
KURSA KODS BiolP050

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Bioloģija II
Kursa nosaukums angliski Biology II
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
Māris Strazds Dabas un inženierzinātņu fakultāte Docents, Dr.biol.
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.)

19 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

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

P

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

Pamatzināšanas bioloģijā (zooloģija, anatomija) vidusskolas kursa 
apjomā; Bioloģija I

Zinātņu nozare/apakšnozare 3. Bioloģija; 3.15. Zooloģija; 3.11. Mikrobioloģija
Kursa mērķi 1.Sniegt pamatzināšanas par mugurkaulnieku izcelsmi, evolūciju, 

dažādu klašu salīdzinošo anatomiju un dažādu orgānu sistēmu 
funkcijām un iepazīties ar mugurkaulnieku apdraudētības statusu.
2. Nodrošināt teorētisko pamatzināšanu apguvi mikrobioloģijā un 
veidot praktiskās iemaņas mikroorganismu lomas vides procesos 
novērtēšanā un izmantošanā biotehnoloģiskajos procesos.

Kursa uzdevumi Apgūt mugurkaulnieku uzbūves evolūcijas vispārīgos principus.
Iepazīties ar dažādu orgānu sistēmu darbību un attīstību evolūcijas 
gaitā.
Iepazīties ar galveno mugurkaulnieku klašu izplatību un 
apdraudējumu.
Iepazīties ar dažādu mugurkaulnieku klašu lomu cilvēku dzīvē un 
nozīmi (izmantojumu) dažādās dzīves jomās.
Iepazīties ar mikroorganismu (baktērijas, vīrusi, protisti, sēnes) 
īpašībām , apgūt prasmes izskaidrot un vērtēt biotehnoloģiskos 
procesus (ūdens attīrīšanas iekārtu darbībā, biogāzes producēšanā 
u.c.).

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS UN PRASMES
latviski Studenti iegūs izpratni par mugurkaulnieku izcelsmi, evolūciju, 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



dažādu klašu salīdzinošo anatomiju un dažādu orgānu sistēmu 
funkcijām, kā arī ieskatu mugurkaulnieku sastopamībā, 
apdraudētībā un dažādu grupu nozīmē cilvēku dzīvē.
(Ie)mācīsies atlasīt būtisku informāciju īsa referāta sagatavošanai 
par plašu tēmu un praksi šāda materiāla prezentācijā auditorijai, 
arī pieredzi diskutēt. 
Studenti iegūs izpratni par metabolisma procesu norisi 
mikroorganismos un biotehnoloģisko procesu vadīšanas iespējām.

angliski Students  shall  gain  knowledge  about  origin,  principles  of
evolution, comparative anatomy of various vertebrate classes and
functions  of  their  organ  systems.  They  shall  get  basic
understanding on distribution of vertebrate classes, main threats to
them and role in human life. 
They  will  learn  how  to  select  essential  information  from  an
extensive topic for a short review, get praxis how to present their
material and discuss it with colleagues.
Students  shall  gain  knowledge  about  metabolic  processes  in
microorganisms and management possibilities of biotechnological
process.  

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa gaitā studenti apgūs mugurkaulnieku uzbūves evolūcijas 

pamatus, iepazīsies ar to uzbūvi un attīstību, un  praktiskiem 
aspektiem, kas izriet no dažādu dzīvnieku uzbūves īpatnībām; 
dažādu grupu sastopamību un apdraudētību kā arī ar lomu cilvēku 
dzīvē un nozīmi (izmantojumu) dažādās dzīves jomās.
Studenti apgūs mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas 
pamatus, būs sagatavoti biotehnoloģisko procesu modelēšanas un 
vadīšanas apguvei.

angliski Students will study basic principles of vertebrate evolution, 
anatomy and functions of different organ systems of the main 
vertebrate classes, their distribution and role in human life both in 
past and recently, with emphasis on conservation status and main 
threats to each class.
Course provides students with basic knowledge in microbiology 
and molecular biology, prepares students for biotechnological 
process modeling and management. 

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(48

)

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)
Salīdzinošā un evolucionārā morfoloģija un dabiskās izlases 
pamatprincipi

2 Lekcija

Sistemātikas principi un ieskats paleontoloģijā 2 Lekcija
Vides apstākļu ietekme uz dzīvnieku izmēru un formu, 
biomehānikas un biofizikas pamatprincipi

2 Lekcija

Mugurkaulnieku sistemātika, pārskats par pašlaik dzīvojošiem
mugurkaulniekiem

4 Lekcija un seminārs

Mugurkaulnieka dzīves cikls, organoģenēze un histoģenēze 2 Lekcija
Mugurkaulnieku uzbūve, segaudi un skelets 2 Lekcija
Uzbūve: elpošanas sistēma un asinsrite 2 Lekcija
Uzbūve: gremošanas un uroģenitālā sistēma 2 Lekcija
Uzbūve: nervu sistēma un sensorie orgāni 2 Lekcija
Zivis: uzbūves īpatnības, daudzveidība, izmantošana un 2 Lekcija



apdraudētība
Abinieki: uzbūves īpatnības, daudzveidība, izmantošana un 
apdraudētība

1 Lekcija

Rāpuļi: uzbūves īpatnības, daudzveidība, izmantošana un 
apdraudētība

1 Lekcija

Putni: uzbūves īpatnības, daudzveidība, izmantošana un 
apdraudētība

2 Lekcija

Zīdītāji: uzbūves īpatnības, daudzveidība, izmantošana un 
apdraudētība

2 Lekcija

(Nelegālās) tirdzniecības loma dažādu dzīvnieku grupu 
apdraudējumā

4 Seminārs un prezentācijas par
individuālo darbu tēmām

Mikrobioloģiskās izpētes objektu morfoloģija, metaboliskie 
procesi un ģenētiskās īpašības

6 Lekcijas, seminārs

Vielu aprites cikli un mikroorganismu loma to nodrošināšanā 2 Lekcija
Dabisko vielu mikrobioloģiskā noārdīšana 2 Lekcija
Mikroorganismu izmantošana biotehnoloģiskajos procesos 4 Lekcija, laboratorijas darbs
Mikroorganismu izraisītās saslimšanas. Baktēriju rezistence 
pret antibiotikām

2 Seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
(72)

Sagaidāmais rezultāts

Sagatavot referātu par kādu
no apdraudēto dzīvnieku

grupām, analizējot draudu
apjomu un galvenos

apdraudējuma iemeslus

Mikroorganismu uzbūve un
metabolisma ceļi

Mikroorganismu izraisītās
saslimšanas

Mikroorganismu loma
biotehnoloģiskajos procesos

Tēmas izvēle, literatūras meklēšana
un studēšana

Uzrakstīt referātu 

Sagatavot un demonstrēt prezentāciju
par referāta tēmu

Gatavošanās semināram

Gatavošanās semināram, 
prezentācijas sagatavošana par 
referāta tēmu 

Konkrēta biotehnoloģiskā procesa 
izpēte, raksturojums un vadīšanas 
iespēju novērtēšana 

18

20

10

8

6

10

Izvēlēts referāta temats,
atrasti un sagatavoti

materiāli 
Uzrakstīts referāts

Uzstāšanās auditorijas
priekšā.

Uzdevumu risināšana,
atbilžu uz

problēmjautājumiem
sagatavošana nodarbības

laikā

Rakstiski noformēts 
referāts, prezentācija 
nodarbības laikā

Rakstiski noformēts
biotehnoloģiskā procesa
izvērtējums, prezentācija

nodarbības laikā

Prasības KRP iegūšanai Izpildīts pastāvīgais darbs
Mācību pamatliteratūra K.Kardong, Vertebrates, Comparative Anatomy, Function, Evolution: 

6th (sixth) Edition McGraw-Hill Companies, 
Dzīvnieki. Zvaigzne ABC, 2003
Madera, S.S. Bioloģija 1.,2,.3. daļa.-R.: Zvaigzne ABC, 1998
Noviks, G. Ekotehnoloģijas pamati.- Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 
2002

Mācību papildliteratūra M.Plikšs, Ē.Aleksejevs. Zivis, Gandrs, 1998
Vilka, S., Vulfa, L. Vitričaka, L.Laboratorijas darbi mikrobioloģijā. LU, 
1997



Zeltiņa, M., Leite, M., Treimanis, A., Viesturs, U.Egle, V. 
Biotechnologie bei verwertung von lignozellulosehaltigen Materialien- 
LZA Vēstis, 1992  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

The IUCN Red List of Threatened Species (http://www.iucnredlist.org)
The Internet Bird Collection
World Bird Database, BirdLife International
(http://www.arkive.org)

LU Bioloģijas fakultātes studiju materiāli
http://priede.bf.lu.lv/grozs/Mikrobiologijas/

Kursa izstrādātājs:
Māris Strazds

Māra Zeltiņa

26.11.2014.

26.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 26.11.2014.
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Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 6/ Institūta

Zinātniskās padomes 
protokols Nr.

Datums 27.11.2014.

http://www.arkive.org/
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