
KURSA KODS ĶīmiP009; ĶīmiPA01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski ĶĪMIJA I, II
Kursa nosaukums angliski CHEMISTRY I, II
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojami energoresursu pārvaldība un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP 1. semestrī
4 KRP 2. semestrī

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Daina Priede Dabas un inženierzinātņu fakultāte Docents, Dr. chem.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 – 1.semestrī
32 – 2.semestrī

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits 16 

4 laboratorijas darbi 1.semestrī
12 laboratorijas darbi 2. semestrī

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

P

Pārbaudes forma/ -as Ķīmija I - ieskaite; 
Ķīmija II - eksāmens

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

Atbilstoši  Latvijas  Republikas  vispārējās  vidējās  izglītības
standartam

Zinātņu nozare/apakšnozare Ķīmija I - Vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija
Ķīmija II – Vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā 
ķīmija; 
Organiskā ķīmija

Kursa mērķi Studiju  programmai  atbilstošu  zināšanu  ,  prasmju,  iemaņu
apgūšana  vispārīgā,  neorganiskā,  analītiskajā  ķīmijā  un
organiskajā

Kursa uzdevumi Vispārīgajā ķīmijā – apgūt un prast pielietot galvenos vispārīgās
ķīmijas jēdzienus un likumus
Neorganiskajā ķīmijā - zināt ķīmisko elementu un tiem atbilstošo
salikto vielu īpašības, elementu un to savienojumu izplatību dabā,
iegūšanas  metodes,  ietekmi  uz  dzīvajiem  organismiem,  prast
zināšanas pielietot praktiski
Analītiskajā ķīmijā – zināt un prast izvēlēties konkrētajā gadījumā
nepieciešamās  analīzes  metodes,  pēc  vajadzības  prast  izvēlēties
metodiku analīzes veikšanai
Organiskajā ķīmijā – pārzināt organisko savienojumu pamatklases,
savienojumu  veidošanās  principus  un  nomenklatūru,  orientēties
dažādās organisko vielu reakcijās un to norises mehānismā. Zināt
organisko  vielu  pielietojumu,  ietekmi  uz  organismiem  un
ekosistēmām.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Vispārīgā ķīmija 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



o Zina  vispārīgās  ķīmijas  pamatlikumus,  prot  tos  izskaidrot.  zina  laboratorijas
darbu tehniku.

o Prot patstāvīgi veikt aprēķinus, izmantojot teorētiskajā daļā apgūtās formulas. 
o Prot pēc apraksta veikt laboratorijas darbu.
o Spēj  veikt  patstāvīgus  secinājumus  un  izdarīt  vispārinājumus  uz  secinājumu

bāzes, veicot laboratorijas darbus.
Neorganiskā ķīmija

o Orientējas  ķīmisko  elementu  periodiskajā  sistēmā,  zina  elementu  īpašības,
pārzina neorganisko savienojumu klases.

o Prot patstāvīgi veikt aprēķinus, realizēt laboratorijas darbus.
o Prot prezentēt un izskaidrot aprēķinu un laboratorijas darbu rezultātus.

Analītiskajā ķīmijā
o Zina ķīmisko analīžu iedalījumu, metodiku.
o Prot  prognozēt  nepieciešamo  laboratorijas  tehniku  un  darba  gaitu  analīžu

veikšanai.
Organiskajā ķīmijā

o Zina organisko vielu pamatklases, to īpašības.
o Prot lietot IUPAC nomenklatūru.
o Prot patstāvīgi veikt aprēķinus un reakciju vienādojumus.
o Prot  veikt  laboratorijas  darbus  vienkāršu  organisku  vielu  iegūšanai  un

pierādīšanai.
o Veic vispārinājumus un secinājumus, spēj veidot prognozes, modelēt situācijas.

angliski General Chemistry 
o Knows the basic laws of general chemistry, is able to explain them. Knows the

lab work technique. 
o Able  to  independently  perform  calculations  using  formulas  learned  in  the

theoretical part. 
o Able  to  perform  the  laboratory  work  in  accordance  with  the  following

description. 
o Able  to  make  independent  findings  and  to  generalize  the  findings  based  on

laboratory work.
Inorganic chemistry 

o Competent about chemical elements in the periodic system of elements, knows
the properties of inorganic compounds, knows inorganic compound’s classes.

o Able to independently perform the calculations to realize laboratory work. 
o Able to present and explain the results ofcalculations and laboratory works.

Analytical chemistry 
o Knows the classification and methodology of chemical analysis.
o Able to foresee the necessary laboratory techniques for analysis and the process

of analysis.
Organic chemistry 

o Knows the basic classes of organic compounds and  their properties. 
o Knows how to use the IUPAC nomenclature. 
o Able to independently perform calculations and reaction equations. 
o Able to perform simple laboratory work to produce simple organic compound

and to verify it’s properties.
o o Make generalizations and conclusions, are capable of forming predictions and

modeling situations.
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

latviski Kurss sastāv no četrām daļām: Vispārīgā ķīmija, Neorganiskā ķīmija, Analītiskās ķīmijas
pamati, Organiskā ķīmija. Kursa  sadaļā „Vispārīgā ķīmija” paredzēts apgūt teorētiskos
jautājumus un attīstīt uzdevumu risināšanas iemaņas vispārīgās ķīmijas nodaļās: Ķīmiskās
termodinamikas un kinētikas pamatjēdzieni, Šķīdumi, Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas,
Kompleksie savienojumi. Paredzēti 5 laboratorijas darbi, kas uzskatāmi pierāda vispārīgās
ķīmijas likumus. Sadaļā „Neorganiskā ķīmija” padziļināti apskatīti jautājumi, kuru pamati
apgūti vidējās izglītības mācību iestādē, kā arī apgūti mazāk  zināmi ķīmiskie elementi.
Kursa sadaļa „Analītiskā ķīmija” iepazīstina ar izplatītākajām kvalitatīvās un kvantitatīvās
analīzes metodēm. Kursa daļa „ Organiskā ķīmija”  paredz apgūt svarīgākās organisko



savienojumu klases, to nomenklatūru un reakciju norises mehānismu.
angliski The course consists of four parts: General chemistry, Inorganic chemistry, the main issues

of Analytical chemistry, Organic chemistry. In the part of course "General Chemistry" is
provided to acquire the theoretical  issues and develop the tasks solving skills  in such
general chemistry branches as: chemical thermodynamics and  main issues of kinetics,
solutions, oxidation-reduction reactions, complex compounds. Five  laboratory works  are
provided,  which  demonstrate  the  general  chemistry  laws.  In  the  part  „Inorganic
chemistry”  the  issues  gained   in  secondary  educational  establishment  are  broadly
discussed, as well as lesser-known chemical elements are discussed. Section of the course
"Analytical  Chemistry"  presents  the  most  commonly used  qualitative  and  quantitative
methods of analysis.  The course part  „ Organic Chemistry” provides  to acquire main
classes of organic compounds, it’s nomenclature and mechanisms of reactions.

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)
I daļa – Ķīmija I (1. semestris) – 32 stundas

1. Vielas uzbūves teorijas 2 Lekcija 
2. Ķīmiskās saites veidošanās teorijas, vielu īpašību 

atkarība no saites veida
4 Lekcija

Laboratorijas darbs
3. Vielu uzbūve 4 2 lekcijas
4. Termodinamika – ķīmisko reakciju siltumefekts, 

entalpija
6 2 lekcijas

Laboratorijas darbs
5. Entropija. Gibsa enerģija 6 3 lekcijas
6. Ķīmisko reakciju ātrums. Ķīmiskais līdzsvars 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
7. Šķīdumi. Skābju un bāzu teorija. Ūdens nozīme 4 Lekcija 

Laboratorijas darbs
8. Hidrolīze 2 Lekcija 

II daļa – Ķīmija II (2. semestris) – 64 stundas
1. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas 8 2 lekcijas

2 laboratorijas darbi
2. Kompleksie savienojumi 4 Lekcija 

Laboratorijas darbs
3. Bioelementi 4 2 lekcijas
4. A grupu metāliskie elementi 4 2 lekcijas
5. B grupu metāliskie elementi 6 2 lekcijas 

Laboratorijas darbs
6. Kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze 6 1 lekcija

2 laboratorijas darbi
Organisko savienojumu īpatnības

2 Lekcija 
7. Organisko savienojumu uzbūves īpatnības
8. Izomērija. Organisko savienojumu nomenklatūra

2 Lekcija 
9. Ogļūdeņraži, to daudzveidība
10. Ķīmisko saišu veidošanās organiskajos 

savienojumos 2 Lekcija 
11. Ķīmisko reakciju mehānisms organiskajās vielās
12. Arēni, to atvasinājumi 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
13. Vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti. Fenoli. Ēteri 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
14. Aldehīdi un ketoni 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
15. Karbonskābes, to sāļi. Atvasinātās karbonskābes 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
16. Lipīdi. Slāpekli saturošie organiskie savienojumi 4 Lekcija



Laboratorijas darbs
17. Ogļhidrāti. Olbaltumvielas 4 Lekcija

Laboratorijas darbs
18. Polimēri 

2
Lekcija

19. Organiskā sintēze. Jaunākie sasniegumi 
organiskajā ķīmijā

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa – 48 stundas
Vispārīgās ķīmijas uzdevumu 
risināšana

Katram studentam izsniegts 
individuāls uzdevumu komplekts

48 Uzdevumu 
komplekts

II daļa – 96 stundas
Vispārīgās ķīmijas uzdevumu 
risināšana

Katram studentam izsniegts 
individuāls uzdevumu komplekts

12 Uzdevumu 
komplekts

Laboratorijas darbi - 1 Laboratorijas darba rezultāti un 
secinājumi

18 Laboratorijas darbu
protokoli

Laboratorijas darbi - 2 Laboratorijas darbu rezultāti un 
secinājumi

18 Laboratorijas darbu
protokoli

Tehnoloģijas organiskajā ķīmijā Referāts un prezentācija 30 Prezentācija 
Laboratorijas darbi Laboratorijas darbu rezultāti un 

secinājumi
18 Laboratorijas darbu

protokoli

Prasības KRP iegūšanai Ķīmija – I
Uzdevumi vispārīgajā ķīmijā 20 %
Kontroldarbs – ieskaite 20 %
Laboratorijas darbi – 1. cikls 15 %
Laboratorijas darbi -  2. Cikls 15 %
Ieskaite 30%
Ķīmija II
Kontroldarbs- ieskaite 20 %
Laboratorijas darbi 15 %
Referāts, prezentācija 25 %
Eksāmens 40 %

Mācību pamatliteratūra Ķīmija I
o Jansons,  Edgars. Analītiskās  ķīmijas  teorētiskie  pamati .  LU

Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
o Bergmanis, Uldis. Metāli. IM, 1993. 117 lpp.

Ķīmija II
o Šmite,  Anna Ievads  organiskajā  ķīmijā  un  bioķīmijā.  LR  IM,

1992. 103 lpp.
o Makdjuels, Bobs.  Ķīmija. Zvaigzne ABC, 1999. 140 lpp.

Mācību papildliteratūra Ķīmija I, II
o Thoma,  Jean  U. Modelling  and  Simulation  in  Thermal  and

Chemical Engineering Springer, 2000. xiv, 219 p.
o Springborg,  Michael Methods  of  Electronic-Structure

Calculations Wiley, 2000. x, 501 p.
o Water in Biology, Chemistry and Physics World Scientific, 1996.

xvi, 509 p.
o Selindžers, B. Cita ķīmija Mācību grāmata, 2007. 517, [16] lpp.
o Kļaviņš, M. Vides ķīmija LU, 1992. 71 lpp. 
o Kļaviņš,  Māris Atmosfēras  ķīmija  un  gaisa  piesārņojums [b.i.],

2000. 83 lpp.
o Zaula,  L. Ievads  kvantitatīvajā  analīzē 

LR IM, 1993. 27 lpp.
o

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=21802
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=908
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=18337
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=404
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=21796
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=22414
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=24740
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=24740
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=24341
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=24341
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=13591
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=1039


Periodika, interneta resursi un 
citi avoti

o King, R. Bruce. Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2nd ed.,
Wiley, 2005. 

o www. chemweb.com
o www.webelements.com
o www.pubs.rsc.org/Journals
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