
KURSA KODS VidZP 047

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ekoloģija
Kursa nosaukums angliski Ecology

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) B

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

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vineta Kulmane Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits -

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

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens

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

Vispārīgā bioloģija

Zinātņu nozare/apakšnozare Bioloģija

Kursa mērķi Nodrošināt topošo speciālistu izpratni par ekoloģijas zinātnes 
teorētiskajām pamatatziņām vides problēmu risināšanā.

Kursa uzdevumi 1. Paplašināt  studentu  izpratnes  un  zināšanu  līmeni  par
ekoloģijas  zinātnes  pamatvirzieniem  un  attīstības
tendencēm.

2. Veicināt  studentu prasmi izmantot  zinātnisko literatūras
patstāvīgo darbu izstrādē.

3. Pilnveidot  studentu  spējas  problēmsituāciju  analītiskai
izvērtēšanai un risinājumu meklēšanai.

4. Aktivizēt  studentu  praktisko  un  patstāvīgo  darbu,
izmantojot e- mācību vidi Moodle.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zinās ekoloģijas  zinātnes  teorētiskās  likumsakarības,

organisma,  populācijas,  ekosistēmas  un  biosfēras
funkcionēšanas pamatnosacījumus.
Pratīs  saskatīt  un  noformulēt  risinājumus,  kas  saistīti  ar  vides
aizsardzību.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



Izmantos iegūtās  zināšanas un prasmes praktiskajā darbā. 
angliski Know theoretical  regularities  of  ecology,  functioning

framework of a body, population, ecosystem and biosphere.
Able to see and formulate solutions related to environmental
protection.
Apply acquired knowledge and skills in practical work.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Ekoloģijas zinātnes attīstība un vides problēmu cēloņi. Ekoloģisko

faktoru (abiotisko, biotisko, antropogēno) ietekmes likumsakarības
uz organismu. Populācijas parametri. Ekosistēmas uzbūve un 
funkcionēšana. Globālās vides problēmas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana.

angliski Sience of Ecology development and environmental problem 
causes. Environmental factors (abiotic, biotic, anthropogenic) 
influence of organisms. Population parameters. Structure of 
ecosystem and its functioning. 
Global environmental problems and conservation of biological 
diversity.

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)

Ekoloģija zinātne. Ekoloģijas zinātne, ekoloģijas līmeņi, 
pētīšanas metodes. Sabiedrības attīstība un vides problēmu 
apzināšanās, vides interpretācija. Vides jēdziens.Cilvēka un 
vides mijiedarbības veidi. 

4 Lekcija, praktiskās nodarbības

Organisms un vide. Ekoloģiskie faktori. Dzīvo organismu 
reakcija uz vides faktoru iedarbību. Šelforda diagramma. 
Eiribionti un stenobionti. Dzīvo organismu pielāgotība 
abiotiskajiem faktoriem. Starpsugu attiecības. 

6 Lekcija, praktiskās nodarbības

Populācija. Populācijas jēdziens. Galvenie populācijas 
raksturojošie rādītāji. Ekoloģiskā niša. Fundamentālā, 
potenciālā, reālā niša. Populācijas augšanas modeļi. Sugu 
populāciju stratēģiju galvenie tipi. Populācijas telpiskā 
struktūra. Populācijas dzimumstruktūra. Populācijas 
demogrāfiskā struktūra. Organismu migrācija un izplatīšanās.

6 Lekcija, praktiskās nodarbības

Ekosistēma. Ekosistēmas jēdziens. Ekosistēmas vispārīgā 
struktūra. Ekosistēmas galvenās funkcijas. Ekoloģiskās barības 
ķēdes un tīkli. Biomasa un produktivitāte. Enerģijas plūsma 
ekosistēmā. Enerģijas transformācijas likumsakarības dažādos 
trofiskajos līmeņos. Ekoloģiskās piramīdas. Vielu aprite 
ekosistēmā. Ekosistēmas stabilitāte. Ekosistēmu sukcesija.

4 Lekcija, praktiskās nodarbības

Ieskaites darbs-  tests par apgūto 2
Bioloģiskā daudzveidība. Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās cēloņi, tās saglabāšana. 

4 Praktiska nodarbība

Lokālās un globālās vides problēmas. Atkritumu 
apsaimniekošana un NOP. Skābais lietus. Ozona slāņa 
noārdīšanās. Smogs. Globālā sasilšana. Intensīvas 
lauksaimniecības ietekme uz vidi. Bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās cēloņi, tās saglabāšanas 

4 Lekcija, seminārs



pasākumi.
Mācību ekskursija. 2 Praktiska nodarbība

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Galvenie dzīvos organismus 
ietekmējošie abiotiskie faktori

Sagatavot prezentāciju par vienu
abiotiskisko faktoru, tā ietekmi 
uz organismu eksistenci.
 

16 Prasme apkopot
zinātnisko

informāciju,
prezentēt

sagatavoto
patstāvīgā darba

tēmu
Ilgtspējīga Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošana. Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas.

Sagatavoties semināram par 
Natura 2000 teritorijām un 
ĪADT Latvijā.

16 Zināšanas par
Natura 2000
teritorijām,

ĪADT,to izveidi,
aizsardzību un

apsaimniekošanu
Globālās un lokālās vides 
problēmas

Sagatvot prezentāciju par vienu 
no vides problēmām.

16 Prasme apkopot
zinātnisko

informāciju,
novērtēt to un

sagatavot
prezentāciju

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās un seminārnodarbībās, 
patstāvīgo darbu sagatavošana un iesniegšana norādītajā laikā.
Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi (tests un eksāmens).

Mācību pamatliteratūra 1. Melecis V. Ekoloģija.- LU Akadēmiskais 
apgāds, 2011. 

2. Vides zinātne.  LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
3. Daija G. Ekoloģijas pamati.- Rīga: Enigma, 1998. 
4. English for Environmental Science . The Baltic 

University Press, 2003.
5. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas 

aizsardzība.- Rīga: Zinātne, 1991.

Mācību papildliteratūra 1. Vides un ilgtspējīga attīstība. Redaktori 
M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2010.

2. Vakerneidžels, Rīss. Mūsu ekoloģiskās pēdas 
nospiedums R. : Norden AB, 2000.

3. Römpczyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Friedrich-
Ebert-Stiftung, Rīga, 2007. (www.fes-
baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-
152_mini.pdf

4. A Dictionary of Ecology. Oxford University 
Press, 1998

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. Pieejams: http://www.vidm.gov.lv

2. Latvijas Dabas fonds. Pieejams: 
http://www.ldf.lv/pub/

http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.ldf.lv/pub/
http://www.vidm.gov.lv/


3. Zaļā brīvība. Pieejams: http://www.zb-zeme.lv
4. Pasaules dabas fonds. Pieejams: 

http://www.pdf.lv/
5. Valsts vides dienests Pieejams: 

http://www.vvd.gov.lv/
6. Zaļā josta. Pieejams: http://www.zalajosta.lv
7. Žurnāls „Vides vēstis”.

Kursa izstrādātājs:
Vineta Kulmane 06.10.14.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 06.10.2014.
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Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
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http://www.zalajosta.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.pdf.lv/
http://www.zb-zeme.lv/

