
KURSA KODS CitiPA95

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Lauku prakse

Kursa nosaukums angliski Field practice

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 daļa

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

2KRP 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte 
docente, Dr. biol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

2

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

14

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)

Bioloģija I; Dabas resursu apsaimniekošana; Ekoloģija

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne

Kursa mērķi Nostiprināt teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas, veidojot 
praktiskas iemaņas darbam lauka apstākļos.

Kursa uzdevumi 1. Nodrošināt  zināšanu  apguvi  par   augu  un  dzīvnieku
sugu daudzveidību un to pētīšanas dažādajām metodēm.

2. Apgūt iemaņas dažādu paraugu ievākšanā, konservācijā
un izpētē lauka un laboratorijas apstākļos.

3. Veidot  prasmes  patstāvīgi  veikt  praktisku  pētījumu,
izvēloties  atbilstošas  metodes  un  analizēt  iegūtos
rezultātus.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti ieguvuši izpratni par augu un dzīvnieku sugu 

daudzveidību dažādos biotopos; apguvuši praktiskas 
iemaņas dabas paraugu ievākšanā un saglabāšanā; prot 
izvēlēties un izmantot  atbilstošas praktiskā darba metodes; 
prot pamatot un aizstāvēt sava pētījuma rezultātus

angliski Students  have  gained  understanding  of  plant  and  animal

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



species diversity in different habitats, practical skills in the
natural samples collection and conservation. Students know
how to  choose  and  use  appropriate  methods  of  practical
work,  are  able  to  justify  ans  defend  the  results  of  own
research. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa  apguves  laikā  studenti  tiek  iepazīstināti  ar  dažādiem

biotopiem,  augu  un  dzīvnieku  sugu  daudzveidību  tajos  un  to
ietekmējošiem faktoriem. Praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi
vērsti uz  studenta individuāla pētījuma veikšanu, kura pamatā ir
dabā iegūto materiālu apstrāde un analīze. 

angliski Completing the course students will be introduced with a variety 
of habitats, plant and animal diversity in and the influencing 
factors. Practical and independent work tasks directed to the 
student's individual conduct of the study, based on the handling 
and analysis of the resulting material in nature.

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

(32)

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Prakses ievadinstruktāža, uzdevumu izvirzīšana 4 Lekcija

Purvu biotopi. Zāļu, augstā un pārejas purva apsekošana 
un izpēte.

8 Praktiskā nodarbība

Liepājas ezera, Baltijas jūras ūdens un piekrastes izpēte,  
ietekmējošie faktoru noskaidrošana. Ūdens paraugu 
ievākšana un analīze lauka un laboratorijas apstākļos.

8 Praktiskā nodarbība

Tipisku pļavu biotopu izpēte. Herbārija (augu) ievākšana, 
apstrāde un prezentācija.

8 Praktiskā nodarbība

Mākslīgas ekosistēmas. Liepājas piejūras parka koku 
sugu daudzveidības noteikšana, koku vispārējā stāvokļa 
noteikšana.

4 Praktiskā nodarbība

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Augu ievākšana un

herbārija noformēšana
Sagatavot augu herbārijs (iesietā

formā un elektroniskā formā)
18 Prasme ievākt augus

un noformēt
herbāriju

Analīžu rezultātu apstrāde,
apkopošana un
interpretācija

Laboratorijā veikto analīžu 
rezultātu apstrāde, atskaites 
sagatavošana

10 Prasme veikt ievākto
paraugu analīzes
laboratorijā un
izvērtēt analīžu

rezultātus

Biotopu daudzveidība un to 
raksturīgās sugas

Sagatavošanās prakses 
izvērtējuma semināram un 

10 Zināšanas par
raksturīgajām sugām



atskaites sagatavošana biotopos

Parka kokaugu
daudzveidība

Foto materiālu sagatavošana par
Liepājas piejūras parka koku

sugām

10 Spēja atpazīt
raksturīgākās parka

kokaugu sugas

Prasības KRP iegūšanai Dalība praktiskajās nodarbībās
Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi
Piedalīšanās prakses izvērtējuma seminārā
Sagatavota prakses atskaites forma
Laboratorijā veikto analīžu atskaites iesniegšana
Iesniegts sagatavots foto materiāls dendroloģijā

Mācību pamatliteratūra  Biotopu rokasgrāmata. Red. I. Kabucis. -R.: 2000
 Latvijas biotopi. Red. I. Kabucis.- R.: Latvijas Dabas fonds, 2001
 ES nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā.- Latvijas 

Ornitoloģijas biedrība, 2004
 Keirāns, A., Iepazīsim Latvijas augus 1., 2.daļa.-R.: 

Zvaigzne


Mācību papildliteratūra  Egle, V., Ilziņa, A., Bioloģijas rokasgrāmata.-R.: Zvaigzne 
ABC, 1995.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

www.latvijasdaba.lv
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