīstības aăentūra,2006                                            14 
 10. Kā izaudzināt lielisku pusaudzi:Rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem/tulk. no    angĜu 
val. L.Vabule.- Rīga:Valters un Rapa,2007.-270 lpp. 

11.  Medne D. Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem:Teorija, Ėestere I. Lietišėā    
etiėete:Eiropas pieredze.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 271 lpp.pieredze, prakse.-   
Rīga:RaKa,2007.- 236 lpp   

12. Nīče F. Ecce Homo:Kā cilvēks top tas, kas viĦš ir/ tulk. no vācu val.   Gammeršmids.- 
Rīga:Zvaigzne ABC,2007.- 104 lpp. 
13. Platons. Dialogi/tulk. no sengrieėu val. Ā.Feldhūns.- Rīga:Zinātne,2006.-187 lpp. 
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14. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām.- 
    Rīga:Latvijas Universitāte,2007.- 230 lpp. 

15. ReĦăe V. Mūsdienu organizāciju psiholoăija.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.-215 lpp. 

16. Semane T., Apsīte L. Antīkā filozofija.- Rīga:Zvaigzne ABC,2007.-80 lpp. 
17. Tava prāta treniĦš:Jautrs veids prāta asināšanai/sast. D.Herkuna ; tulk. no 
   angĜu val. D.Medne.- Rīga:Jumava,2007.- 189 lpp. 
18. Torps S. Domā kā Einšteins/tulk. no angĜu val. M.PoĜakova.- Rīga:Jumava,2005.-    229 
lpp. 

19. Tramps D.Dž. CeĜš uz panākumu virsotni:Ietekmīgāko biznesa līderu padomi.-    
Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 247 lpp. 

20. Vīksnīte O., Laizāns P. Viduslaiku filozofija.- Rīga:Zvaigzne ABC.-63 lpp. 
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специальностей:Учебник.- Москва:Астрель:АСТ,2005.- 270 с.   
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Periodiskie izdevumi 2006./2007.akadēmiskam gadam 

 
1. Bilance 
2. Būvēt 
3. Būvobjekts 
4. Deko 
5. Dienas  
6. Ilustrētā Zinātne 
7. Izglītība un Kultūra 
8. Kapitāls 
9. Latvijas Architektūra 
10. Latvijas Vestnesis 
11. Māja.Dzīvoklis 
12. Mājas&Dārzs 
13. Mans Īpašums 
14. Mūsmājas 
15. Praktiskā būvniecība 
16. Rīgas Balss 
17. Rīgas Laiks 
18. Santa 
19. Skolotājs 
20. Архитектура и дизайн в Балтии 
 

3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 
 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu 
apguvi konkrētajā nozarē, galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālai sagatavotībai. 
Atšėirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībai nav plaša akadēmisko zināšanu 
daĜa un ar to saistītais pasniedzēju un studentu zinātniski pētnieciskais darbs, tomēr studiju 
procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniski pētnieciskā darba elementi, sākot ar iknedēĜas 
projektu jautājumu risināšanu līdz dažādu variantu salīdzināšanai kursa darbos, prakses 
atskaitēs un diplomprojektā, kas atbilst tehniskā projekta prasībām. 

Koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru uzdevums ir zinātniski izzināt, 
analizēt un izskaidrot praktiska rakstura problēmas, kādas rodas, iegūtās teorētiskās atziĦas 
ieviešot praksē vai risinot jautājumus, kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie pētījumi dod 
pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un tālākai attīstīšanai, kā arī prakses optimizēšanai un 
prakses vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai.  
RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniskā darba elementi, sākot ar projektu 
temata un problēmu apzināšanu, izpēti un analīzi. Izpētes procesa laikā tiek apzināti objektu 
vai materiālu informācijas avoti. Lietišėos pētījumus pielieto kursa darbos, pirms 
restaurācijas izpētes veikšanā un diplomprojektā. Veicot lietišėā pētījuma darbu, students vai 
nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts 
studentam ir principiāli jauns, patstāvīgi pētīts un sakārtots.  

2007.gadā koledža saĦēma finansējumu zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras 
nodrošināšanai 6649 Ls apmērā. Tika noslēgts līgums un vienošanās protokols ar IZM par 
zinātniskās darbības attīstību koledžā. Konkursam  par zinātniskās darbības attīstību koledžā 
tika iesniegti divi projekti. Uzvarēja projekta pieteikums: „Modernas optiskās mikroskopijas 
metodes ieviešana studentu -restauratoru apmācībā un objektu izpētes darbos”.  Šī projekta 
īstenošanas termiĦš ir līdz 2007.gada beigām. 
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3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

 
   Tiek īstenots ESF atbalstītais projekts: “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas 
pasākumi Rīgas Celtniecības koledžā”. Projekta plānotais rezultāts – bukleti, plakāti, 
prezentācijas CD un DVD četrās valodās. Jaunajā koledžas mājas lapā ir ievietota 
informācija arī angĜu, vācu un krievu valodās, kas varētu veicināt starptautisko sadarbību. 
2006.gada oktobrī trīs pasniedzēji un pieci studenti no RCK viesojās  Vācijas Trīras 
Balthasar-Neumann tehnikumā, kur tika noslēgta vienošanās par turpmāku sadarbību un 
studentu un pasniedzēju apmaiĦu. 
Docētāji piedalās augstskolu un koledžu rīkotajās konferencēs, notiek pieredzes 
apmaiĦaTiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām, septembrī koledžas 
docētāja Sandra Sviėe piedalījās starptautiskā seminārā: „Baltic Tempus Information Day 
2006; Cooperation plans for the Future”.   
Oktobrī koledžā viesojās  trīs pasniedzēji no Vācijas Syke Tehniskās skolas. 
2006.gada decembrī Āris StraustiĦš un Sandra Sviėe piedalījās Madonas Valsts ăimnāzijas 
rīkotajā Karjeras dienā un prezentēja Rīgas celtniecības koledžu.  
Koledža piedalījās izstādē „Skola – 2007”, rīkoja informācijas dienas 2007.gada janvārī, 
martā un aprīlī.  
Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada katalogos 
– „Izglītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c. 
Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības aăentūras Profesionālās 
orientācijas informācijas centra mājas lapai http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, līdz ar to 
informācija par koledžu ir pieejama Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros. 
 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. 
Vadošie pasniedzēji un katedru vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību un 

asociāciju darbā kā dalībnieki, piemēram, Būvinženieru savienībā, Arhitektu savienībā, 
Amatniecības kamerā, Restauratoru biedrībā. 

Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses būvobjektos un 
arhitektu birojos, kā arī recenzējot diplomprojektus.  

 
Stažēšanās prakses  2006./2007.akad.gadā                     

N.p.k. Organizācijas nosaukums 

1. 
LR Ārlietu ministrija, K. Valdemāra ielā 3 – Marmora plaisu attīrīšana un aizpildīšana (četri 
studenti) 

2. SIA Sēpija, restaurācijas firma – tapešu fragmentu restaurācija 

3. Latvijas Etnografiskais brīvdabas muzejs – dzelzs materiālu konservācija 

4. RCK mēbeĜu, kokgriezumu un polihromijas restaurācijas darbnīcas (seši studenti) 

 
4. Vērt ēšanas sistēma 
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Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības standartu” III sadaĜas  prasībām.  

Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra rīkojumu 
Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 

Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, praksēs, 
ieskaitēs un eksāmenos. 

Izglītības programmu vērtē darba devēju asociācijas pārstāvji.  
Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaĦu un 

profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras mantojuma saglabāšanas 
nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas regulāri tiek pārskatītas un 
apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek pieĦemti lēmumi par studiju 
procesa uzlabošanas un pilnveidošanas pasākumiem. 

Pasniedzēja darba kvalitāti vērtē struktūrvienība. 
Galvenā uzmanība tiek pievērsta diplomdarba projekta, lietišėā pētījumaa un 

diplomdarba aizstāvēšanai. Valsts Kvalifikācijas komisija, kurā tika uzaicināti dažādu 
specialitāšu akreditēti restauratori, atzinīgi vērtēja darbu izpildīšanas augsto tehnisko 
kvalitāti un lietišėo pētījumu daudzveidību. 

Vidējā aizstāvēšanas atzīme – 7,18  
 

4.1. Diplomdarba aizstāvēšanas rezultāti 
 

4.1.tabula 
 

 
5. Studenti 

 
Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un RCK Padomes 

apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem. 
Konkursa koeficents – 2,35 

Budžeta nodaĜa 
Vērtējums 

Balles  
Absolventu skaits Īpatsvars % 

10 Izcili 1 9,09 
9 Teicami 1 9.09 
8 ěoti labi 3 27,27 
7 Labi 1 9,09 
6 Gandrīz labi 4 36,37 
5 Viduvēji 1 9,09 

Kopā 11 100% 
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2007./2008.m.g. studējošo statistikas rādītāji  : 

5.1.tabula 
 

Imatrikulēto skaits 2007./2008.m.g. 20 
Studējošo skaits: 

2.kursā 
3.kursā 
Kopā: 

 
17 
10 
47 

 
(b) – budžeta nodaĜa            
 
Studentu skaits studiju programmā „Restaurācija” 

5.2 tabula 
 

Studiju gads Restaurācija 
 Kopā Budžeta Maksas 

2000./2001.    
2001./2002.   - 
2002./2003.  57 - 
2003./2004.  68 - 
2004./2005.  60 - 
2005./2006.  56 - 
2006./2007.  49 - 
2007./2008.  47 - 

 
 
Studiju programmas „Restaurācija” absolventu skaits 

5.3. tabula 
 

Studiju gads Absolventu skaits 
 Kopā Budžeta Maksas 

2002./2003.  5  
2003./2004.  25 - 
2004./2005.  16 - 
2005./2006.  13 - 
2006./2007.  11 - 

 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, tie ir līdzīgi kā iepriekšējos gados: materiālie 

apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). Ne visi spēj 
sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu darbam; 

o pēc prakses paliek strādāt savā prakses vietā; 
o neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā 

izvēle, tiek mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 
o neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo 

slodzi; 
o nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti tiek 

atskaitīti nesekmības dēĜ. 
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2006./2007. mācību gadā tika veikta studentu aptauja par studiju procesa kvalitāti, studiju 
programmas saturu, studiju organizāciju un pedagogiem.  

Augsts vērtējums ir pasniedzēju kvalifikācijai un attieksmei pret studentiem, dominē: 
erudīcija, profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām. Pozitīvi tiek vērtētas koledžas telpas, materiāli-tehniskā bāze, 
bibliotēka un nodarbību organizācija. Pozitīvi tiek vērtētas arī savstarpējās attiecības grupā, 
kuras attīstās, studentiem strādājot grupās projekta darbu. 

Palielinājies studentu īpatsvars no laukiem, kas sastāda divas trešdaĜas no studentu skaita. 
Adaptācija jaunajā vidē norisinās pamatā veiksmīgi. JaunuzĦemto studentu īpatsvars 
koledžas sporta sekcijās un pašdarbības kolektīvos ir lielāks pirmajos kursos nekā vēlākajos.  

Kā grūtāk apgūstamie priekšmeti tiek minēti:  
o Koksnes materiālu tehnoloăija; 
o Maketēšana; 
o Būvfizika; 
o Vides aizsardzība. 

Studenti vēlas lielāku precizitāti projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. Dažkārt kritiski 
tiek vērtēta atsevišėu pasniedzēju profesionalitāte un pieeja darbam. 
Daudzi studenti vēlas plašāku pieeju internetam un kopēšanai. 
 

6. Akadēmiskais personāls 
 

6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
                                                                                                              6.1..tabula 
 
Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 13 
Lektori 15 65 
Asistenti 5 22 
Kopā 23 100% 
 

 
6.2. Sadalījums pēc vecuma 

                                                                                           6.2..tabula 
 
Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 3 13 
31-40 1 4 
41-50 5 22 
51-60 8 35 
Virs 60 6 26 
Kopā 23 100% 
 

Vidējais pasniedzēju vecums – 52,43 gadi. 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 20. Lekcijas lasa arī 

augsti kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā. Pašlaik trīs, bet to skaits 
mainās.   

6..3.tabula 
 

Nr.p.k. Vārds, Kvalifikācija, Amats Pasniedzamie studiju 



 

159 
 

uzvārds akadēmiskais grāds 
 

priekšmeti 

1. Saiva Kuple Mg.art. Lekt. Restaurācijas dokumentācija,  
restaurācijas pamati, 
restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība  

2. Ăertrūde 
Beitāne 

Filozofijas un sabiedrības 
mācības pasniedzēja, 
sociologs 

Lekt. Vadības psiholoăija 

3. Arvīds 
Bernhards 

Inženieris-celtnieks 
Mg.paed. 

Doc. Būvtehnoloăija, 
Likumdošana, Vides 
aizsardzība 

4. Māra 
Brašmane.  

Restaurācijas 
fotomāksliniece 

Asist. Fotodokumentācija 
 

5. Elita Cipruse  Latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Lekt. Lietišėā latv.val. 

6. Sarmīte 
GaismiĦa 

Arheoloăiskā materiāla 
restaurators - vecmeistars 

Lekt. Restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība 

7. Ināra 
Heinrihsone 

Arhitekte, arhitektoniski-
mākslinieciskās izpētes 
restauratore 

Lekt. Ēku daĜas, konstrukcijas 

8. Brigita 
Kabuce 

Vācu valodas pasniedzēja Asist. Vācu val. 

9. JeĜena 
Kališenko 

Filologs-pasniedzējs-tulks 
angĜu valodā 

Asist. AngĜu val. 

10. Aldona 
Kleinberga 

Dekoratīvās mākslas 
māksliniece 

Lekt. Interjers 

11. Māris LiepiĦš Iženieris-elektromehāniėis Lekt. Būvfizika, elektroapgāde 
12. Irēna Lūse  Dr.chem. Doc. Koksnes restaurācijas 

tehnoloăija, materiālu mācība 
13. Tatjana 

Ozola 
AngĜu valodas skolotāja Lekt. AngĜu val. 

14. Anatolijs 
PeĜiĦins 

Fiziėis 
Mg.sc.ing. 

Lekt. Informāciju tehnoloăija, 
datorprojektēšana 

15. Gundega 
Pelše 

Inženieris -ekonomists 
Bc.oec. 

Lekt. Ekonomika, būvekonomika, 
uzĦēmējdarbība 

16. Gunmāra 
Rostoka 

Kultūras un mākslas 
vēstures skolotāja, 
psihologs 
Mg.paed. 

Lekt. Arh.vēsture, lietišėo attiecību 
psiholoăija 

17. Sandra Sviėe Inženieris-ėimiėis-
tehnologs 
Mg.paed. 

Doc. Būvmateriāli, būvėīmija 

18. Āris 
StraustiĦš 

Mākslinieks - konstruktors  
Mg.art 

Lekt. Kompozīcija, restaurācijas 
tehnoloăija, koktēlniecība 

19. Velta 
StraustiĦa 

Mākslinieks - konstruktors Lekt. Mākslas vēsture, arhitektūras 
vēsture, rasēšana, krāsu 
mācība, latv.tautas māksla. 

20.  Rasa Šulca Mg.art. Asist. Brīvrokas zīmēšana 
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21. Uldis 

Timpers 
   

22. Guntars 
Vagners 

Tēlnieks. 
Mg.paed. 

Lekt. Veidošana 

23. Jānis Zicāns Sporta un veselības 
izglītības skolotājs 
Bc.paed. 

Lekt. Sports 

 
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 

 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  

o apmeklējot kursus; 
o piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
o sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
o piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
o gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 

Divi pasniedzēji mācās pedagoăijas maăistrantūrā, deviĦi ir ieguvuši pedagoăijas maăistra 
grādu, trijiem ir maăistra grāds specialitātē, viens mācās doktorantūrā. 
Koledžas pasniedzēji daudz strādā pie metodiskā darba pilnveidošanas. Tiek aktualizētas 
studiju kursu programmas un prakšu atskaites, izstrādāti pārbaudes un patstāvīgie darbi. 
Vairāki pasniedzēji ir piedalījušies ar referātiem RUK, RTK un RCK zinātniskajās 
konferencēs. 
Trīs pasniedzēji mācās LIZDA m/c angĜu valodas kursos. 
Vairāki pasniedzēji ir iesaistījušies projektā – karjeras izglītības programmu nodrošinājums 
izglītības sistēmā.  
Pasniedzēji apmeklējuši celtniecības firmu organizētos profesionālos seminārus: 
“Būvniecība klimata maiĦas apstākĜos”,  „Būvtehniskā ugunsaizsardzība”, semināru ciklu 
par Eirokodeksa standartu piemērošanu būvkonstrukciju projektēšanā, „Datorgrafika 
māksliniekiem”, „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, „T āmēšanas sistēma 
būvniecībā”. Pedagoăiskās meistarības seminārus: „Pozitīvas attieksmes veidošana”, 
„M ākslas terapija stresa mazināšanai”, „Emocijas, darbs ar tām”. Vairāki docētāji apmeklēja 
seminārus, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem koledžas studentu 
konkurētspējas veicināšanai. Savukārt koledžas administratīvā personāla pārstāvji apmeklēja 
seminārus, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu: „BoloĦas procesa 
īstenošana”, „Izglītības mobilitāte – iespēja ikvienam”, „Kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta pielikuma un kredītpunktu sistēma profesionālajā izglītībā”u.c. 
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7. Pašnovērt ējums – SVID analīze 

 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  4.tabulā. 

 7.1..tabula 
  

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti: 

o cēlies mūsu koledžas izglītības prestižs - 
darba tirgus atpazīst RCK studentus un 
absolventus; 

o labi tiek novērtēta praktikantu un 
absolventu profesionālā sagatavotība; 

o ir atgriezeniskā saite ar darba devējiem;  
o profesionāĜu vidū ir izpratne par koledžas 

kā augstākās profesionālās izglītības 
veidu un vietu nozarē; 

o uzlabojies studiju programmas 
nodrošinājums ar datortehniku, 
prezentācijas aparatūru, literatūru. 

Studiju process: 
o programma kopumā atbilst Eiropas 

koledžu prasībām, 
kurās ir tendence uz problēmorientētu 
izglītību;         

o notiek regulāra studentu ieteikumu un 
vēlmju analīze; 

o studiju programmas saturs un 
organizācija tiek regulāri apspriests un 
koriăēts; 

o RCK realizē uz studentu orientētu 
izglītību; 

o paplašinās ārzemju sakari; 
o pozitīvi apstiprināts ESF projekts: 
o “Profesionālās orientācijas un 

konsultēšanas pasākumi izglītības 
iestādēs”; 

o Piešėirts finansējums Leonardo da Vinci 
mobilitātes projektam. 

Akadēmiskais personāls: 
 

o labas, koleăiālas attiecības starp 
pasniedzējiem,  un studentiem; 

o pietiekami motivēts un  profesionāli 
kvalificēts personāls;  

o uzlabojusies akadēmiskā personāla 
sadarbība ar citu augstskolu un koledžu 
pasniedzējiem. 

 

Studenti: 
o nav gatavi patstāvīgi mācīties un 

strādāt projektu darbu; 
o vājās svešvalodu zināšanas; 
o pēc prakses vairums paliek strādāt 

prakses vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums; 

o diezgan liels atskaitīto studentu skaits, 
jo studenti nav gatavi savienot studijas 
ar darbu; 

o vāja studentu sagatavotība vidusskolā: 
zemas zināšanas eksaktajos 
priekšmetos; 

o neapmierinoši studentu materiālie 
apstākĜi. 

Studiju process: 
 

o Ĝoti intensīvs studiju kurss 
o nepietiekams valsts finansējums 

materiāli-tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai; 

o nepietiekoši pamatota un neskaidra 
izglītības politika par koledžu vietu 
augstākās izglītības sistēmā; 

o firmas lēni (ar atsevišėiem pozitīviem 
izĦēmumiem) iesaistās izglītības darbā; 

o nepietiekams apmaiĦas projektu skaits 
ar ārzemju augstskolām. 

 
 
 
 
Akadēmiskais personāls: 
 

o liels vidējais pasniedzēju vecums; 
o pedagogiem grūti atkāpties no mūža 

pieredzes-māca, nevis panāk 
mācīšanos; 

o pasniedzējiem liels darba stundu 
noslogojums. 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
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Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 

o sagatavoties studiju programmas „Restaurācija” akreditācijai; 
o aktualizēt studiju priekšmetu programmas; 
o organizēt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu 

vidū;  
o turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, aicinot recenzēt un vadīt 

diplomprojektus;  
o aktivizēt darba devējus sadarbībai ar koledžu dažādās jomās; 
o turpināt veidot studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāzi; 
o turpināt rakstīt pieteikumus starptautiskos ESF finansētos projektos; 
o regulāri pārskatīt reklāmas un informatīvos materiālus, popularizēt koledžu un 

iespējas studēt šajā programmā, tādejādi palielinot studētgribētāju skaitu un 
uzlabotu kvalitāti studējošo vidū; 

o meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā; 
o apzināt vieslektorus un organizēt vieslekcijas; 
o sekmēt pasniedzēju piedalīšanos konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs; 
o atbalstīt akadēmiskā personāla studijas maăistrantūrā un doktorantūrā, 

profesionālās pilnveides programmās, semināros un kursos; 
o rosināt studentus un pasniedzējus apgūt svešvalodas; 
o meklēt jaunus partnerus ārzemēs, Erasmus un Tempus programmās; 
o pilnveidot metodiskos un lekciju materiālus, ievietojot tos koledžas mājas lapā; 
o uzlabot zinātniski pētniecisko darbu koledžā, organizējot II zinātnisko konferenci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RCK dir.vietn.studiju un pētn.darbā                                                             Apstiprināts 
 
S.Sviėe                                                                                                      RCK Padomes  
                                                                                                                             sēdē  

27.09.2007. 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 

 
“RESTAURĀCIJA” 

IKK 4121103 
 

pašnovērt ējuma ziĦojums 
par 2005./2006. studiju gadu 

 
Programma akreditēta līdz 31.12. 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2006 
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3. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

          Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas 
(akreditācijas lapas Nr.000-542, akreditācijas komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585 
uz sešiem gadiem līdz 2008.gada 31.decembrim). 

2004.gada 7.jūlij ā izsniegta licence studiju programmai „Restaurācija” (licences Nr. 
041004-3, licences termiĦš līdz 2010.gada 7.jūlijam). 

RCK restaurācijas nodaĜā sagatavo šādas profesijas: 
• monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURĒTĀJS;  
• polihroma koka, zeltījuma RESTAURĒTĀJS;  
• mēbeĜu, kokgriezumu RESTAURĒTĀJS.  

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu, lietišėo 

pētījumu un diplomdarbu. Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras pieminekĜa 
konservācijas - restaurācijas projekts, kas satur pirms restaurācijas izpēti un restaurācijas 
tehnoloăisko risinājumu programmu. Diplomdarbā tiek veikta objekta praktiskā restaurācija 
un dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums un ekonomikas daĜa. Absolventi saĦem pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst profesiju “Restaurators” 
ceturtajā kvalifikācijas līmenī. 

Studiju programmas mērėi: 
Sagatavot profesionāli izgl ītotus, mainīgos sociāli ekonomiskos apstākĜos 

konkurētspējīgus un atbildīgus speciālistus kultūras pieminekĜu aizsardzības, 
konservācijas un restaurācijas nozarē, kuri atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures 
un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu: 

• atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
• atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
• atbilstoši LR kultūras pieminekĜu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un 

restaurācijas noteikumiem (LR MP lēmums nr. 506. 1992. 26. 11.) 
Studiju programmas vispārējie uzdevumi : 

• nodrošināt vispusīgu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas veicinātu radošu 
pieeju profesionālo jautājumu risinājumā; 

• attīstīt prasmi veikt lietišėus pētījumus; 
• veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību ar 

spējām organizēt un vadīt darbu; 
• sekmēt studējošo spēju patstāvīgi paaugstināt savu profesionālo zināšanu līmeni. 

Studiju programmas profesionālie uzdevumi : 
• teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt 

sarežăītu izpildītāja darbu: 
• noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 

paĦēmienus un metodes;  
• novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli;  
• veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu;  
• izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; 
• restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem 

sākotnējo veidu;  
• veikt citus līdzīga satura darbus;  
• vadīt citus darbiniekus. 
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Pielietojot dažādas studiju metodes, tiek attīstītas vispārējās prasmes: 
• organizēt un vadīt komandas darbu; 
• darboties komandā, prast uzklausīt un vadīt citus; 
• analizēt, izdarīt secinājumus, pieĦemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem; 
• ievērot profesionālo restauratora ētiku;  

Šo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaĦas, prasmes un attieksmes nav 
mainījušās. Tās ir detalizēti aprakstītas 2002.gada pašnovērtējuma ziĦojumā. 

Mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš programmas akreditācijas. 
 
4. Studiju programmas attīstība 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, izmaiĦas skar atsevišėu studiju priekšmetu 

iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Kvalitatīvi uzlabots prakšu saturs un pārstrādāti atskaišu jautājumi, koriăētas bloka 

grāmatas. 
Pārstrādāti lietišėā pētījuma diplomprojekta izstrādes metodiskie norādījumi.  
Citas izmaiĦas studiju programmā un studiju plānā šajā periodā nav veiktas. 
 
 

2.4.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 
 
Šī studiju programma “ Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartam 120 KP.  
Profesijas standarts ir apstiprināts ar IZM 2002.gada 17.februāra rīkojumu Nr.58, 

reăistrācijas Nr. PS 0058. 
                                                                                                                                         

2.5.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 
IzmaiĦas neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju programmas 

realizācija notiek saskaĦā ar RCK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību, kas 
saskaĦots ar IZM 2003.gada 24.septembrī. Nolikums reglamentē studiju procesa 
organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 
piešėiršanai. Studiju programma joprojām tiek realizēta kā tematiskā apmācība ar 
integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai profesionālai tēmai. Tāpat 
studiju plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos.  

 
4. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
3.6.Pasniegšanas metodes 

 
Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, ar 

uzsvaru uz mācīšanos (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu komandā. 
Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Patstāvīgo darbu 

pamatmetode ir: projektu darbi, kursa darbi, prakses, kā arī lietišėais pētījums. Veidojas 
ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un prakšu aizstāvēšanas 
kvalitāte.  
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Studiju procesā gan studenti, gan mācību spēki plaši pielieto modernos tehniskos 
līdzekĜus: datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus, dokumentu boksus. 
Modernie tehniskie līdzekĜi veicina daudzveidīgāku un interesantāku studiju procesu. 

Docētāju saziĦa ar studentiem, konsultācijas notiek arī elektroniski. RCK interneta mājas 
lapā tiek ievietoti arī lekciju saraksti. 

Studiju process tiek organizēts RCK auditorijās, mācību darbnīcās un prakses vietās. 
 
 

3.7.Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, četras datorklases un mācību 

darbnīcas. Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekĜiem 
(audio-, video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokameru, epidiaskopu). 

Šajā mācību gadā tika izremontēta restaurācijas katedras telpa, RCK kafejnīca un 
tualetes. Ekonomikas kabinets aprīkots ar datoriem (12 vietas) un programmatūru: 
„Tāmēšanas sistēma būvniecībā”. Mākslas vēstures un stilu mācības kabinets aprīkots ar 
videoprojektoru, digitālo kameru dokumentu projicēšanai un portatīvo datoru. Portatīvais 
dators iegādāts arī studiju daĜai, lai veiksmīgāk nodrošinātu prezentāciju materiālus un 
piedalītos konferencēs un semināros. 

Iespēju robežās tiek uzlabots datorprogrammatūras nodrošinājums. Koledžā ir 80 datori, 
praktiski katram pasniedzējam kabinetā ir dators, 60 datori ir paredzēti studiju procesam, 20 
datori – administrācijas vajadzībām.  

Koledža cenšas izmantot visus pieejamos finansu resursus, t.sk. pašieĦēmumus, 
infrastruktūras attīstībai. Šajā mācību gadā iegādāts sekojošs materiāli tehniskais 
aprīkojums: 3 ploteri A1, 2 printeri A4, 22 plakanie monitori, 19 datori, 2 lāzerprinteri A3, 
diktofons, kodoskops, baltā sienas tāfele, optiskais teodolīts, videokamera, digitālais 
spoguĜkameras fotoaparāts, datorprogrammas foto apstrādei, dokumentu iesienamā mašīna, 
katalogi „BIK”, katalogs e-BIK, mehāniskais pacēlājs, rokas ripzāăis, figūrzāăis, 4 
urbjmašīnas, zviedru siena sporta nodarbībām. 

 RCK bibliotēka reăistrēta Bibliotēku reăistrā 2004.gada 6.septembrī. Bibliotēkas 
krājumā ir 55000 grāmatu. Bibliotēkas fondi ir universāli, ar būvniecības un arhitektūras 
literatūras pārsvaru latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās. Katru gadu tie tiek papildināti 
gan ar uzziĦu literatūru, gan profesionālo literatūru, kā arī ar pasniedzēju sagatavotiem 
mācību materiāliem. Katru mēnesi ir iespējams iepazīties ar jaunienākušās literatūras 
sarakstu. Bibliotēka abonē 20 periodiskos preses izdevumus. Sākot ar 2000 gadu tiek veidots 
elektroniskais katalogs. Bibliotēkas lasītavā ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un 2 
kopētāji. Pārstrādāta un modernizēta koledžas mājas lapa.  

 
3.8.Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 
 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu 
apguvi konkrētajā nozarē, galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālai sagatavotībai. 
Atšėirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībai nav plaša akadēmisko zināšanu 
daĜa un ar to saistītais pasniedzēju un studentu zinātniski pētnieciskais darbs, tomēr studiju 
procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniski pētnieciskā darba elementi, sākot ar iknedēĜas 
projektu jautājumu risināšanu līdz dažādu variantu salīdzināšanai kursa darbos, prakšu 
atskaitēs un diplomprojektā, kas atbilst tehniskā projekta prasībām. 

Koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru uzdevums ir zinātniski izzināt, 
analizēt un izskaidrot praktiska rakstura problēmas, kādas rodas, iegūtās teorētiskās atziĦas 
ieviešot praksē vai risinot jautājumus, kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie pētījumi dod 
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pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un tālākai attīstīšanai, kā arī prakses optimizēšanai un 
prakses vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai.  
RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniskā darba elementi, sākot ar projektu 
temata un problēmu apzināšanu, izpēti un analīzi. Izpētes procesa laikā tiek apzināti objektu 
vai materiālu informācijas avoti. Lietišėos pētījumus pielieto kursa darbos, pirms 
restaurācijas izpētes veikšanā un diplomprojektā. Veicot lietišėā pētījuma darbu, students vai 
nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts 
studentam ir principiāli jauns, patstāvīgi pētīts un sakārtots.  

2007.gadā RCK saĦems finansējumu zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras 
nodrošināšanai.  

2006.gada 15.-16.maijā notika starptautiskā zinātniskā konference: „Restauratoru 
izglītība un tās problēmas”. Konferencē piedalījās restauratori no Latvijas un Lietuvas, LV 
kultūras pieminekĜu inspektori, RCK pasniedzēji, absolventi un studenti. Tika nolasīti 
referāti par sekojošām tēmām. 
 
Sandra Sviėe  
RCK  
direktora vietniece, Mg.paed. 

„Koledžas izglītība”  

Inta Rudzīte  
Valsts arhīvu sistēmas Centrālā 
mikrokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratorijas direktore. 
Grafikas restauratore-eksperte 

„Restaurācijas vēsture Latvij ā”  
 

Ārija Ubarste  
Rokrakstu, dokumentu un grāmatu 
restauratore-meistare. Ādas un 
pergamenta restauratore 

„ Ieskats muzeju krājumu 
saglabāšanā „  

Juris Zviedrāns 
 Celtniecības arheologs. „ AIG” 

„Metožu un materiālu izvēle 
konservācijas – restaurācijas darbos” 

Ir ēna Lūse  
Dr.chem., ZRF SIA RELIKA , Rīgas 
Celtniecības koledža, docente 

„Koksnes biodegradācijas izpēte 
saistībā ar izglītības līmeni”  

Ināra Heinrihsone  
Arhitektoniski – mākslinieciskās izpētes 
restauratore – meistare 

„Probl ēmas restaurācijā” 

Sarmīte GaismiĦa  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 
direktora vietniece  
Arheoloăiskā materiāla restauratore - 
vecmeistare 

„Ketleru pils port āla restaurācija un 
saglabāšanas problēmas” 

Ronalds Lūsis 
 Rīgas Doma pārvalde, Rīgas Doma 
atjaunošanas vadītājs 

„Doma baznīcas restaurācijas 
problēmas” 

Krist īne Širvinska  
Monumentālās glezniecības 
restauratore-meistare 

„Juzefa Stečinska stenda referāts” 

Zane Stikāne  
Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs, stājglezniecības restaurētāja 

„Ă.Eliasa glezniecības tehnoloăija” 

Andželika Čibele – Makareviča  „Kult ūrvēsturisko vērt ību 
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Rēzeknes Mākslas vidusskolas 
pedagogs, mākslas maăistrs, 
gleznošanas skolotāja 

saglabāšanas nozīmīgums un 
motivācija” 

Inita Volberga 
 Saldus rajons Rubas pamatskola, 
direktore 
Ruta Arne 
 Saldus rajons Rubas pamatskola, 
direktora vietniece 

„Mums ir ko saglabāt!” 

Kaspars Elbrets 
 RCK absolvents 

„Veselavas muiža” 

L īga Perkevica  
RCK 3.kursa studente 

„Ant īko koka mēbeĜu ilgmūžības 
nodrošināšana” 

Linda Kr āăe 
 Dr.ing. asociētā profesore RTU. 
Akmens restauratore- meistare 

„Restaurācijas apmācība RTU” 

Inga Karlštr ēma 
 RCK 1.kursa studente 

„Thonet Fenomens” 

Kārlis Innus  
RCK 2.kursa students 

„J ēzus baznīcas restaurācija” 

Ieva Voitkēviča  
RCK 2.kursa studente 

„Pirmsrestaur ācijas izpētes 
materiāli.” 

Auseklis Tūters  
RCK 1.kursa students 

„Rankas baznīca” 

Liene Kacēna  
RCK 3.kursa studente 

„RCK restaur ācijas nodaĜās studiju 
programmas izvērt ējums” 

Āris StraustiĦš 
RCK restaurācijas nodaĜas vadītājs, 
Mg.art. 

„Restauratoru izglītība RCK” 

 
Konferences ietvaros notika ekskursijas: 
„„ Maskavas forštates” koka apbūve” 
„Vecr īgas pagrabi.” 
„Ėīpsalas koka apbūve.” 
 

3.9.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

RCK ir  ieguvusi atkārtotu  finansējumu “Leonardo da Vinci” mobilitātes projektu 
konkursā par tālāku sadarbību ar Bulgāriju. Tas tiks realizēts 2007.gadā. 

SaĦemts finansējums arī projekta pieteikumam ESF aktivitātē: “Profesionālās orientācijas 
un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”. 

Jau trešo gadu lekciju ciklu un praktiskos darbus par sauso būvniecību vadīja vieslektori 
no Vācijas : Dr. Joachim Hofman un Dipl.Ing. Andreas Werk. 

Notika semināri, kurus organizēja firmas: “Columbia-Kivi”  pārstāvji.  
Tika noslēgta vienošanās, ka 2006.gada oktobrī Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēji 

un studenti dosies uz Trīru apmaiĦas projektā. 
Koledža aktīvi darbojas Latvijas koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša sadarbība ar 

Rīgas Tehnisko koledža un  Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu. Docētāji piedalās augstskolu 
un koledžu rīkotajās konferencēs, notiek pieredzes apmaiĦa. 
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Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām, jaunajā koledžas mājas lapā ir 
ievietota informācija arī angĜu valodā, kas varētu veicināt starptautisko sadarbību. 

Koledžas docētāji: ĥina Protasova un Sandra Sviėe piedalījās projektā, kas tika 
organizēts ar Eiropas Savienības atbalstu – Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 
„Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” 
projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)”. 
2005.gada maijs – 2006.gada maijs. 

2006.gada aprīlī Āris StraustiĦš un Sandra Sviėe piedalījās Tukuma rajona skolu 
direktoru un pašvaldības pārstāvju sanāksmē, stāstīja par koledžas studiju programmām, 
pārrunāja iespējas pašvaldībām atbalstīt sava rajona studentus. 

Koledža piedalījās izstādē „Skola – 2006”, rīkoja informācijas dienas 2006.gada janvārī, 
martā un aprīlī.  

Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada 
katalogos – „Izglītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c. 

Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības aăentūras 
Profesionālās orientācijas informācijas centra mājas lapai http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, 
līdz ar to informācija par koledžu ir pieejama Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla 
ietvaros. 

 
   
 

3.10. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. 
Vadošie pasniedzēji un katedru vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību un 

asociāciju darbā kā dalībnieki, piemēram, Būvinženieru savienībā, Arhitektu savienībā, 
Amatniecības kamerā, Restauratoru biedrībā. 

Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses būvobjektos un 
arhitektu birojos, kā arī recenzējot diplomprojektus.  

 
 
                                                                                                                                        

5. Vērt ēšanas sistēma 
 
Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītībasstandartu” III sadaĜas  prasībām.  

Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra rīkojumu 
Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 

Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, praksēs, 
ieskaitēs un eksāmenos. 

Izglītības programmu vērtē darba devēju asociācijas pārstāvji.  
Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaĦu un 

profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras mantojuma saglabāšanas 
nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas regulāri tiek pārskatītas un 
apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek pieĦemti lēmumi par studiju 
procesa uzlabošanas un pilnveidošanas pasākumiem. 

Pasniedzēja darba kvalitāti vērtē struktūrvienība. 
Galvenā uzmanība tiek pievērsta diplomdarba projekta, lietišėā pētījumaa un 

diplomdarba aizstāvēšanai. Valsts Kvalifikācijas komisija, kurā tika uzaicināti dažādu 
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specialitāšu akreditēti restauratori, atzinīgi vērtēja darbu izpildīšanas augsto tehnisko 
kvalitāti un lietišėo pētījumu daudzveidību. 

Vidējā aizstāvēšanas atzīme – 7,57  
 
 

 
4.2. Diplomdarba aizstāvēšanas rezultāti 

 
4.1.tabula 

 

 
 

8. Studenti 
 
Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un RCK Padomes 

apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem. 
Konkursa koeficents – 1,1. 

 
 
2006./2007.m.g. studējošo statistikas rādītāji  : 
                                                                                                                5.1.tabula 
 

Imatrikulēto skaits 2006./2007.m.g. 23 
Studējošo skaits: 

2.kursā 
3.kursā 
Kopā: 

 
11 
15 
49 

 
 
 
 
Studentu skaits studiju programmā „Restaurācija” 
                                                                                                         5.2 tabula 
 

Studiju gads Restaurācija 
 Kopā Budžeta Maksas 

2000./2001.   - 
2001./2002.   - 
2002./2003.  57 - 
2003./2004.  68 - 

Budžeta nodaĜa 
Vērtējums 

Balles  
Absolventu 

skaits 
Īpatsvars % 

10 Izcili   
9 Teicami 3 23,08 % 
8 ěoti labi 5 38,46 % 
7 Labi 3 23,08 % 
6 Gandrīz labi 2 15,38 % 
5 Viduvēji - - 

Kopā 13  
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2004./2005.  60 - 
2005./2006.  56 - 
2006./2007.  49  

 
Studiju programmas „Restaurācija” absolventu skaits 
                                                                                                                  5.3. tabula 
 

Studiju gads Absolventu skaits 
 Kopā Budžeta Maksas 

2002./2003.  5 - 
2003./2004.  25 - 
2004./2005.  16 - 
2005./2006.  13 - 

 
 

Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, tie ir līdzīgi kā iepriekšējos gados: materiālie 
apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). Ne visi spēj 
sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu darbam; 

o pēc prakses paliek strādāt savā prakses vietā; 
o neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā 

izvēle, tiek mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 
o neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo 

slodzi; 
o nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti pēc 

neilga laika tiek atskaitīti nesekmības dēĜ. 
 
2005./2006. mācību gadā tika veikta studentu aptauja par studiju procesa kvalitāti, studiju 

programmas saturu, studiju organizāciju un pedagogiem.  
Augsts vērtējums ir pasniedzēju kvalifikācijai un attieksmei pret studentiem, dominē: 

erudīcija, profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām. Pozitīvi tiek vērtētas koledžas telpas, materiāli-tehniskā bāze, 
bibliotēka un nodarbību organizācija. Pozitīvi tiek vērtētas arī savstarpējās attiecības grupā, 
kuras attīstās, studentiem strādājot grupās projekta darbu. 

Palielinājies studentu īpatsvars no laukiem, kas sastāda divas trešdaĜas no studentu skaita. 
Adaptācija jaunajā vidē norisinās pamatā veiksmīgi. JaunuzĦemto studentu īpatsvars 
koledžas sporta sekcijās un pašdarbības kolektīvos ir lielāks pirmajos kursos nekā vēlākajos.  

Kā grūtāk apgūstamie priekšmeti tiek minēti:  
o Koksnes materiālu tehnoloăija; 
o Maketēšana; 
o Būvfizika; 
o Vides aizsardzība. 

Studenti vēlas lielāku precizitāti projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. Dažkārt kritiski 
tiek vērtēta atsevišėu pasniedzēju profesionalitāte un pieeja darbam. 
Daudzi studenti vēlas plašāku pieeju internetam un kopēšanai. 
 

9. Akadēmiskais personāls 
 

9.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
                                                                                                              6.1..tabula 
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Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 13 
Lektori 15 65 
Asistenti 5 22 
Kopā 23 100 
 

 
6.2. Sadalījums pēc vecuma 

                                                                                           6.2..tabula 
 
Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 3 13 
31-40 1 4 
41-50 5 22 
51-60 8 35 
Virs 60 6 26 
Kopā 23 100% 
 

Vidējais pasniedzēju vecums – 52,4 gadi. 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 19. Lekcijas lasa arī 

augsti kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā. Pašlaik viens, bet to 
skaits mainās.                                                                                                                       
6.3.tabula 
 

Nr.p.k. Vārds, 
uzvārds 

Kvalifik ācija, 
akadēmiskais grāds 
 

Amats Pasniedzamie studiju 
priekšmeti 

1. Agnese 
Apsīte 

Mg.art. Lekt. Restaurācijas dokumentācija,  
restaurācijas pamati, 
restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība  

2. Ăertrūde 
Beitāne 

Filozofijas un sabiedrības 
mācības pasniedzēja, 
sociologs 

Lekt. Vadības psiholoăija 

3. Arvīds 
Bernhards 

Inženieris-celtnieks 
Mg.paed. 

Doc. Būvtehnoloăija, 
Likumdošana, Vides 
aizsardzība 

4. Māra 
Brašmane.  

Restaurācijas 
fotomāksliniece 

Asist. Fotodokumentācija 
 

5. Elita Cipruse  Latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Lekt. Lietišėā latv.val. 

6. Sarmīte 
GaismiĦa 

Arheoloăiskā materiāla 
restaurators - vecmeistars 

Lekt. Restaurācijas tehnoloăija, 
materiālu mācība 

7. Ivo 
Graudums 

Akmens un ăipša 
tēlniecības restaurators 

Asist. Restaurācijas tehnoloăija, 
restaurācijas organizācija 

8. Ināra 
Heinrihsone 

Arhitekte, arhitektoniski-
mākslinieciskās izpētes 
restauratore 

Lekt. Ēku daĜas, konstrukcijas 

9. Brigita Vācu valodas pasniedzēja Asist. Vācu val. 
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Kabuce 
10. JeĜena 

Kališenko 
Filologs-pasniedzējs-tulks 
angĜu valodā 

Asist. AngĜu val. 

11. Aldona 
Kleinberga 

Dekoratīvās mākslas 
māksliniece 

Lekt. Interjers 

12. Māris LiepiĦš Iženieris-elektromehāniėis Lekt. Būvfizika, elektroapgāde 
13. Irēna Lūse  Dr.chem. Doc. Koksnes restaurācijas 

tehnoloăija, materiālu mācība 
14. Tatjana 

Ozola 
AngĜu valodas skolotāja Lekt. AngĜu val. 

15. Anatolijs 
PeĜiĦins 

Fiziėis 
Mg.sc.ing. 

Lekt. Informāciju tehnoloăija, 
datorprojektēšana 

16. Gundega 
Pelše 

Inženieris -ekonomists 
Bc.oec. 

Lekt. Ekonomika, būvekonomika, 
uzĦēmējdarbība 

17. Gunmāra 
Rostoka 

Kultūras un mākslas 
vēstures skolotāja, 
psihologs 
Mg.paed. 

Lekt. Arh.vēsture, lietišėo attiecību 
psiholoăija 

18. Sandra Sviėe Inženieris-ėimiėis-
tehnologs 
Mg.paed. 

Doc. Būvmateriāli, būvėīmija 

19. Āris 
StraustiĦš 

Mākslinieks - konstruktors  
Mg.art 

Lekt. Kompozīcija, restaurācijas 
tehnoloăija, koktēlniecība 

20. Velta 
StraustiĦa 

Mākslinieks - konstruktors Lekt. Mākslas vēsture, arhitektūras 
vēsture, rasēšana, krāsu 
mācība, latv.tautas māksla. 

21.  Rasa Šulca Mg.art. 
 

Asist. Brīvrokas zīmēšana 

22. Guntars 
Vagners 

Tēlnieks. 
Mg.paed. 

Lekt. Veidošana 

23. Jānis Zicāns Sporta un veselības 
izglītības skolotājs 
Bc.paed. 

Lekt. Sports 

 
 
 
 
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 

 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  

o apmeklējot kursus; 
o piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
o sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
o piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
o gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 

Divi pasniedzēji mācās pedagoăijas maăistrantūrā, deviĦi ir ieguvuši pedagoăijas maăistra 
grādu, trijiem ir maăistra grāds specialitātē, viens mācās doktorantūrā. 
Koledžas pasniedzēji daudz strādā pie metodiskā darba pilnveidošanas. Tiek aktualizētas 
studiju kursu programmas un prakšu atskaites, izstrādāti pārbaudes un patstāvīgie darbi. 
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Vairāki pasniedzēji ir piedalījušies ar referātiem RUK, RTK un RCK zinātniskajās 
konferencēs. 
Trīs pasniedzēji mācās LIZDA m/c angĜu valodas kursos. 
22 pasniedzēji ir apguvuši profesionālās pilnveides programmu LLU un ieguvuši sertifikātu 
programmā „Augstskolu didaktika”. 
Vairāki pasniedzēji ir iesaistījušies projektā – karjeras izglītības programmu nodrošinājums 
izglītības sistēmā.  
 

10. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  4.tabulā. 
                                                                                                                        7.1..tabula 
  

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti: 

o cēlies mūsu koledžas izglītības 
prestižs (nepārtraukts labu 
speciālistu pieprasījums), darba 
tirgus atpazīst RCK studentus un 
absolventus 

o labi tiek novērtēta praktikantu un 
absolventu profesionālā 
sagatavotība 

o izveidojusies atgriezeniskā saite 
ar darba devējiem (studentu 
prakses notiek speciālistu 
pieprasītāju firmās) 

o profesionāĜu vidū radusies 
izpratne par koledžas kā augstākās 
profesionālās izglītības veidu un 
vietu nozarē 

o uzlabojies studiju programmas 
nodrošinājums ar datortehniku, 
prezentācijas aparatūru, literatūru 

Studiju process: 
o programma kopumā atbilst 

Eiropas  
o koledžu prasībām, kurās ir 

tendence pāriet uz 
problēmorientētu izglītību         

o regulāra studentu ieteikumu un 
vēlmju analīze 

o studiju programmas saturs un 
organizācija tiek regulāri 
apspriests un koriăēts 

o realizē uz studentu orientētu 
izglītību 

o paplašinās ārzemju sakari 
o pozitīvi apstiprināts ESF projekts: 
o “Profesionālās orientācijas un 

Studenti: 
o nav gatavi patstāvīgi mācīties un 

strādāt projektu darbu 
o vājās svešvalodu zināšanas 
o pēc prakses vairums paliek strādāt 

prakses vietās un pazeminās 
lekciju apmeklējums 

o samazinās vidusskolu absolventu 
skaits 

o diezgan liels atskaitīto studentu 
skaits, jo studenti nav gatavi 
savienot studijas ar darbu 

o vāja studentu sagatavotība 
vidusskolā: zemas zināšanas 
eksaktajos priekšmetos 

o neapmierinoši studentu materiālie 
apstākĜi 

Studiju process: 
 

o nepilnīgi strādā integrācijas 
princips 

o pirmajos divos gados Ĝoti 
intensīvs studiju kurss 

o nepietiekams valsts finansējums 
materiāli-tehniskās bāzes 
regulārai atjaunošanai 

o nepietiekoši pamatota un skaidra 
izglītības politika par koledžu 
vietu augstākās izglītības sistēmā 

o firmas lēni (ar atsevišėiem 
pozitīviem izĦēmumiem) iesaistās 
izglītības darbā 

o nepietiekams apmaiĦas projektu 
skaits ar ārzemju augstskolām 
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konsultēšanas pasākumi izglītības 
iestādēs”. 

o Piešėirts finansējums Leonardo da 
Vinci mobilitātes projektam 

Akadēmiskais personāls: 
 

o labas, koleăiālas attiecības starp 
pasniedzējiem,  pasniedzējiem un 
studentiem 

o pietiekami motivēts un  
profesionāli kvalific ēts personāls  

o uzlabojusies akadēmiskā 
personāla sadarbība ar citu 
augstskolu un koledžu 
pasniedzējiem 

 

Akadēmiskais personāls: 
 

o liels vidējais pasniedzēju vecums 
o grūti atkāpties no mūža pieredzes-

māca, nevis panāk mācīšanos 
o pasniedzēju lielais noslogojums 

 
 
 

9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 

o sagatavoties studiju programmas „Restaurācija” akreditācijai; 
o aktualizēt studiju priekšmetu programmas; 
o organizēt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu 

vidū;  
o turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, aicinot recenzēt un vadīt 

diplomprojektus;  
o aktivizēt darba devējus sadarbībai ar koledžu dažādās jomās; 
o turpināt veidot studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāzi; 
o turpināt rakstīt pieteikumus starptautiskos ESF finansētos projektos; 
o regulāri pārskatīt reklāmas un informatīvos materiālus, popularizēt koledžu un 

iespējas studēt šajā programmā, tādejādi palielinot studētgribētāju skaitu un 
uzlabotu kvalitāti studējošo vidū; 

o meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā; 
o apzināt vieslektorus un organizēt vieslekcijas; 
o sekmēt pasniedzēju piedalīšanos konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs; 
o atbalstīt akadēmiskā personāla studijas maăistrantūrā un doktorantūrā, 

profesionālās pilnveides programmās, semināros un kursos; 
o rosināt studentus un pasniedzējus apgūt svešvalodas; 
o meklēt jaunus partnerus ārzemēs, Erasmus un Tempus programmās; 
o pilnveidot metodiskos un lekciju materiālus, ievietojot tos koledžas mājas lapā; 
o uzlabot zinātniski pētniecisko darbu koledžā, organizējot II zinātnisko konferenci. 

 
 

10. RCK bibliotēka 
 

RCK bibliotēka reăistrēta Bibliotēku reăistrā 2004.gada 6.septembrī. Bibliotēkas 
krājumā ir 55000 grāmatu. Bibliotēkas fondi ir universāli, ar būvniecības un arhitektūras 
literatūras pārsvaru latviešu, krievu, angĜu, vācu valodās. Katru gadu tie tiek papildināti gan 
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ar uzziĦu literatūru, gan profesionālo literatūru, kā arī ar pasniedzēju sagatavotiem mācību 
materiāliem. Katru mēnesi ir iespējams iepazīties ar jaunienākušās literatūras sarakstu. 
Bibliotēka abonē 20 periodiskos preses izdevumus. Sākot ar 2000 gadu tiek veidots 
elektroniskais katalogs. Bibliotēkas lasītavā ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un 2 
kopētāji 

 
 

2005./2006.st.g. iegādātā literatūra RCK bibliot ēkā, nepieciešama restaurācijas 
specialitātei. 

 
BŪVNIEC ĪBA 
 
1. ABC:Būvniecības katalogs 2006.- Rīga,2006.- 666 lpp. 
 
2. Būvdarbu izcenojumu katalogs,2005.- Rīga:MV project.- 341 lpp. 
 
3. Būvēju siltu māju 4 :PAROC rokasgrāmata projektētājiem un celtniekiem.- 
Rīga:PAROC,2005.- 196 lpp+ CD 
 
4. Būvniecības darbu līguma noteikumi.- FIDIC,2005 
                                                                                                                                                             
5. Koka būvkonstrukciju elementi: Aprēėins un konstruēšana saskaĦā ar      Eirokodeksiem.- 
Jelgava:LLU,2006.-184 lpp. 
 
6. Līmētās koka sijas un konstrukcijas HUTTEMANN.- Rīga.- 68 lpp. 
 
7. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes/sast.aut.kol.-Rīga:Valsts zemes  
    dienests,2001.- 202 lpp. 
 
8. Noviks J. Ăimenes māja I:Praktiski padomi būvētājiem.- Rīga:Tehniskā  
    grāmata,2006.-264 lpp.. 
          
9. The Encyclopedia of Woodworking:The essential reference guide for the home 
     Woodworken/Consultant Editor Mark Ramuz.- London,2001.-512 p. 
 
10. Tradicionālu guĜbūvju celtniecība: Mācību līdzeklis profesionālajai izglītībai.-      
ĒrgĜi:ĒrgĜu arodvidusskola,2006.-288 lpp. 
  
11. Zviedrāns J. Krāsa un apdares materiāli.- Rīga:Latvijas PiĜu un muižu asociācija,2005.- 
48 lpp. 
 
12. Bautechnik Fackunde fur Maurer:Maurerinner, Beton und Stahlbetonbauer.- Verlag 
Europa-Lehrmittel,2005 
 
13. Bautechnik Tabellen/Wessig Z.- Braunschweig:Westermann,2005.- S.396  
 
14. Burden Ernest.Ilustrated Dictionary of Building Design +Construction.- New 
York:MCGrow-Hill,2005.- 296 p. 
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15. Ching F.,Winkel S. Building Codes illustrated:A Guide to understanding the 2000 
international building code.- New Jersey:John Wiley&Sons,2004.-180 p. 
 
16. Deplazes Andrea. Arhitektur Konstruieren vom Rohmaterial zum Bauwerk:Ein 
Handbuch.- Berlin,2005.-S.512 
 
17. Karlen M.,Benya J.Lighting design basics.- New Jersey:Joh Wiley&Sons,2004.- 
     180 p. 
18. Michaelson Hans. Vom Farben des Holzes:Holzbeizen von der Autike Bis in die 
Gegenward.- Petersberg,2006.- S.792 
 
19. Muller E.J. Reading Archiectural working drawings.- New Jersey,2004 
           New Concepts in Renovating.- Singapore,2005.-360 p. 
 
20.Tabellenbuch Bautechnik:Tabellen-Formeln-Regeln-Bestimmungen.-Verlag Europa-
Lehrmittel,2004 
 
21.The Ultimate Guide to Woodworking.- ReboPublishers,2006.-428 p. 
 
22. Иванченко В.Т. Определение освещенности помещений естественным светом.- 
Москва:АСВ,2002.- 79 с. 
 
23. Ивлиев А.А.,Кальгин А.А. Реставрационные строительные работы:Учебник.- 
Москва:Академия,2004.- 267 с. 
 
24. Крыши и кровли/Самойлов В.С.- Москва:АДЕЛАНТ,2005.-319с. 
   
25. Покровская Е.Н. Химико-физические основы увеличения долговечности 
  древесины.- Москва:АСВ,2003.- 99 с. 
 
26. Рамная опалубка:Дока.Фрамакс.- 12/2001 
 
27. Сысов О.Е. Технико-экономическая оценка зданий и сооружений затратным    
 методом.- Москва:АСВ,2004.- 119 с. 
 
28. Энгель.Х.Несущие системы/пер.с нем.Л.Н.Андреева.-Москва:Астрель,2007 
 
INŽENIERIEK ĀRTAS 
 
29. Rokasgrāmata notekūdeĦu mazo attīrīšanas iekārtu ierīkošanai, mazstāvu apbūvei.- 
Rīga:Vides projekti,2005.- 58 lpp. 
 
30. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā.- Rīga:Praktiskā grāmata,2005.- 
168 lpp. 
 
31. Fachkunde Installations-und Heizungstechnik:Lernfelder 1 bis 15.- Verlag Europa-
Lehrmittel,2006 
 
32. Pistohl. Handbuch der Gebaudetechnik. Band 1:Sanitar/Elektro/Forderanlagen.- 
Werner Verlag,2004 
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33. Pistohl. Handbuch der Gebaudetechnik. Band2:Heizung/Luftung/ 
Energiesparen.- Verner Verlag,2005 
 
34. Орлов В.А. Лабораторный практикум по реконструкции и восстановлению 
инженерных сетей.- Москва:АСВ,2004.- 119с. 
 
ĂEODĒZIJA. ĂEOLOĂIJA  
 
35. Пашкин Е.М. Инженерная геология(для реставраторов).Москва: 
Архитектура-С,2005.- 263 с. 
 
36. Усова Н.В. Геодезия(для реставраторов).- Москва:Архитектура-С,2004.- 220 с. 
 
DARBA DROŠĪBA 
 
37. Darba aizsardzība:Vispārējie normatīvie akti.- Rīga:Kamene,2004.- 177 lpp. 
 
38. Darba aizsardzības informatīvi skaidrojošais materiāls par obligāto veselības pārbaudi.- 
Rīga:VSAA,2005.- 41 lpp. 
 
39. Darba apstākĜu novērtēšana mazajos un vidējos uzĦēmumos/tulk.- LR Labklājības 
ministrija 
 
40. Par strādājošo aizsardzību pret riskiem sprādzienbīstamā vidē.- Rīga:VSAA,2005.- 20 
lpp. 
 
41. Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības:Darba 
aizsardzības informatīvi-skaidrojošais materiāls.- Rīga:VSAA,2005 
 
42. Troksnis:Darbā neriskē-ievēro darba drošību:Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu 
risināšanā.- Rīga:VSAA.-28 lpp. 
 
 
ARHITEKT ŪRA 
 
43. 100 Architects:10 Critics.- London:Phaidon,2006.- 466 p.:il. 
 
44. Arhitektūra un būvzinātne.2.sēr.2.sēj. Arhitektūra un pilsētplānošana. Būvzinātne.- 
Rīga:RTU,2004.-267 lpp. 
3.sēj.-2002 
4.sēj.-2003  
6.sēj.-2005 
 
45. Bruăis D. Jumpravmuiža.- Rundāle:Rundāles pils muzejs,2005 
 
46. Bruăis D. Šenbergas muiža.- Rundāle:Rundāles pils muzejs,2005 
 
47. Celms M.Rīga:Rokasgrāmata ekskursantiem.-Rīga:Valstspapīru spiestuves izd.,1926.- 
Faksimilizd. 
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48. Hānbergs Ē. Leăendārais Rīgas centrāltirgus.- Rīga:Jumava,2005.- 103 lpp. 
 
49. Jūsu sapĦu māja:Vasara-pavasaris 2005:250 projekti.-Katalogs 
 
50. KrastiĦš J. Jugendstil in der Baukunst Rigas.- Rīga:Agentur Riga 800 
 
51. KrastiĦš J. Rīgas arhitektūras stili.- Rīga:Jumava,2005.- 240 lpp. 
 
52. KrastiĦš J., Spārītis O. Rīgas arhitektūras astoĦi gadsimti Eiropas kultūras spogulī.- 
Riăa:Nacionālais apgāds,2005.-179 lpp. 
 
53. Kreituss A. Rīgas tilti.- Rīga:SIA”Zelta Grauds”,2005.- 78 lpp. 
 
54. Lancmanis I. Jelgavas pils.- Rīga:Zinātne,2006.-238 lpp. 
 
55. Latvijas laikmetīgās arhitektūras un būvniecības gadagrāmata 2006.- Rīga: Latvijas 
tālrunis,2006.- 118 lpp. 
 
56. Mašnovskis V. Latvijas luterāĦu baznīcas:Enciklopēdija 4-os sēj.1.sēj. A-G.- 
Rīga:DUE,2005.- 470 lpp. 
 
57. Māju projekti:100 projekti:Rudens/ziema 2006.- Rīga:Arhipelag,2006.-142 lpp. 
 
58. Māju projektu katalogs siltās mājas stilā/tulk. no poĜu val.- Rīga:MTM STYL, 
2006.- 336 lpp. 
 
59. Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm/sast.I.Ose.- Rīga:LVI,2005.-405 lpp. 
 
60. Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.2.red.2.d.Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi.- Rīga:Rīgas dome,2005.-100 lpp. 
 
61. Senatnes leăendārās pilsētas/tulk.no angĜu val. D.ĀboliĦa u.c.- Rīga:Jumava,2005.- 323 
lpp. 
 
62. Sproăe-Valdmane S. Aizputes Sv.JāĦa baznīcas vēsture.- Aizpute,2000 
 
63. Zarāns A. Latvijas pilis un muižas.- Riăa:Autora izd.,2006.-324 lpp. 
 
64. Zilgalvis J.Neogotika Latvijas arhitektūrā.- Rīga:Zinātne,2005.-359 lpp. 
 
65. Adjaye David. Making Public Buildings.-London:Thames&Hudson,2006.-222 p 
                                                                                                                                         
66. Architecture/textes Clara Schmidt.- Paris:L’Aventurine,2001.-384 p. 
                                                                                                                                         
67. Aveny Derek. Modern Architecture.- London:Chancer Press,2003.-144 p. 
 
68. Bell Jonathan. 21 st Century House.- London:Laurence King Publishing,2006.- 
256 p.:il. 
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69. Building Europe:The European Wood Magazine.-2004.- No.2.-66 p. 
 
70. Collyer Stanley G. Competing Globally in Architecture competitions.- London:Wiley 
Academy,2004.-256 p. 
 
71. Dictionary of Architecture&Constructions:2300illustrations/Harris Cyril M.-Mcgraw-
Hill,2006.- 1090 p. 
 
72. Fahr-Becken Gabriele. Art Nouvea.- Konemann Verlagsgesellschaft,2004.-426  
 
73. Fentress Curtis W.Civic builders.- London:Wiley Academy,2002.-224 p. 
 
74. Howeler E. Skyscraper.- London:Thames&Hudson,2005.-240 p. 
 
75. Khan H.U. International Style:Modern Architecture from 1925 to 1965.- 
Koln:Taschen,2001.- 240 p. 
 
76. Neufert E.and P.Architect’s Data.- 3-rd edition.-Blackwell Science,2006.-637 p 
 
77. Ojeda Oscar Riera, Pasnik Mark.Architecture in Detail:Elements.- Rockport 
Publishers,2005.- 190 p. 
 
78. Perkins L.,Bradford. Elementary and secondary  schools.- New York:John 
Wiley&Sons,2001.- 252 p. 
 
79. Toman Rolf. The Art of Gothic: Architecture, Sculpture, Painting.- Konemann,2004.- 
520 p. 
 
80.  Jodidio Philip.Architecture Now 4.- Taschen,2006.- 576 p.:il. 
 
81. Jodidio Philip. New Forms:Architecture in the 1990s.- Taschen,1997.-240 p. 
 
82. Jodidio P. Richard Meier.- Taschen,1995.- 176 p. 
 
83. Juracek Judy A. Architectural Surfaces:Details for Architects, Designers and  
     Artists.- London:Thames&Hudson,2005.- 352 p. 
 
84. Masi Stefano. Art and History Rome and the Vatican.- Editnice Bonechi,2006.-  
     192 p. 
                                                                                                                                                               
85. Nuttgens P.,Weston R.The Complete Handbook of Architecture:From the First 
Civilizations to the Present Day.- London:Mitchell Beazley,2006.-208 p.:il. 
 
86. Змеул С.Г. Архитектурная типология зданий и сооружений.- Москва:Архитектура-
С,2004.- 233 с. 
 
87. Косицкий Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов.- 
Москва:Архитектура-С,2005.- 645 с. 
 
88. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини.- Москва: 
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Архитектура-С,2004.- 494 с. 
 
89. Маклакова Т.Г.Архитектурно-конструктивное проектирование.- 
Москва:АСВ,2002.- 254 с. 
 
90. Малоян Г.И. Основы градостроительства.- Москва:АСВ,2004.- 115 с. 
 
91. Нанасова С.М. Архитектурно-конструктивный практикум:Жилые здания.- 
Москва:АСВ,2005.- 197 с. 
 
92. Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре.- 
Москва:Архитектура-С,2005.- 311 с. 
 
93. Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики.- Москва: 
Архитектура-С,2004.- 350с. 
 
94. Степанов А.В.и др.Обьемно-пространственная композиция.- Москва:Архитектура-
С,2004.- 254 с. 
 
95. Шимко В.Т.,Гаврилина А.А. Типологические основы художественного 
проектирования архитектурной среды.- Москва:Архитектура-С,2004.- 99с. 
 
 
INTERJERS. DIZAINS 
 
96. Dzīvokils jauniešiem:Atraktīvs un stilīgs iekārtojums/no vācu val.tulk.- Rīga:Zvaigzne 
ABC,2005.- 96 lpp. 
 
97. Jeni Kurts. Ziemas dārzi un stikla piebūves:Stikla dizaina risinājumi projektēšanā un 
būvniecībā/tulk. no vācu val..- Rīga:Jumava,2006.-124 lpp. 
 
98. Konrans T.Mūsdienīgs mājoklis/tulk. M.Biėerniece.- Rīga:J.Rozes apg.,2006.-272 lpp. 
 
99. MājokĜa interjers:Gaumīgs un neparasts iekārtojums/tulk.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005.- 
95lpp. 
 
100. Stārmere A. Krāsas modernā interjerā:Rokasgrāmata.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 255 
lpp. 
                                                                                                                                         
101. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005.-127 lpp. 
 
102. Virtuve:Individuāls un praktisks iekārtojums/tulk.-Rīga:Zvaigzne ABC,2005 
 
103.Baudot F. Empire style.- London:Thames&Hudson,1999.- 80 p. 
 
104. Ching F.,BinggeliC.Interior design illustrated.- New Jersey:John Wiley,2005.-344 p. 
 
105. Encyclopedia of Art Deco/Contributing editor Alastain Duncan.- London:Grange 
Books,2005.- 192 p. 
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106. Gaventa Sarah. Concrete Design.- Mitchell Beazley with Blue Circle,2006.-160  
 
107. Long Kieran. New London Interiors.- Singapore:Page One,2004.-240 p. 
 
108. Urban Art:Interjera žurnāls.- Rīga,2005 
 
109. Ефимов А.В. Дизайн архитектурной среды:Учебник.-Москва: 
     Архитектура-С,2005.- 504 с. 
 
110. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно дизайнерского формооразования.-   
     Москва:Архитектура-С,2004.- 105 с. 
 
111. Рунге В.Ф.,Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды.-Москва: 
     Архитектура-С,2005.- 327 с. 
 
112. Уайт Э.,Робертсон Б.Мебель и другие предметы обстановки/пер.с   
     англ.Е.Нестерова.- Москва:АСТ,2005 
  
 
 
ZĪMĒŠANA 
113. Jurjāne A. Kompozīcija.- Rīga:Neputns,2006.- 119 lpp. 
 
114. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā:Redzēt,just,domāt,radīt.-  
    Rīga:Zvaigzne ABC,2005.- 71 lpp. 
 
115. Simblet Sarah. The Drawing Book.- London:A Dorling Kindersley Book,2005.- 264 p 
 
116. Дейнека А. Учитесь рисовать.- Москва:Архитектура-С,2005.- 222 с. 
 
117, Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ.-   
    Москва:Архитектура-С,2005.- 287 с. 
 
118. Кафедра рисунка-абитуриенту.- Москва:Архитектура-С,2005.- 127 с. 
                                                                                                                                    11 
119. Кудряшев К.В. Архитектурная графика.- Москва:Архитектура-С,2006.- 305 
 
120. Лециус Е.П. Построение теней и перспективы ряда архитектурных форм.- 
    Москва:Архитектура-С,2005.- 142 с. 
 
121. Лоури А. Море и небо в акварели/пер. с англ.-Москва:Кристина,2005.- 48 с. 
 
122. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива/пер. М.Авдонина.-  
    Москва:Эксмо,2004.- 160 с. 
 
123. Ньютон У. Акварельная живопись/пер. с англ.- Москва:Кристина,2005.- 48  
 
124. Станир П.,Розенберг Т. Рисунок:Базовый курс/пер.с англ.-     
    Москва:АСТ,2005.- 239 с. 
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125. Тихонов С.В.,Демянов В.Г. Рисунок:Учебное пособие.-  
    Москва:Архитектура,2004.- 296 С. 
 
126. Уэбб Д. Натюрморт в акварели/пер.с англ.- Москва:Кристина,2005.- 48 с. 
 
127. Чернихов Я.,Соболев Н.Построение шрифтов.- Москва: 
    Архитектура-С,2005.- 113 с. 
 
MĀKSLA 
 
128. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005.- 
   225 lpp. 
 
129. Kraukle D. Latviešu rakstu zīmes.- Rīga:Jumava,2006.- 97 lpp. 
 
130. Lanerī –Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija 2.d.Darbnīcu noslēpumi/tulk. no franču 
val.-Rīga:Jumava,2005.-239 lpp 
 
131.  Leonardo da Vinči:Da Vinči piezīmes/tulk. no angĜu val. U.Šēns.-  
   Rīga:Kontinents,2006.- 190 lpp. 
 
132. Māksla un politiskie konteksti/sast.D.Lāce.- Rīga:Neputns,2006.- 196 lpp. 
 
133. No krāsas līdz gleznai/tulk. no angĜu val. K.LapiĦa.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005.-    
256lpp. 
 
134. Art Nouvea Ornament.- Paris:L’Aventurine,2004.- 286 p.+CD 
   Bouncier Noel. Andre Kertsesz.- Phaidon,2006.- 59 p. 
 
135. Clarke G. Alfred Stieglitz.- Phaidon,2006.- 59 p. 
 
136. Durden Mark. Dorothea Lange.- Phaidon,2006.- 59 p. 
 
137. Steel Andy. The World’s Top Photographers and Stories behind their greatest  
 
138. Images:Photojournalism.- Roto Vision,2006.- 176 p. 
 
 
 
VĒSTURE 
139. Hentile S.,Kreols K.ZiemeĜvalstu vēsture /tulk. no somu val.-Rīga:Nordik,2005.- 359 
lpp. 
140. Jaunā Eiropa /tulk. no vācu val..- Rīga:Jumava,2006.-126 lpp. 
141. Lācis V.Latviešu leăions ārzemju vērotāju skatījumā.- Rīga:Jumava,2006 
142. Latvijas vēsture 20.gs.- Rīga:Jumava,2005.- 443 lpp. 
 
LIKUMDOŠANA 
143. Darba aizsardzība:Vispārējie normatīvie akti.- Rīga:Kamene,2004.- 177 lpp. 
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144. DzīvokĜa īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 78 
lpp. 
 
145. Komerclikums.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 196 lpp. 
 
146. Nekustamais īpašums:Normatīvie dokumenti tirdzniecībā 2006 
 
147. Profesiju klasifikators.- Rīga:Latvijas Vēstnesis,2006.- 664 lpp. 
 
 
EKONOMIKA 
 
148. AngĜu-latviešu starptautiskās uzĦēmējdarbības terminu vārdnīca:Ap 35 000 
vārdu/I.Matisones red.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 703 lpp. 
 
149. Biznesa ekonomiskie pamati/tulk. no angĜu val.- Rīga,2005.-156 lpp. 
                                                                                                                                    13 
150. Forands I.Projekta menedžments.- Rīga:LIF,2006.- 258 lpp. 
 
151. Grigorjeva R. Grāmatvedības pamati.- Rīga:UzĦēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija,2006.- 99 lpp. 
 
152. Jansons V.,Kozlovskis K.Ekonomiskā prognozēšana:Māc.līdz.- Rīga:RTU,2004.-224 
lpp. 
 
153. Korsaka T.,RaĦėevica V. Ievads grāmatvedībā.- Rīga:Latvijas Komercbanku 
asociācija,2005.-265 lpp. 
 
154. Krūzs K. Materiālu ekonomika:Māc.līdz.- Rīga:Petrovskis un Ko,2005.-163 lpp. 
 
155. Libermanis G. Mikroekonomika.- Rīga:Kamene,2006.-371 lpp. 
 
156. Mazā biznesa kurss:Mācību līdzeklis.2.izd.- Rīga:Jumava,2006.-326 lpp. 
 
157. Mikose M. Informāciju tehnoloăiju projekts uzĦēmumā.- Rīga:Turība,2006.- 
242 lpp. 
 
158. Niedrītis Ē. Mārketings:Kā labāk saprasties ar pircējiem un gūt peĜĦu.-   
Rīga:Turība,2005.- 407 lpp. 
159. Projektu vadīšanas rokasgrāmata.- Rīga:Dienas bizness,2003 
160. Reismanis Ē.,Ērgle A. Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi:Māc. metod.materiāls.- 
Rīga,2005.- 23 lpp. 
161. Roldugins V. Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca/tulk. no krievu val..- 
Rīga:Jumava,2006.- 505 lpp. 
162. Rurāne M. Finanšu menedžments.- Rīga:RSEBAA,2006 
163. Slavinska I.UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole.- Rīga:Turība,2005.-175 lpp. 
164. Šenfelde M. Makroekonomika.- Rīga:RTU,2006.- 231 lpp. 
165. Vērtspapīru tirgus zinības.- 2.papildin.izd.- Rīga:Jumava,2006.-22 lpp. 
166. ZemĜanovs V.Komercnoslēpums un uzĦēmējdarbības drošība.- Rīga:Jumava,2005.-286 
lpp. 
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167. Zvejnieks A. Īpašums un nodokĜi:Mācību grāmata.- Rīga,2006.- 575 lpp. 
168. Zvirbule-BērziĦa A. Ražošanas menedžments.- Rīga:Turība,2006.- 150 lpp. 
169. Кожухар В.М. Экономика и организация строительства в курсовом 
проектировании.- Москва:АСВ,2005.- 142 с. 
 
170. Сысов О.Е. Технико-экономическая оценка зданий и сооружений затратным 
методом.- Москва:АСВ,2004.- 119 с. 
 
ĖĪMIJA. FIZIKA. MATEM ĀTIKA. 
171. Fizikas formulas vidusskolai /sast.A.Līcis.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005 
 
172. LazdiĦa I.,Mangule E. Algebra I.d.:Vienādojumi, polinomi, nevienādības.- 
Rīga:RkA,2004.- 58 lpp. 
 
173. LazdiĦa I.,Mangule E. Ăeometrija I.d.:Īss uzziĦu mat.-Rīga:RaKa,2004.- 69 lpp. 
 
174. LazdiĦa I.,ManguleE.Ăeometrija 2.d.:DaudzskaldĦi, vektori.- Rīga:RaKa,2005.-  
87 lpp. 
 
175. LazdiĦa I.,Mangule E.Ăeometrija 3.d.:Rotācijas ėermeĦi.- Rīga:RaKA.-71lpp. 
 
176. Puėītis P. Fizika:Pašpārbaudes un kontroles testi.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005.- 
160 lpp. 
 
177. Tabulas un aprēėini ėīmijā 8.-12.kl./sast.A.Sakse.- Rīga:Lielvārds,2005 
 
178. Tabulas un formulas fizikā 8.- 12.kl./sast.U.Dzērve.- Rīga:Lielvārds,2005 
 
INFORM ĀTIKA 
 
179. Dukulis I.Apgūsim jauno Word:Microsoft Office Word 2003.- Rīga:Turība,2005 
 
180. Dukulis I. Apgūsim jauno POWERPOINT.-Rīga:Turība,2006.-141 lpp. 
 
181. Karbo M.B.Windows XP:Sistēmas, pamatiestatījumi, dokumentu veidošana un 
izklaide.- Rīga:Egmont Latvija 
 
182. Kliedere I.Lietišėā informātika:Māc.līdz.-Rīga:Juridiskā koledža,2006.-185 lpp. 
 
183. KrieviĦš V.Informācijas meklēšanas stratēăijas internetā un meklētāja Google efektīvs 
lietojums:Rokasgrāmata.- Rīga:MULTINEO,2005 
 
UZZI ĥU LITERAT ŪRA 
 
184. Bieži lietoti jēdzieni un termini:Skaidrojošā vārdnīca/sast.L.Vjatere.- 
Rīga:Avots,2004.-621 lpp. 
 
185. Brisele:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.- Rīga:Zvaigzne ABC,2005 
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186. Dankane F.,Glāsa L.Amsterdama:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.-Rīga:Zvaigzne 
ABC,2006.- 160 lpp. 
 
187. Daugavpils:CeĜvedis.- Rīga:Jumava,2006.- 47 lpp. 
e-enciklopēdija:Google/tulk. no angĜu val.-Rīga:Zvaigzne ABC,2005.- 448 lpp. 
 
188. Ēăipte:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.-Rīga:Zvaigzne ABC,2005 
 
189. Filimora P.,Sengers E.Dublina:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.-Rīga:Zvaigzne ABC 
 
190. Jelgava:CeĜvedis.- Rīga:Jumava,2006.-47 lpp. 
 
191. KundziĦsala/sast/I.Berkmane.- Rīga:Preses nams,2005 
 
192. Latvijas enciklopēdija.3.sēj.- Rīga:BelokoĦa izd.,2005.- 800 lpp. 
 
193. Latvju enciklopēdija.2.sēj.Kangari-PieguĜa.- Stokholma 1950-1951.-Faksimilizd.- 
Rīga:Antēra,2005 
 
194. Latvju enciklopēdija.3.sēj.Piejavs-Žvīgule.-Stokholma 1953-1955.- Faksimilizd.-
Rīga:Antēra,2005 
 
195. Latvju enciklopēdija:Papildinājumi/red.L.Švābe.- Stokholama:Trīs zvaigznes,1962.-
Faksimilz.- Rīga:Antēra,2005 
 
196. Levi Dž. Universs tavā kabatā:3999 svarīgi fakti/tulk. no angĜu val.- Rīga:Zvaigzne 
ABC,2006.- 143 lpp. 
 
197. Pabriks A.Politikas mazais leksikons.- Rīga:Zvaigzne ABC 
 
198. Rusmanis S. Neiepazītā Latvija.- Rīga:Mantojums,2006.-335 lpp. 
 
199. Rūjiena:CeĜvedis.- Rīga:Jumava,2006.- 47 lpp. 
 
200. Saldus:CeĜvedis.- Rīga:Jumava,2006.- 47 lpp. 
 
201. Sanktpēterburga:CeĜvedis/tulk.-Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 256lpp. 
 
202. Šveice:CeĜvedis/tulk. no angĜu val.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.- 323 lpp. 
 
203. Talsi.- Rīga:Jumava,2005.-47 lpp. 
 
204. Tukums:Kandava un Tukuma raj.- Rīga:Redakcija,2006.-95 lpp. 
 
205. Vāgners D. Visu pasaules valstu karogi no A līdz Z.- Rīga.- Jumava,2006.-127 lpp. 
 
VALODNIEC ĪBA 
206. Burve D., Šteinberga A.Rakstīsim vēstules vāciski.- Rīga:LikteĦstāsti,2005 
 
207. SkujiĦa V.Lietišėo rakstu paraugi.- Rīga:Zvaigzne ABC,2006.-43 lpp. 
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208. Veisbergs A. Jaunā latviešu-angĜu vārdnīca.- Rīga;Zvaigzne ABC,2005.- 920 lpp. 
 
PEDAGOĂIJA.PSIHOLO ĂIJA 
 
209. Akopova Ž. Mentora palīdzība skolotāju komandai:Monogrāfija.- Rīga;RaKa,2006.-
343 lpp. 
 
210. Alijevs R.Izglītības filosofija 21.gs.- Rīga:Retorika,2005.-287 lpp 
 
211. Baltušīte R. Skolotāja loma mācīšanās motivācijā.- Rīga:RaKa,2006.-230 lpp. 
 
212. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā.- Rīga:RaKa,2006.- 217 lpp. 
 
213. Dirba M. Mijkultūra, izglītības daudzveidība.- Rīga:RaKa,2006.-139 lpp. 
 
214. Dubkēvičs L.Saskarsme audzēkĦiem:Māc.līdz.- Rīga:Jumava,2006.-223 lpp 
 
215. Džonstone E.CeĜvedis psiholoăijā/tulk. no angĜu val.- Rīga:Diena,2006.-491 lpp. 
 
216. Fišers R. Mācīsim bērniem mācīties.- Rīga:RaKa,2005.-219 lpp. 
 
217. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība/tulk. no angĜu val.-Rīga:Zvaigzne 
ABC,2006.- 113 lpp. 
 
218. Geske A.,Grīnfelds A.Izglītības pētniecība.- Rīga:LU Akadēmiskais apg.,2006.-261 
lpp. 
 
219. Hahele R. Pašnovērtējums mācību procesā.- Rīga:RaKa,2006.- 222 lpp. 
 
220. Hahele R.Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība.- Rīga:RaKa,2005 
 
221. Helminga H.Montesori pedagoăija/tulk. no vācu val.-Rīga:Jumava,2006.-155 lpp. 
 
222. Hofmanis D.K. Prezentācija un moderācija/tulk. no vācu val.-Rīga:Zvaigzne 
ABC,2005.- 128 LPP. 
 
223. Izmēăinājuma projekts izglītībā:Rokasgrāmata.- Rīga:RaKa,2005.-253 lpp. 
 
224. Jansone R.,Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā.- Rīga:RaKa,2005.-  
336 lpp. 
 
225. Jūsela T. Mentoringa daudzās sejas/tulk. no somu val.- Rīga:Lietišėās informācijas 
dienests,2005.-196 lpp 
 
226. Krauksts V. TreniĦa teorijas pamati(bērni un pusaudži).- Rīga:Drukātava,2006.- 
161 lpp. 
 
227. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai/sas.doc.K.Krūzs.- Rīga:SIA”Petrovskis un Ko”,2006 
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228. Nīrmeiers R.,Zeiferts M. Motivācija/tulk,- Riga:De Novo,2006.- 128 lpp 
 
229. Ozola E. Krāsas:Uztrvere un iedarbība.- Rīga:Jumava,2006.- 152 lpp. 
 
230. Pīrsija R. Informācijas menedžments/tulk. no angĜu val.-Rīga:Jumava,2006.- 
253 lpp. 
 
231. Pīrsija R. Laika menedžments/tulk. no angĜu val.-Rīga:Jumava,2005.-199 lpp. 
 
232. Prokofjeva N. Lietišėo sarunu māksla/tulk. no krievu val.-Rīga:Jumava,2006.- 
155 lpp. 
 
233. Psihosociālā darba vide/tulk. no spāĦu val.-Rīga:Labklājības m-ja 
 
234. Purēns V.Kā mācīt vēsturi.- Rīga:RaKa,2006.- 210 lpp. 
 
235. Šmite A. Izglītības iestādes vadība.4.d. Vadītājs izglītības sistēmā.- Rīga:RaKa,2006.-
295 lpp. 
 
236. Šmite A.Izglītības iestādes vadība.5.d. Komanda.Menedžments.- Rīga:RaKa,2006.-167 
lpp. 
 
237. Špona A.Audzināšanas process teorijā un praksē.- Rīga:RaKa,2006 
 
238. Uzulāns J.Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā.4.Projekts.- Rīga:RaKa,2005.- 
85 lpp. 
 
239. Valbis J. Skolēna personības attīstība-izglītības virsuzdevums.- Rīga:Zvaigzne 
ABC,2005.-199 lpp. 
 
240. TiĜĜa I. Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma:Monogrāfija.- Rīga:RaKa,2005.-
294 lpp. 
 
KULT ŪRAS MANTOJUMA SAGLAB ĀŠANA 
Grāmatas iegādātas ar Valsts Kultūrkapit āla atbalstu. 
 
1.Unger / Schniewind / Unger: 
Conservation of Wood Artifacts Item N°: L 431 
A Handbook  
2001. XVII, 578 S. 69 Abb., 35 Tabellen. Gebunden. 
The most comprehensive, up-to-date source of information on the history of wood 
conservation, on the structure and properties of wood, on organisms causing deterioration, 
on methods of diagnosis of wood condition, on materials and methods of wood preservation. 
With many techniques of wood conservation in detail ... EUR 213.95 
 
2. Umney / Rivers: 
Conservation of Furniture Item N°: L 620 
2003. 838 S. Über 100 Abb. Gebunden.  
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Covering the principles and practice of the conservation and restoration of furniture and 
other decorative art objects made of wood. EUR 138.00 
 
3. Kathryn Gill / Dinah Eastop: 
Upholstery Conservation 
Principles and Practice Item N°: L 707 
2000. 232 S. 16 Farbtafeln, 71 s/w Abb., 40 Zeichn. Gebunden.  
The principles and practice of this specialist area of conservation are demonstrated through a 
series of 11 case histories  
Provides a common vocabulary and point of reference across the conservation disciplines  
Includes contributions from world-renowned specialists EUR 78.00 
 
4. van Duin / Piene (Eds.): 
The Meeting of East and West in the Furniture Trade  Item N°: L 132 
2003. 96 S. 146 Abb., 2 Tab. Broschiert.  
Proceedings of the Sixth International Symposium on Wood and Furniture Conservation, 
held in Amsterdam, 13 - 14 December 2002 EUR 19.90 
 
5. Tobias Schmitz: 
Lexikon der europäischen Bilderrahmen Item N°: L 691 
von der Renaissance bis zum Klassizismus  
2003. 272 S. 510 Zeichn. von Eckverbindungen, 83 Profile, 23 Konstruktionszeichn. 
Gebunden.  
Das derzeit umfangreichste Nachschlagewerk europäischer Bilderrahmen vom 15. bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ausführlichen Angaben zu Stilen, Stilvarianten, Dekoren, 
typischen Merkmalen, Hölzern und Fassungen. Diese ermöglichen eine genaue 
Klassifikation historischer Rahmen. Anregungen zu historisch passenden Rahmungen von 
Gemälden gibt die Rubrik ''Gerahmte Genres''. EUR 79.00 
6.Hans-Peter Sutter: 
 Holzschädlinge an Kulturgütern erkennen und bekämpfen Item N°: L 22 
Handbuch für Denkmalpfleger, Restauratoren, Konservatoren, Architekten und 
Holzfachleute  
2003. 166 S. Zahlr. Abb. 4. überarb. u erw. Aufl. Gebunden. 
Das Standardwerk zur Identifizierung der wichtigsten Holzzerstörer mit den nötigen 
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. EUR 49.00 
 
7. Rudi Wagenführ: 
Bildlexikon Holz Item N°: L 509 
2004. 371 S. Zahlr. farbige Texturabb. Gebunden.  
Alphabetisch geordnet werden über 250 einheimische und außereuropäische Nutzholzarten 
beschrieben und in exzellenten Texturbildern dargestellt. EUR 49.90 
 
8. Rudi Wagenführ: 
Holzatlas Item N°:  L 2347 
2000. 708 S. 196 farbige Texturabb., 392 Schnittabb. 5. ergänzte u. erw. Aufl. Gebunden. 
Beschreibt über 2240 einheimische und ausländische Nutzhölzer. Mit Hinweisen zu 
Nomenklatur, Vorkommen, Strukturmerkmalen und Bearbeitung. Jede beschriebene Holzart 
wird mit farbigen Texturbild in Originalgröße sowie in Mikrophotos von Quer- und 
Tangential- bzw. Radialschnitt gezeigt. EUR 179.00 
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9. Fußeder / Wenniger / Beck: 
Holzoberflächenbehandlung 
Beizen . Mattieren . Polieren 
2003. 172 S. 10. Aufl. EUR 18.00 
 
10. Pigment Compendium CD-ROM Item N°: W 247 
2005. 1 CD-ROM  
The CD offers a huge store of information about each of the many pigments stored on its 
database. Conservators and conservation scientists especially can use this CD to enhance 
their work. 
Searches can be refined down to the smallest detail; for example pigments can be identified 
by optical properties EUR 398.00 
 
 
Periodiskie izdevumi 2005./2006.stud.gadam 
 

Bilance 
 
Būvēt 
 
Būvobjekts 
 
Deko 
 
Dienas  
 
Ilustr ētā Zinātne 
 
Izglītība un Kultūra 
 
Kapit āls 
 
Latvijas Architekt ūra 
 
Latvijas Vestnesis 
 
Māja.Dzīvoklis 
 
Mājas&Dārzs 
 
Mans Īpašums 
 
Mūsmājas 
 
Praktiskā būvniecība 
 
Rīgas Balss 
 
Rīgas Laiks 
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Santa 
 
Skolotājs 
 
Архитектура и дизайн в Балтии 

 
 
 
 
 
 
 
RCK studiju daĜas vadītāja                                                                 Apstiprināts 
 
S.Sviėe                                                                                                RCK Padomes sēdē 
                                                                                                             13.10.2006. 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 

 
“RESTAURĀCIJA” 

IKK 4121103 
 

pašnovērt ējuma ziĦojums 
par 2004./2005.studiju gadu 

 
Programma akreditēta līdz 31.12. 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2005 
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
          Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas (akreditācijas 
komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585  uz sešiem gadiem). 

RCK restaurācijas nodaĜā sagatavo šādas profesijas: 
� monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURĒTĀJS;  
� polihroma koka, zeltījuma RESTAURĒTĀJS;  
� mēbeĜu, kokgriezumu RESTAURĒTĀJS.  

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu, lietišėo pētījumu un 

diplomdarbu. Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras pieminekĜa konservācijas - restaurācijas projekts, 
kas satur pirms restaurācijas izpēti un restaurācijas tehnoloăisko risinājumu programmu. Diplomdarbā tiek 
veikta objekta praktiskā restaurācija un dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums un ekonomikas daĜa. 
Absolventi saĦem pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst profesiju “Restaurators” 
ceturtajā kvalifikācijas līmenī. 

Studiju programmas mērėi: 
Sagatavot profesionāli izglītotus, mainīgos sociāli ekonomiskos apstākĜos konkurētspējīgus un 

atbildīgus speciālistus kultūras pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un restaurācijas nozarē, kuri atjauno 
agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu: 
- atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
- atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
- atbilstoši LR kultūras pieminekĜu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem (LR 

MP lēmums nr. 506. 1992. 26. 11.) 
Studiju programmas vispārējie uzdevumi : 

� nodrošināt vispusīgu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas veicinātu radošu pieeju profesionālo 
jautājumu risinājumā; 

� attīstīt prasmi veikt lietišėus pētījumus; 
� veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību ar spējām organizēt un 

vadīt darbu; 
� sekmēt studējošo spēju patstāvīgi paaugstināt savu profesionālo zināšanu līmeni. 

Studiju programmas profesionālie uzdevumi : 
�  teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt sarežăītu izpildītāja 

darbu: 
o noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paĦēmienus un 

metodes;  
o novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli;  
o veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu;  
o izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; 
o  restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo 

veidu;  
o veikt citus līdzīga satura darbus;  
o vadīt citus darbiniekus. 

Pielietojot dažādas studiju metodes, tiek attīstītas vispārējās prasmes: 
� organizēt un vadīt komandas darbu; 
� darboties komandā, prast uzklausīt un vadīt citus; 
� analizēt, izdarīt secinājumus, pieĦemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem; 
� ievērot profesionālo restauratora ētiku;  

Šo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaĦas, prasmes un attieksmes nav mainījušās. Tās ir 
detalizēti aprakstītas 2002.gada pašnovērtējuma ziĦojumā. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 

 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, nelielas izmaiĦas skar tikai atsevišėu 

studiju priekšmetu iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Pārstrādāti lietišėā pētījuma un diplomprojekta izstrādes metodiskie norādījumi. 
 
2.2. Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 
 

Šī studiju programma “Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standartam un profesijas standartam. Profesijas standarts ir apstiprināts ar IZM 
2002. gada 17. februāra rīkojumu Nr.58, reăistrācijas Nr. PS 0058 
 
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 

 
IzmaiĦas neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Tā joprojām tiek realizēta 

kā tematiskā apmācība ar integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai 
profesionālai tēmai. Tāpat studiju plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos. Katras fāzes beigās 
tiek pārskatīti nedēĜu projektu uzdevumi un atskaišu saturs un apjoms, ieviešot 
nepieciešamās korekcijas. 

 
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
3.1. Pasniegšanas metodes 

 
Programmas nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes, īpašu 

vērību pievēršot aktīvajām mācību metodēm. Studiju procesā svarīgi panākt dažādu studiju 
metožu pielietošanas līdzsvaru. Pamatu veido tradicionālās koledžu studiju metodes. Tās ir: 
lekcijas, semināri, konsultācijas, testi, diskusijas, kā arī patstāvīgās studijas un studentu 
projektu darbs komandā. 

Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, 
ar uzsvaru uz patstāvīgām studijām (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu 
komandā, katras projektu tēmas aizstāvēšanu un eksperta vērtējumu. 

Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Praktiskās darba metodes Ĝauj studiju 
priekšmetus saistīt ar praktisko darbību, ar reālās situācijas analīzi, ar profesionālo iemaĦu apguvi. 

Semināri un studentu projektu darbs organizē studentus patstāvīgi pētīt gan teorētiskos, gan praktiskos 
dažādu jautājumu aspektus, tādējādi tiek dota studentiem iespēja iedziĜināties jautājumos, prezentēt tos un 
izteikt savu viedokli.  

Lai veicinātu studentu zināšanas un attīstītu prasmes strādāt un darboties komandā, studiju procesā 
plaši tiek lietots grupu darbs: gan izstrādājot inovāciju projektus, gan veicot lietišėos pētījumus, gan izstrādājot 
dažādus patstāvīgos darbus studiju kursu ietvaros. 

Patstāvīgo darbu pamatmetode ir: projektu darbi grupās un individuāli, kā arī kursa darbi, prakses 
RCK darbnīcās un kultūras pieminekĜu objektos, kā arī diplomprojekts un diplomdarbs. Realizējot praksē 
projektu metodi, kā būtiskus un pozitīvus šīs metodes aspektus var minēt: 

� studentu savstarpēja sadarbība, izstrādājot projektu; 
� atbildības un pienākuma apziĦas veidošanās darba procesā; 
� saskarsmes un komunikāciju iemaĦu apguve sadarbojoties ar pedagogiem; 
� mācību priekšmetu integrācijas iespējas projekta ietvaros.  

Kopumā secināms, ka aktīva studentu iesaistīšana nodarbībā kā radošā procesā ievērojami paaugstina 
kontaktnodarbību efektivitāti. Tomēr katram kursam piemītošā specifika neĜauj pielietot vienādus risinājumus 
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aktīvo apmācības metožu izmantošanā visos kursos. Koledžas restaurācijas nodaĜa pamatā ir atteikusies no 
studentu zināšanu pārbaudes atstāstījuma formā, bet pārbauda to zināšanu pielietojuma prasmi risinot 
konkrētas problēmas un praktiskus uzdevumus. Lai to panāktu, liela vērība koledžā tiek pievērsta studiju kursu 
noslēguma pārbaudījumu saturam, formai un struktūrai.  
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, datorklases un mācību darbnīcas. 

Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekĜiem (audio-, 
video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokameru, epidiaskopu). 

Šajā mācību gadā tika izremontēts koksnes restaurācijas tehnoloăijas kabinets. 
Restaurācijas kokapstrādes darbnīcā iegādātas vairāki jauni darbagaldi. 

  
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

 
Koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru uzdevums ir zinātniski izzināt, 

analizēt un izskaidrot problēmas, kādas rodas, fundamentālajos pētījumos iegūtās teorētiskās 
atziĦas ieviešot praksē vai risinot jautājumus, kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie pētījumi dod 
pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un tālākai attīstīšanai, kā arī prakses optimizēšanai un 
prakses vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai.  

RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti zinātniskā darba elementi, sākot ar 
projektu temata un problēmu apzināšanu, izpēti un analīzi. Izpētes procesa laikā tiek apzināti 
objektu vai materiālu informācijas avoti. Lietišėos pētījumus pielieto kursa darbos, pirms 
restaurācijas izpētes veikšanā un diplomprojektā. Veicot lietišėā pētījuma darbu, students vai 
nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts 
studentam ir principiāli jauns, patstāvīgi pētīts un sakārtots. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Lekciju nolasīšanā tiek pieaicināti vieslektori no RTU un VMA, Latvijas restauratoru biedrības. 
2005.gadā RCK ieguva atzinīgu vērtējumu “Leonardo da Vinci” projektu konkursā un saĦēma 

finansējumu pieredzes apmaiĦas braucienam pasniedzējiem uz Bulgāriju, Ruses profesionālo Celtniecības, 
arhitektūras un ăeodēzijas profesionālo ăimnāziju, kas notika 2005.gada maijā. 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. 

Pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, 
piemēram, LR Restauratoru biedrībā, Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijā, 
Latvijas Amatniecības kamerā.  

Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses objektos , kā arī 
recenzējot diplomdarbus. 2005.gadā restaurētas mēbeles Rīgas vēstures un kuăniecības 
muzejam, Talsu, Jelgavas un Valkas muzejiem, notikusi Jēkabpils pils portāla izpēte un 
restaurācija, kā arī restaurācijas darbi Ungurmuižā, Sadarbībā ar Cēsu rajona Veselavas 
pagastu tika izstrādāts lietišėais pētījums par Veselavas muižu, tās vēsturi un tehnisko 
stāvokli. Par veiktajiem restaurācijas darbiem ir saĦemts atzinīgs vērtējums un pateicības 
vēstules. 

Valsts kvalifikācijas komisijas darbu vada Rīgas Vēstures muzeja Restaurācijas 
nodaĜas vadītāja Sarmīte GaismiĦa.  

Ja students praksi strādā ārpus koledžas, ar prakses vietu tiek slēgts trīspusējs līgums. 
Prakses noslēgumā studenti atskaitās par prakses norisi, studentu darbu vērtē darba devējs 
un RCK prakses vadītājs. Prakses pārskatu pārbauda un vērtē nodaĜas norīkots mācībspēks.   
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4. Vērt ēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu Nr.141“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” III sadaĜas  prasībām.   

Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra 
rīkojumu Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 

Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, 
ieskaitēs un eksāmenos. 

Projektu darbs tiek vērtēts projekta aizstāvēšanā, vērtēšanas veids un kritēriji doti 
bloka grāmatā. Projekta darbā tiek vērtēts ne tikai rezultāts, bet arī process, tiek vērtēts arī 
projekta grupas vadītāja un sekretāra darbs. Projekta darbu vērtē eksperts. Izglītības 
programmas realizāciju vērtē darba devēju asociācijas pārstāvji.  

Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, 
iemaĦu un profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras pieminekĜu 
aizsardzības un saglabāšanas nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas 
regulāri tiek pārskatītas un apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek 
pieĦemti lēmumi par studiju procesa uzlabošanas un pilnveidošanas pasākumiem. 
Pasniedzēja darba kvalitāti vērtē struktūrvienība. 
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5. Studenti 
 

Imatrikulācija notiek saskaĦā ar RCK Padomes apstiprinātiem uzĦemšanas 
noteikumiem. 

Konkursa koeficients 1,2 
 
2005./2006.m.g. studējošo statistikas rādītāji : 
                                                                                                                 1.tabula 
 

Absolventu skaits 2004./2005.m.g. 16 
Imatrikulēto skaits 2005./2006.m.g. 25 

Studējošo skaits: 
2.kursā 
3.kursā 
Kopā: 

 
22 
15 

                                62 
 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, jāmin sekojošie: 

- materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). 
Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 
darbam; 

- neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle, tiek 
mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 

- neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo slodzi; 
- nav pietiekoša iepriekšējā sagatavotība studijām, acīmredzot nepietiekošs mācību darbs 

vidusskolā, vai arī samazinātās prasības vidējās mācību iestādēs;  
- nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti pēc neilga laika tiek 

atskaitīti nesekmības dēĜ. 
 
6. Akadēmiskais personāls 
 
6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
                                                                                             2.tabula 
 

Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 23 
Lektori 3 23 

Asistenti 7 54 
Kopā                    13 100 
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6.2. Sadalījums pēc vecuma 
                                                                                           3.tabula 
 

Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 2 16 

31-40 3 22 
41-50 2 16 
51-60 4 30 

Virs 60 2 16 
Kopā                    13 100% 

 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 13. Lekcijas lasa 

arī augsti kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā, to skaits mainās.  
 
 
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 

 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  
• apmeklējot kursus; 
• piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
• sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
• piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
• gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 
Divi pasniedzēji pašlaik mācās pedagoăiskās pamatizglītības programmās, viens mācās 
pedagoăijas maăistrantūrā.  
 

7. Studiju programmas attīstības plāns. 
 

RCK restaurācijas nodaĜas attīstības uzdevumi ir saistīti ar vēstures un kultūras 
pieminekĜu aizsardzības politikas realizāciju Latvijā. Lai veiksmīgi realizētu restauratoru 
izglītības programmu, nākošajā, 2005/06. studiju gadā nepieciešams: 

1. Veicināt sadarbību ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem - muzejiem, 
Valsts Kultūras un vēstures pieminekĜu aizsardzības inspekciju, Latvijas 
Restauratoru biedrību u.c.  

2. Palielināt patstāvīgā darba īpatsvaru studiju laikā. 
3. Pilnveidot studiju programmu atbilstoši nepieciešamībai. 
4. Piedalīties Eiropas Savienības izsludinātajos projektu konkursos. 
5. Uzturēt kontaktus ar programmas absolventiem.  
6. Rīkot starptautisku zinātnisku konferenci par restaurācijas problēmām; 
7. Atrast iespējas paplašināt profesionālās restauratora literatūras klāstu; 
8. Iegādāties aprīkojumu koksnes restaurācijas tehnoloăijas kabinetam; 
9. Atjaunot tehnisko bāzi fotomācībai. 
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8. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  

4.tabulā.                                                                                                                        4.tabula  
Stiprās vietas Vājās vietas 

Studenti: 
- cēlies mūsu koledžas izglītības prestižs; 
- izveidojusies atgriezeniskā saite ar darba 

devējiem;  
- profesionāĜu vidū radusies izpratne par 

koledžas kā augstākās profesionālās 
izglītības veidu un vietu nozarē; 

- studējošie nodrošināti ar labiem mācību un 
sadzīves apstākĜiem. 

Studiju process: 
- programma kopumā atbilst Eiropas  

koledžu prasībām, kurās ir tendence pāriet 
uz problēmorientētu izglītību;        

- notiek regulāra studentu ieteikumu un 
vēlmju analīze; 

- studiju programmas saturs un organizācija 
tiek regulāri apspriests un koriăēts; 

- realizē uz studentu orientētu izglītību. 
Akadēmiskais personāls: 

- labas attiecības starp pasniedzējiem, 
pasniedzējiem un studentiem; 

   - pietiekami motivēts un profesionāli 
kvalificēts personāls.  

Studenti: 
- ne vienmēr ir gatavi patstāvīgi mācīties un 

strādāt projektu darbu; 
- iepriekšējā izglītībā nepietiekami apgūtas 

svešvalodu zināšanas; 
- pēc prakses vairums studentu vēlas turpināt 

strādāt prakses vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums. 

 
 

Studiju process: 
- nepietiekams valsts finansējums materiāli - 

tehniskās bāzes regulārai atjaunošanai. 
 
 
 
 

 
Akadēmiskais personāls: 

- grūti atkāpties no mūža rutīnas - māca, nevis 
veicina mācīšanos. 

 
8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 

Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 
- jāizvērtē un jākoriăē atsevišėu mācību priekšmetu saturs un apjoms, projektu tēmas un 

pieprasītie rezultāti; 
- jāorganizē regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;  
- jāizveido studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāze; 
- jāpiedalās starptautiskos ES finansētos projektos; 
- regulāri jāpārskata reklāmas un informatīvie materiāli, tādejādi palielinot studētgribētāju 

skaitu un uzlabotu kvalitāti studējošo vidū;  
- jāveicina akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas celšana; 
- meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā. 
 
RCK direktora vietniece studiju  
un pētniecības darbā Sandra Sviėe 
 
RCK restauratoru katedras vadītājs Āris StraustiĦš 
 
 

                                                                                 Apstiprināts RCK Padomes sēdē 
2005. gada 14.oktobrī 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 
“RESTAURĀCIJA” 

IKK 4121103 
 

pašnovērt ējuma ziĦojums 
 par 2003/2004. studiju gadu  

 
Programma akreditēta līdz 2008.gada 31. decembrim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2004 
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4. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
          Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas (akreditācijas 
komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585  uz sešiem gadiem). 
Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu un diplomdarbu. 
Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras pieminekĜa konservācijas -restaurācijas  projekts, kas satur pirms 
restaurācijas izpēti un restaurācijas tehnoloăisko risinājumu programmu.  Diplomdarbā tiek veikta objekta 
praktiskā restaurācija un dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums un ekonomikas daĜa. Absolventi saĦem 
pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst profesiju “Restaurators” ceturtajā 
kvalifikācijas līmenī. 
Studiju programmas mērėi: 
Sagatavot profesionāli atbildīgus speciālistus kultūras pieminekĜu aizsardzības, konservācijas un restaurācijas 
nozarē, kuri atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo 
veidu: 
- atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
- atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
- atbilstoši LR kultūras pieminekĜu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem (LR 

MP lēmums nr. 506. 1992. 26. 11.) 
Studiju programmas uzdevumi : 
Teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt sarežăītu 
izpildītāja darbu – noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 
paĦēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta 
profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta 
uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un 
kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu; veikt citus līdzīga satura darbus; vadīt 
citus darbiniekus. 
 LR Profesiju klasifikators – 3476 03 monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu 
RESTAURĒTĀJS; 3476 06 polihroma koka, zeltījuma RESTAURĒTĀJS; 3467 07 mēbeĜu, 
kokgriezumu RESTAURĒTĀJS.  
Šo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaĦas , prasmes un attieksmes nav mainījušās. Tās ir 
detalizēti aprakstītas 2002.gada pašnovērtējuma ziĦojumā. 
 
 

5. Studiju programmas attīstība 
 
5.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 

 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, nelielas izmaiĦas skar tikai atsevišėu studiju 
priekšmetu iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Pārstrādāti lietišėā pētījuma un diplomprojekta izstrādes metodiskie norādījumi. 
 
5.2. Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 
 
Šī studiju programma “Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartam un profesijas standartam. 
 

 
5.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
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IzmaiĦas neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Tā joprojām tiek realizēta kā 
tematiskā apmācība ar integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai 
profesionālai tēmai. Tāpat studiju plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos. Katras fāzes beigās 
tiek pārskatīti nedēĜu projektu uzdevumi un atskaišu saturs un apjoms, ieviešot 
nepieciešamās korekcijas. 

 
6. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
6.1. Pasniegšanas metodes 

 
Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, ar 
uzsvaru uz mācīšanos (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu komandā, katras 
projektu tēmas aizstāvēšanu un eksperta vērtējumu. 
Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Patstāvīgo darbu pamatmetode ir: projektu 
darbi grupās, kā arī kursa darbi, prakses RCK darbnīcās un kultūras pieminekĜu objektos, kā arī diplomprojekts 
un diplomdarbs. Realizējot praksē projektu metodi, kā būtiskus un pozitīvus šīs metodes aspektus var minēt: 

� studentu savstarpēja sadarbība, izstrādājot projektu; 
� atbildības un pienākuma apziĦas veidošanās darba procesā; 
� saskarsmes un komunikāciju iemaĦu apguve sadarbojoties ar pedagogiem; 

mācību priekšmetu integrācijas iespējas projekta ietvaros. 
 
6.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, četras datorklases un mācību darbnīcas. 
Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekĜiem (audio-, 
video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokameru, epidiaskopu). 
Šajā mācību gadā tika izremontēti elektrotehnikas un būvėīmijas kabineti, vairākas auditorijas,  notiek remonts 
medpunktā.  Veikts koledžas ieejas mezgla remonts ar fasādes detaĜu restaurāciju. Veikti uzlabojumi dienesta 
viesnīcā. Pašlaik notiek remonts vairākās auditorijās.  
Iespēju robežās tiek uzlabots datorprogrammatūras un programmu nodrošinājums.  
Iegādāts vēl viens  ploteris, divas dokumentu kameras, datorprogrammas un tāmju programmas par kopējo 
summu ap 4700 Ls. 
Bibliotēkas fondi tiek patstāvīgi papildināti ar mācību (profesionālo) literatūru latviešu valodā un svešvalodās, 
un pasniedzēju gatavotiem metodiskiem materiāliem un mācību palīglīdzekĜiem. Nopirktas grāmatas par 
apmēram 1000 Ls. Bibliotēkas lasītavā uzstādīti datori ar interneta pieslēgumu. 
DaĜu nepieciešamo līdzekĜu veidojas no koledžas atklātā sabiedriskā fonda ziedojumiem. 
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6.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

 
Atšėirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru 
uzdevums ir zinātniski izzināt, analizēt un izskaidrot problēmas, kādas rodas, 
fundamentālajos pētījumos iegūtās teorētiskās atziĦas ieviešot praksē vai risinot jautājumus, 
kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie pētījumi dod pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un 
tālākai attīstīšanai, kā arī prakses optimizēšanai un prakses 
vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai. RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti 
zinātniskā darba elementi, sākot ar projektu temata un problēmu apzināšanu, izpēti, analīzi 
un uz šo materiālu bāzes izstrādājot darba programmu. Izpētes procesa laikā apzina objektu 
vai materiālu informācijas avotus, veido darba kartotēku vai datni, kas ietver tematam 
atbilstošu faktu kopu, kurus pēta un analizē. Lietišėos pētījumus pielieto kursa darbos, pirms 
restaurācijas izpētes veikšanā un diplomprojektā. Veicot lietišėā pētījuma darbu, students vai 
nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts ir 
netradicionāls – līdz šim nezināms, principiāli jauns, patstāvīgi pētīts un sakārtots. 
 
 
3.6. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
Lekciju nolasīšanā tiek pieaicināti vieslektori no RTU un VMA, kā arī būvfirmu un projektēšanas biroju 
pārstāvji. 
RCK ir  ieguvusi atzinīgu vērtējumu “Leonardo da Vinci” projektu konkursā un saĦēmusi finansējumu 
pieredzes apmaiĦas brauciena pasniedzējiem  realizēšanai uz Bulgāriju, Ruses profesionālo Celtniecības, 
arhitektūras un ăeodēzijas profesionālo ăimnāziju. Brauciens tiek plānots šā gada maijā. 
 
3.7. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. Vadošie 
pasniedzēji un katedru vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību un asociāciju 
darbā kā dalībnieki, piemēram, LR Restauratoru biedrībā, Valsts Kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcijā, Latvijas Amatniecības kamerā Būvinženieru savienībā, Arhitektu 
savienībā. 
Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses objektos , kā arī 
recenzējot diplomdarbus. 2004.gadā restaurētas mēbeles Valkas, Talsu, Jēkabpils un 
Krāslavas muzejiem, kā arī studenti veica restaurācijas darbus Ungurmuižā,. Par veiktajiem 
restaurācijas darbiem ir saĦemts atzinīgs vērtējums  un pateicības vēstules. 
Valsts kvalifikācijas komisijas darbu vada Rīgas Vēstures muzeja Restaurācijas nodaĜas 
vadītāja Sarmīte GaismiĦa. 
 
4.  Vērt ēšanas sistēma 
 
Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu Nr.141“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” III sadaĜas  prasībām.   
Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra rīkojumu 
Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 
Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, ieskaitēs un 
eksāmenos. 
Projektu darbs tiek vērtēts projekta aizstāvēšanā, vērtēšanas veids un kritēriji doti bloka 
grāmatā. Projekta darbā tiek vērtēts ne tikai rezultāts , bet arī process, tiek vērtēts arī 
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projekta grupas vadītāja un sekretāra darbs. Katra mācību gada beigās studenti raksta 
pašnovērtējumu. Projekta darbu vērtē eksperts. Izglītības programmu vērtē darba devēju 
asociācijas pārstāvji.  
Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaĦu un 
profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras pieminekĜu aizsardzības un 
saglabāšanas nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas regulāri tiek 
pārskatītas un apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek pieĦemti lēmumi 
par studiju procesa uzlabošanas un pilnveidošanas  pasākumiem. Pasniedzēja darba kvalitāti 
vērtē struktūrvienība. 
 

 
5. Studenti 
 
Imatrikulācija notiek saskaĦā ar RCK Padomes apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem. 
Konkursa koeficients 1,5 
2004./2005.m.g. studējošo statistikas rādītāji : 
                                                                                                                 1.tabula 
 

Absolventu skaits 2003./2004.m.g. 25 
Imatrikulēto skaits 2004./2005.m.g. 25 

Studējošo skaits: 
2.kursā 
3.kursā 
Kopā: 

 
22 
15 

                                62 
 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, jāmin sekojošie: 
- materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). 

Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 
darbam; 

- neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle, tiek 
mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 

- neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo slodzi; 
- nav pietiekoša iepriekšējā sagatavotība studijām, acīmredzot nepietiekošs mācību darbs 

vidusskolā, vai arī samazinātās prasības vidējās mācību iestādēs;  
- nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti pēc neilga laika tiek 

atskaitīti nesekmības dēĜ. 
 
 
2003./2004.mācību gadā tika veikta studentu aptauja par studiju procesa kvalitāti, studiju 
programmas saturu, studiju organizāciju un pedagogiem. Lai gan vērtējums varētu būt 
subjektīvs, tomēr vispārēju priekšstatu un tendences par studiju procesa vājajām un 
stiprajām pusēm tas parāda. 
Augsts vērtējums ir pasniedzēju kvalifikācijai un attieksmei pret studentiem, dominē: 
erudīcija, profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām. Pozitīvi tiek vērtētas koledžas telpas, materiāli-tehniskā bāze, 
bibliotēka un nodarbību organizācija.  
Kā grūtāk apgūstamie priekšmeti tiek minēti: polihromais koks un polihromijas tehnoloăija, 
būvfizika. 
Studenti vēlas lielāku precizitāti nedēĜas projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. 
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Daudz studenti vēlas plašāku pieeju internetam. 

 
6. Akadēmiskais personāls 
 
6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
                                                                                             2.tabula 
 

Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 23 
Lektori 3 23 

Asistenti 7 54 
Kopā                    13 100 

 
 
6.2. Sadalījums pēc vecuma 
                                                                                           3.tabula 
 

Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 4 30 

31-40 1 8 
41-50 2 16 
51-60 4 30 

Virs 60 2 16 
Kopā                    13 100% 

 
 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 13. Lekcijas lasa arī augsti 
kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā - pašlaik astoĦi, bet to skaits 
mainās.  
 
 
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 

 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  
• apmeklējot kursus; 
• piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
• sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
• piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
• gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 
Divi pasniedzēji pašlaik mācās pedagoăiskās pamatizglītības programmās, divi mācās 
pedagoăijas maăistrantūrā, trīs ir ieguvuši pedagoăijas maăistra grādu.  
Koledžas pasniedzēji daudz strādā pie metodiskā darba pilnveidošanas. Atskaites periodā ir 
sagatavoti pieci metodiskie materiāli, izdotas divas mācību grāmatas : A.PeĜiĦins “AutoCad 
2000”, Z.Eglītis “Tehniskās grafikas ceĜvedis III daĜa”, četri pasniedzēji apmeklējuši kursus, 
seši piedalījušies semināros. 
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7. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  4.tabulā. 
                                                                                                                        4.tabula  

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti: 

- cēlies mūsu koledžas izglītības 
prestižs; 

- izveidojusies atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem;  

- profesionāĜu vidū radusies izpratne 
par koledžas kā augstākās 
profesionālās izglītības veidu un vietu 
nozarē; 

- studējošie nodrošināti ar labiem 
mācību un  sadzīves apstākĜiem. 

Studiju process: 
- programma kopumā atbilst Eiropas  

koledžu prasībām, kurās ir tendence 
pāriet uz problēmorientētu izglītību;       

- notiek regulāra studentu ieteikumu un 
vēlmju analīze; 

- studiju programmas saturs un 
organizācija tiek regulāri apspriests 
un koriăēts; 

- realizē uz studentu orientētu izglītību. 
Akadēmiskais personāls: 

- labas attiecības starp pasniedzējiem,  
pasniedzējiem un studentiem; 

- pietiekami motivēts un  profesionāli 
kvalificēts personāls.  

 

Studenti: 
- ne vienmēr ir gatavi patstāvīgi 

mācīties un strādāt projektu darbu; 
- iepriekšējā izglītībā nepietiekami 

apgūtas svešvalodu zināšanas; 
- pēc ražošanas  prakses vairums 

studentu vēlas turpināt strādāt prakses 
vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums. 

 
 
 
 

Studiju process: 
- nepietiekams valsts finansējums 

materiāli - tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai. 

 
 
 
 

Akadēmiskais personāls: 
- grūti atkāpties no mūža rutīnas - 

māca, nevis veicina mācīšanos. 
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 
- jāizvērtē un jākoriăē atsevišėu mācību priekšmetu saturs un apjoms, projektu tēmas un 

pieprasītie rezultāti; 
- jāorganizē regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;  
- jāizveido studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāze; 
- jāpiedalās starptautiskos ES finansētos projektos; 
- regulāri jāpārskata reklāmas un informatīvie materiāli, tādejādi palielinot studētgribētāju 

skaitu un uzlabotu kvalitāti studējošo vidū;  
- jāveicina akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas celšana; 
- meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā. 
 
 
 
 
 
 
RCK direktora vietniece studiju  
un pētniecības darbā Sandra Sviėe 
 
RCK restauratoru katedras vadītājs Āris StraustiĦš 
 
 
 
                                                                                 Apstiprināts RCK Padomes sēdē 
                                                                                             2004.gada 15.oktobrī 
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RĪGAS CELTNIEC ĪBAS KOLEDŽAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 

 
“RESTAURĀCIJA” 

IKK 4121103 
 

pašnovērt ējuma ziĦojums 
 par 2002/2003. studiju gadu  

 
Programma akreditēta līdz 2008.gada 31. decembrim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2003 
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                                                                                                                                         Pielikums Nr.2 
                                                                                                                           PieĦemts RCK  Padomes 
                                                                                                                           2004.g.19.februāra sēdē 
Apstiprināts ar RCK direktora 
2004.g.9.marta rīkojumu Nr. 01-2-14 

 
 
 

 
 

7. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
          Restauratoru studijas RCK notiek pēc akreditētas studiju programmas (akreditācijas 
komisijas 2002.gada 10.jūlija lēmums Nr.585  uz sešiem gadiem). 
Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti. 
Trīsgadīgā studiju kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomprojektu un 
diplomdarbu. Diplomprojektā tiek izstrādāts reāla kultūras pieminekĜa konservācijas -  
restaurācijas  projekts, kas satur pirms restaurācijas izpēti un restaurācijas tehnoloăisko 
risinājumu programmu.  Diplomdarbā tiek veikta objekta praktiskā restaurācija un 
dokumentācija, kā arī lietišėais pētījums  un ekonomikas daĜa. Absolventi saĦem pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst profesiju “Restaurators” 
ceturtajā kvalifikācijas līmenī. 
Studiju programmas mērėi: 
Sagatavot profesionāli atbildīgus speciālistus kultūras pieminekĜu aizsardzības, 
konservācijas un restaurācijas nozarē, kuri atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un 
kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu: 
- atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts), 
- atbilstoši izglītības pakāpes prasībām (izglītības standarts), 
- atbilstoši LR kultūras pieminekĜu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas 

noteikumiem (LR MP lēmums nr. 506. 1992. 26. 11.) 
Studiju programmas uzdevumi : 
Teorētiski un praktiski sagatavot kultūras pieminekĜu restauratorus, kas var veikt sarežăītu 
izpildītāja darbu – noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas 
paĦēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta 
profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta 
uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un 
kultūras pieminekĜus, piešėirot tiem sākotnējo veidu; veikt citus līdzīga satura darbus; vadīt 
citus darbiniekus. 
 LR Profesiju klasifikators – 3476 03 monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu 
RESTAURĒTĀJS; 3476 06 polihroma koka, zeltījuma RESTAURĒTĀJS; 3467 07 mēbeĜu, 
kokgriezumu RESTAURĒTĀJS.  
Šo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaĦas , prasmes un attieksmes nav 
mainījušās. Tās ir detalizēti aprakstītas 2002.gada pašnovērtējuma ziĦojumā. 
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8. Studiju programmas attīstība 
8.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
 
Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, nelielas izmaiĦas skar tikai atsevišėu studiju 
priekšmetu iknedēĜas projektu saturu un apjomu. 
Ieviests tāds studiju priekšmets kā sports, kurš netiek novērtēts kredītpunktos, līdz ar to 
kopējais kredītpunktu apjoms (120 KP) nemainās. 
 
8.2. Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 
 
Šī studiju programma “Restaurācija” atbilst 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartam un profesijas standartam. 
 

 
8.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 
IzmaiĦas neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Tā joprojām tiek realizēta kā 
tematiskā apmācība ar integrētiem studiju priekšmetiem, kuri tiek pakĜauti konkrētai 
profesionālai tēmai. Tāpat studiju plāns ir sadalīts 4 fāzēs un 12 blokos. Katras fāzes beigās 
tiek pārskatīti nedēĜu projektu uzdevumi un atskaišu saturs un apjoms, ieviešot 
nepieciešamās korekcijas. 

 
9. Studiju programmas praktiskā realizācija 
9.1. Pasniegšanas metodes 
 
Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziĜinājumu un paplašinājumu, ar 
uzsvaru uz mācīšanos (patstāvīgais darbs) un studentu projektu darbu komandā, katras 
projektu tēmas aizstāvēšanu un eksperta vērtējumu. 
Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un praktisko darbu veidā. Patstāvīgo darbu 
pamatmetode ir: projektu darbi grupās, kā arī kursa darbi, prakses RCK darbnīcās un 
kultūras pieminekĜu objektos, kā arī diplomprojekts un diplomdarbs. Realizējot praksē 
projektu metodi, kā būtiskus un pozitīvus šīs metodes aspektus var minēt: 

� studentu savstarpēja sadarbība, izstrādājot projektu; 
� atbildības un pienākuma apziĦas veidošanās darba procesā; 
� saskarsmes un komunikāciju iemaĦu apguve sadarbojoties ar pedagogiem; 

mācību priekšmetu integrācijas iespējas projekta ietvaros. 
 
9.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas, četras datorklases un mācību darbnīcas. 
Speciālo disciplīnu auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekĜiem (audio-, 
video- iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem, videokameru, epidiaskopu). 
Iepriekšējā mācību gadā tika izremontēta un moderni iekārtota studiju daĜa, arhitektūras un 
būvniecības katedra un četras auditorijas. Pašlaik notiek remonts vairākās auditorijās.  
DaĜu, šo resursu uzlabošanai, nepieciešamo līdzekĜu veido sponsoru (būvfirmu) dāvinājumi 
un koledžas atklātā sabiedriskā fonda ziedojumi. 
Iespēju robežās tiek uzlabots datorprogrammatūras un programmu nodrošinājums. 
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, datoru palielinājums ir par 20 datoriem. 
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Bibliotēkas fondi tiek patstāvīgi papildināti ar mācību (profesionālo) literatūru latviešu 
valodā un svešvalodās, kā arī ar pasniedzēju gatavotiem metodiskiem materiāliem un 
mācību palīglīdzekĜiem. 
 
9.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 
 
Atšėirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībā tiek veikti lietišėie pētījumi, kuru 
uzdevums ir zinātniski izzināt, analizēt un izskaidrot problēmas, kādas rodas, 
fundamentālajos  pētījumos iegūtās teorētiskās atziĦas ieviešot praksē vai risinot jautājumus, 
kādus izvirzījusi prakse. Lietišėie pētījumi dod pamatu teorētisko atziĦu koriăēšanai un 
tālākai attīstīšanai, kā arī prakses optimizēšanai un prakses 

 
vajadzību zinātniski pamatotai risināšanai. RCK studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti 
zinātniskā darba elementi, sākot ar projektu temata un problēmu apzināšanu, izpēti, analīzi 
un uz šo materiālu bāzes izstrādājot darba programmu. Izpētes procesa laikā apzina objektu 
vai materiālu informācijas avotus, veido darba kartotēku vai datni, kas ietver tematam 
atbilstošu faktu kopu, kurus pēta un analizē. Lietišėos pētījumus pielieto kursa darbos, pirms 
restaurācijas izpētes veikšanā un diplomprojektā. Veicot lietišėā pētījuma darbu, students vai 
nu pats izstrādā savas atziĦas, vai arī tās teorētiski sistematizē. Pētnieciskā darba rezultāts ir 
netradicionāls – līdz šim nezināms, principiāli jauns, patstāvīgi pētīts un sakārtots. 
 
 
3.8. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
RCK ir iesniegusi projekta pieteikumu “Leonardo da Vinci” programmā par pasniedzēju 
pieredzes  apmaiĦas braucienu uz Ruses Celtniecības, arhitektūras un ăeodēzijas 
profesionālo ăimnāziju. 
Lekciju nolasīšanā tiek pieaicināti vieslektori no RTU un VMA, kā arī būvfirmu un 
projektēšanas biroju pārstāvji. 
Jau otro gadu lekciju ciklu un praktiskos darbus par sauso būvniecību vada vieslektori no 
Vācijas : būvju kvalitātes eksperti Dr. Joachim Hofman un Dipl.Ing. Andreas Werk. 
 
3.9. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Studiju programmas kvalitāte un tālākā attīstība ir cieši saistīta ar darba devējiem. Vadošie 
pasniedzēji un katedru vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo apvienību un asociāciju 
darbā kā dalībnieki, piemēram, LR Restauratoru biedrībā, Valsts Kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcijā, Latvijas Amatniecības kamerā Būvinženieru savienībā, Arhitektu 
savienībā. 
Sadarbība ar darba devējiem arī turpinās organizējot studentu prakses objektos , kā arī 
recenzējot diplomdarbus. Valsts kvalifikācijas komisijas darbu vada Rīgas Vēstures muzeja 
Restaurācijas nodaĜas vadītāja Sarmīte GaismiĦa. 
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4. Vērt ēšanas sistēma 
 
Studentu zināšanu, iemaĦu un prasmju vērtēšanas sistēma atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu Nr.141“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības  standartu” III sadaĜas  prasībām.   
Zināšanu vērtēšana notiek saskaĦā ar RCK direktores 2003.gada 28.novembra rīkojumu 
Nr.01-281 “Par RCK studiju un pārbaudījumu kārtību”. 
Studentu zināšanas vērtē visa veida nodarbībās, projekta darbos, kursa darbos, ieskaitēs un 
eksāmenos. 
Projektu darbs tiek vērtēts projekta aizstāvēšanā, vērtēšanas veids un kritēriji doti bloka 
grāmatā. Projekta darbā tiek vērtēts ne tikai rezultāts , bet arī process, tiek vērtēts arī 
projekta grupas vadītāja un sekretāra darbs. Katra mācību gada beigās studenti raksta 
pašnovērtējumu. Projekta darbu vērtē eksperts. Izglītības programmu vērtē darba devēju 
asociācijas pārstāvji.  
Studiju programmas iekšējo auditu iegūst, analizējot iegūto zināšanu, prasmju, iemaĦu un 
profesionālo attieksmju atbilstību darba tirgus prasībām kultūras pieminekĜu aizsardzības un 
saglabāšanas nozarē. Studiju programma un mācību priekšmetu programmas regulāri tiek 
pārskatītas un apspriestas lietišėo pētījumu un metodikas Padomē, kur tiek pieĦemti lēmumi 
par studiju procesa uzlabošanas un pilnveidošanas  pasākumiem. Pasniedzēja darba kvalitāti 
vērtē struktūrvienība. 
 

 

5. Studenti 
 
Imatrikulācija notiek saskaĦā ar RCK Padomes apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem. 
Konkursa koeficients 1,5 
2003./2004.m.g. studējošo statistikas rādītāji : 
                                                                                                                 1.tabula 
 

Absolventu skaits 2002./2003.m.g. 5 
Imatrikulēto skaits 2003./2004.m.g. 30 

Studējošo skaits: 
2.kursā 
3.kursā 
Kopā: 

 
16 
23 

                                39 
 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, jāmin sekojošie: 
- materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). 

Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 
darbam; 

- neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle, tiek 
mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 

- neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo slodzi; 
- nav pozitīvas attieksmes un motivācijas mācīties, parasti šie studenti pēc neilga laika tiek 

atskaitīti nesekmības dēĜ. 
2002./2003.mācību gadā tika veikta studentu aptauja par studiju procesa kvalitāti, studiju 
programmas saturu, studiju organizāciju un pedagogiem. Lai gan vērtējums varētu būt 
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subjektīvs, tomēr vispārēju priekšstatu un tendences par studiju procesa vājajām un 
stiprajām pusēm tas parāda. 
Augsts vērtējums ir pasniedzēju kvalifikācijai un attieksmei pret studentiem, dominē: 
erudīcija, profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām. Pozitīvi tiek vērtētas koledžas telpas, materiāli-tehniskā bāze, 
bibliotēka un nodarbību organizācija.  
Kā grūtāk apgūstamie priekšmeti tiek minēti: polihromais koks un polihromijas tehnoloăija. 
/Kā priekšmets, kuru būtu nepieciešams pievienot studiju programmai tiek minēts sports. 
Šajā mācību gadā sports arī tika ieslēgts studiju programmā. 
Studentu biežākā kritika attiecas uz pārslodzi, uz lielajiem nedēĜu projektu apjomiem.  
Studenti vēlas lielāku precizitāti nedēĜas projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. 
Daudz studenti vēlas plašāku pieeju internetam. 

 
6. Akadēmiskais personāls 
 
6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 
                                                                                             2.tabula 
 

Kvalifik ācija Skaits % 
Docenti 3 23 
Lektori 3 23 

Asistenti 7 54 
Kopā                    13 100 

 
 
6.2. Sadalījums pēc vecuma 
                                                                                           3.tabula 
 

Vecums Skaits % 
Līdz 30 gadiem iesk. 3 23 

31-40 1 8 
41-50 3 23 
51-60 4 30 

Virs 60 2 16 
Kopā                    13 100% 

 
 
Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits atskaites periodā bija 13. Lekcijas lasa arī augsti 
kvalificēti speciālisti, kuri strādā amatu savietošanas kārtībā - pašlaik astoĦi, bet to skaits 
mainās.  
 
 
 
 
 

 
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana 
Pasniedzēji savu kvalifikāciju pilnveido dažādi :  
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• apmeklējot kursus; 
• piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās; 
• sadarbojoties ar kolēăiem citās mācību iestādēs; 
• piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 
• gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 
Divi pasniedzēji pašlaik mācās pedagoăiskās pamatizglītības programmās, divi mācās 
pedagoăijas maăistrantūrā, trīs ir ieguvuši pedagoăijas maăistra grādu.  
Koledžas pasniedzēji daudz strādā pie metodiskā darba pilnveidošanas. Atskaites periodā ir 
sagatavoti pieci metodiskie materiāli, izdotas divas mācību grāmatas : A.PeĜiĦins “AutoCad 
2000”, Z.Eglītis “Tehniskās grafikas ceĜvedis III daĜa”, četri pasniedzēji apmeklējuši kursus, 
seši piedalījušies semināros. 
 

7. Pašnovērt ējums – SVID analīze 
 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts  4.tabulā. 
                                                                                                                        4.tabula  

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti: 

- cēlies mūsu koledžas izglītības 
prestižs; 

- izveidojusies atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem;  

- profesionāĜu vidū radusies izpratne 
par koledžas kā augstākās 
profesionālās izglītības veidu un vietu 
nozarē; 

- studējošie nodrošināti ar labiem 
mācību un  sadzīves apstākĜiem. 

Studiju process: 
- programma kopumā atbilst Eiropas  

koledžu prasībām, kurās ir tendence 
pāriet uz problēmorientētu izglītību;       

- notiek regulāra studentu ieteikumu un 
vēlmju analīze; 

- studiju programmas saturs un 
organizācija tiek regulāri apspriests 
un koriăēts; 

- realizē uz studentu orientētu izglītību. 
Akadēmiskais personāls: 

- labas attiecības starp pasniedzējiem,  
pasniedzējiem un studentiem; 

- pietiekami motivēts un  profesionāli 
kvalificēts personāls.  

 

Studenti: 
- ne vienmēr ir gatavi patstāvīgi 

mācīties un strādāt projektu darbu; 
- iepriekšējā izglītībā nepietiekami 

apgūtas svešvalodu zināšanas; 
- pēc ražošanas  prakses vairums 

studentu vēlas turpināt strādāt prakses 
vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums. 

 
 
 
 

Studiju process: 
- nepietiekams valsts finansējums 

materiāli - tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai. 

 
 
 
 

Akadēmiskais personāls: 
- grūti atkāpties no mūža rutīnas - 

māca, nevis veicina mācīšanos. 

 
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
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Darba kvalitātes uzlabošanai jāveic sekojošais: 
- jāizvērtē un jākoriăē atsevišėu mācību priekšmetu saturs un apjoms, projektu tēmas un 

pieprasītie rezultāti; 
- jāorganizē regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;  
- jāizveido studiju programmas absolventu tālākās karjeras datu bāze; 
- jāpiedalās starptautiskos ES finansētos projektos; 
- regulāri jāpārskata reklāmas un informatīvie materiāli, tādejādi palielinot studētgribētāju 

skaitu un uzlabotu kvalitāti studējošo vidū; 
- meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā. 
 
 
 
 
 
 
RCK direktora vietniece studiju  
un pētniecības darbā  Sandra Sviėe 
 
RCK restauratoru katedras vadītājs Āris StraustiĦš 
 
 
 
                                                                                 Apstiprināts RCK Padomes sēdē 
                                                                                             2004.gada 19.februārī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


