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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski BIOLOĢIJA I 

Kursa nosaukums angliski BIOLOGY I

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

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

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”

Statuss (A, B, C daļa) A

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

3

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa Dabas un inženierzinātņu fakultāte Docente, dr. biol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as ieskaite

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Pamatzināšanas bioloģijā vidējās izglītības līmenī 

Zinātņu nozare/apakšnozare Bioloģija, botānika, augu fizioloģija

Kursa mērķi Nostiprināt un padziļināt teorētiskās zināšanas un veidot praktiskās
iemaņas botānikā un augu fizioloģijā, apgūt lauka pētījumiem un 
darbam laboratorijā nepieciešamās iemaņas.

Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt ar augu, sēņu valsts un ķērpju daudzveidību, uzbūvi,
uzsverot  gan  bioloģisko  procesu  unikalitāti,  gan  to  norises
īpatnības dažādos organizācijas līmeņos un organismu grupās.
2. Sniegt priekšstatu par augu sistemātiku un tās daudzveidību. 
3.  Attīstīt  augu un sēņu pazīšanas un bioloģiskās  daudzveidības
vērtēšanas iemaņas.
4.Apgūt iemaņas lauku pētījumu un atbilstošu laboratorijas darbu 
metodikā.

Kursa valoda Latviešu 

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1. Apgūti vispārīgie augu uzbūves un funkcionēšanas principi. 

2. Izprasta augu primārā un sekundārā uzbūve audu un orgānu līmenī. 
3. Iegūtas zināšanas par aļģu, sēņu, ķērpju un augstāko augu galveno sistemātisko 
grupu morfoloģiskām pazīmēm, funkcionēšanas īpatnībām un ekoloģiskām 
prasībām. 
4. Iegūtas praktiskas iemaņas paraugu ievākšanai dabā un to apstrādei laboratorijā.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



angliski 1. Students know the general principles of plant structure and functioning.
2.  Understanding of plant primary and secondary structure of tissue and
organ level.
3.  Students  know  morphological,  functional  characteristics  and
environmental requirements of algae, fungi, lichenes and higher plants.
4. Students have acquired practical skills in collecting samples and their
treatment in the laboratory.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss iepazīstina ar vispārīgiem augu uzbūves un funkcionēšanas principiem, ar 

augu primāro uzbūvi audu un orgānu līmenī, dod priekšstatu par to, kādu 
fizioloģisko procesu realizācijā ir iesaistītas dažādas augu audu sistēmas, dod 
priekšstatu par aļģu, sēņu, ķērpju, sūnaugu, paparžaugu un sēklaugu filoģenēzi, 
uzbūvi, bioloģiju, ekoloģiju un sistemātiku.

angliski The course introduces with the general plant structure and functioning principles, 
the primary structure of plant tissue and organ levels, gives an idea of some 
physiological processes which are involved in realization of various plant tissue 
systems, gives an view of algae, fungi, lichen, moss, ferns and spermatophyte  
phylogenesis , structure, biology, ecology and systematic.

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

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Botānikas attīstības vēsture. Vispārīgs priekšstats par augu
uzbūvi un funkcijām. Augu šūna kā uzbūves un funkcionālā
pamatvienība, augu audu uzbūve un novietojuma atbilstība

veicamajām funkcijām

4 Lekcija, laboratorijas darbs

Augu šūnas uzbūve un pastāvīgie audi. Augstāko augu 
organisms.  

4 Lekcija, laboratorijas darbs

Augu primārā un sekundārā uzbūve. Lapas uzbūves un funkciju
vienotība. Augu transporta sistēmas. 

2 Lekcija

Lapu morfoloģija. Atvārsnīšu uzbūve un kustību fizioloģija.  2 Lekcija

Augu minerālā barošanās un kontroles mehānismi. Augu 
augšana un attīstība. Fitohormonu un vitamīnu loma augu 
augšanā.

6 3 lekcijas

Plazmolīze un tās formas. Deplazmolīze. Zieda un augļu 
morfoloģija.  

4 2 lekcijas

Ievads mikoloģijā. Asku sēnes un bazīdijsēnes. Sēņu ekoloģija. 2 Lekcija



Aļģes un ķērpji. 
Augstāko augu rašanās un evolūcija. Sūnaugu nodalījums. 
Paparžaugu nodalījums. 

6 2 lekcijas, laboratorijas darbs

Sēklaugu nodalījums. Kailsēkļu apakšnodalījums. 8
3 lekcijas, laboratorijas darbs

Segsēkļu apakšnodalījums, to raksturojums dzimtu līmenī 8 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi

Augu sugu un sabiedrību daudzveidība 2 Lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā

darba tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
 Augu šūnas un to 
fizioloģija

Sagatavošanās semināram,
ietverot šādus tematus un jēdzienus: šūnu funkcionālā 
organizācija, membrānas un membrānu transports, floēma, 
ksilēma,  enerģijas plūsma,  fotosintēze, elpošana, augiem 
nepieciešamie minerālelementi, augsne un 
minerālvielu pieejamība, slāpeklis un slāpekļa cikls, 
fosfora cikls. 

20 Sagatavots
ziņojums. 

Augu augšanu 
ietekmējošie 
faktori

Veikt praktisku pētījumu mājās vai laboratorijas apstākļos, 
balstoties uz  zināšanām par augšanas un diferenciācijas 
bioķīmisko pamatu, attīstības ģenētisko pamatu, 
regulācijas sistēmām augos, vides signālu  uztveršanu  un 
atbildes reakcijām, augu biotehnoloģiju. 

30 Sekmīgi
izplānots un

veikts pētījums,
iesniegts
ziņojums.

Zinātnisko
pētījumu

problemātika
botānikā

Zinātniska raksta, publikācijas vai ziņojuma botānikas
nozarē analīze

22 Sagatavota un
prezentēta
zinātniska

raksta,
publikācijas vai

ziņojuma
botānikas

nozarē analīze.

Prasības KRP iegūšanai Laboratorijas darbi (25 %) 
Dalība seminārā (5%)
Patstāvīgais praktiskais pētījums (10%)
Referāts (5%)
Raksta analīze (5%)
Eksāmens (50 %) 
Studenti tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas tikai pēc nostrādātiem un 
ieskaitītiem laboratorijas darbiem.

Mācību pamatliteratūra 1. Madera S.S. Bioloģija.1.,2.,3. daļa.-R.: Zvaigzne ABC, 1998
2. Campbell N.A., Reece J.B. 2005. Biology. Pearson / Benjamin 
Cummings, 2005
3. Langenfelds V., Ozoliņa E., Ābele G. Augstāko augu sistemātika. Rīga, 
Zvaigzne, 1973 
6. Piterāns A., Vimba E., Vulfa L. Zemāko augu sistemātika. Rīga, 
Zvaigzne, 1975 

Mācību papildliteratūra 1. Berg L.R. 1997. Introductory Botany. Saunders College Publishing, 544 



pp. 
2. Bumbura M., Jaudzeme V, Muižarāja E., Pētersone A. 1967. Augu 
morfoloģija un anatomija. Rīga, Zvaigzne, 297 lpp. 
3. Mauriņa H. 1987. Augu fizioloģija. Zvaigzne, Rīga, 360 lpp. 
4. Sitte, P., Weiler, E. W., Kadereit, J. W., Bresinsky, A., & Körner, C. 
2002. Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Ed. 35. Spektrum 
Akademischer Verlag, Heidelberg.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

1..http://priede.bf.lu.lv/grozs/AuguFiziologijas/Augu_uzbuve_un_funkcijas

2. http://priede.bf.lu.lv/grozs/BotanikasEkologijas/Ievads_Botanika/ 
3. Botanical Electronic News. http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben/ 
4. Trends in Plant Science. http://www.sciencedirect.com/science/journal/ 
5. Hugh D. Wilson. Taxonomy of Flowering Plants. Lecture Notes. 
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/Wilson/tfp/hdwtfpbs01.htm
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