
RCK balsojums par ideju skicēm 

„RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS 

 INFORMĀCIJAS CENTRS 

 1.STĀVA VESTIBILĀ” 

 
NOLIKUMS 

Aicinām Rīgas Celtniecības koledžas mācībspēkus, administrācijas darbiniekus, 
studējošos un vidusskolas audzēkņus piedalīties balsojumā par ideju skicēm „Rīgas 
Celtniecības koledžas INFORMĀCIJAS CENTRS 1.stāva vestibilā”. Labākā ideju skice tiks 
virzīta Informācijas centra idejas realizācijai. 

 
IDEJU SKICES: 

 Ideju skiču izstrādē tika iesaistīti RCK 1., 2. kursa studiju programmas Arhitektūras 
tehnoloģijas un 3.kursa studiju programmas Arhitektūra studenti. 

 5 stundu laikā studentiem “Prāta vētras” formā bija jāizstrādā ideju skices dotajam 
uzdevumam: 

o Uzdevuma apraksts: 

 1.Stāva vestibilā (zonā no vienas durvju ailes līdz otrai durvju ailei) izveidot 
INFORMĀCIJAS CENTRU ar 2 darba vietām, kas paredzētas visas cilvēku 
plūsmas parraudzībai un koordinēšanai. 

INFORMĀCIJAS CENTRA plānotās pamatfunkcijas: 

 RCK reprezentācija; 
 Cilvēku plūsmas koordinēšana; 
 Nodrošināt komunikāciju ar izglītojamajiem, mācībspēkiem un 

ārējo auditoriju; 
 Pasta/korespondenču, piegāžu koordinēšana; 
 Uzņemšanas laikā – darba vieta dokumentu iesniegšanai; 

 
Ideju skiču piedāvājumā ietveramā informācija: 

 Zonējums- kustību plūsma 
 Plāni 
 Griezums 
 Objekta skati 
 Vizualizācija telpā, pievēršot uzmanību materiāliem, krāsām 

utt., lai nodrošinātu objekta integritāti vidē;  
 

 Balsošanai tiek eksponēta daļa no dotā un izpildītā darba uzdevuma - 
VIZUALIZĀCIJAS TELPĀ.  

 
 Balsošanai nodotā informācija nesatur ziņas par ideju autoriem (vārdi, uzvārdi, 

kurss utml.) 
 Balsošanas platformā Ideju skicēm piešķirtajiem nosaukumiem un numerācijai nav 

prioritāra secība vai nozīme. 



 

 

BALSOJUMA TĒMA 

Ideju skices Rīgas Celtniecības koledžas INFORMĀCIJAS CENTRAM 1.stāva vestibilā. 

 

BALSOJUMA MĒRĶIS 

Iesaistīt RCK mācībspēkus, administrācijas darbiniekus, studējošos un vidusskolas 
audzēkņus koledžas infrastruktūras uzlabošanā, aicinot izteikt viedokli balsojuma formā 
par izstrādātajām vizuālajām idejām RCK Informācijas centram.  

 

BALSOJUMA ORGANIZĒTĀJS 

Rīgas Celtniecības koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050, Reģ. Nr. 90000025357. 

 

BALSOJUMA IZSLUDINĀŠANA  

Balsojumu izsludina, publicējot informāciju un balsošanas saiti (linku) Koledžas mājas lapā 
(www.rck.lv), E-klase un Moodle. 

 

BALSOJUMA DALĪBNIEKI 

Rīgas Celtniecības koledžas mācībspēki, administrācijas darbinieki, vidējās profesionālās 
izglītības programmu audzēkņi un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu studenti dienas un vakara grupās. 

 

BALSOŠANAS NOTEIKUMI 

 Balsojums notiek sharepoint.com izstrādātā balsojuma platformā;  

 Balsojumā var piedalīties visi RCK mācībspēki, administrācijas darbinieki, studenti un 
vidusskolas audzēkņi, piekļuvei izmantojot katram izveidoto lietotājvārdu un paroli 
piekļuvei RCK office 365 profilam; 

 Katrs balsojuma dalībnieks var izteikt savu viedokli balsojot tikai vienu reizi; 

 

BALSOŠANAS KĀRTĪBA 

 Balsošanas termiņš no 2021.gada 28.janvāra plkst. 9:00 līdz 2021. gada 6.februāra 
plkst. 23:59. 

 Balsotājs nosaka vienu vērtēšanai piedāvāto Ideju skici balsošanas sadaļā. 

 Balsojumu nav iespējams atsaukt vai mainīt. 

 Balsojuma rezultāti apkopojas elektroniskā formātā, balsošanas platformas 
administrēšanas rīkā.  

 Balsošanas laikā, rezultāti nav publiski pieejami. 

 Pēc balsošanas noslēguma rezultāti tiek apkopoti un noteikta Ideju skice, kas ir 
ieguvusi liekāko balsu skaitu, papildus tiek fiksētas Ideju skices, kas ieguvušas 2. un 
3. lielāko balsu skaitu. 

 



 BALSOŠANAS REZULTĀTU PASLUDINĀŠANA 

Balsojuma rezultāti tiks paziņoti 2021.gada 7.februārī RCK Vadības grupas sapulcē, 
publiskoti 2021. gada 8. februārī interneta vietnē www.rck.lv. 

 

VĒRTĒJUMS 

Ideju skice, kas ieguvusi lielāko balsu skaitu, tiek vērtēta, kā 1.vietas ieguvēja, tiek nodota 
nepieciešamajai gala izstrādei un tiek izmantota par pamatu Informācijas centra 
realizēšanai. 

Ideju skices, kas ieguvušas otro un trešo lielāko balsu skaitu, tiek noteiktas kā 2. un 3. 
vietas ieguvējas un iegūst publisku atzinību. 

 

BALSOJUMA DALĪBNIEKU DATU APSTRĀDE 

Balsojot, dalībnieks tiek informēts un piekrīt, ka balsojuma rīkotajam tiek nodota 
informācija: balsotāja vārds un uzvādrs, e-pasta adrese. Nodotie dati netiek publiskoti, tiek 
izmantoti statistikas analīzei, turpmākās koledžas iekšējās komunikācijas sistēmas 
pilnveidei. 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Balsojuma organizēšana: 

Vineta Vaska, vineta.vaska@rck.lv, tel.: 29137964; 

Balsojuma tehniskais nodrošinājums: 

Maksims Kazakovs, maksims.kazakovs@rck.lv, tel.: 29240995; 

Piekļuve balsošanas videi (RCK lietotāja profilam office360): 

Uldis Timpers, moodle@rck.lv, tel.: 26551138      

 
          RCK direktors 

Normunds Grinbergs 
 
 

_______________________
  


