
KURSA KODS ĶīmiP010

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Bioķīmija

Kursa nosaukums angliski Biochemistry

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

2 KRP

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.)

 8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

 4

Laboratorijas darbu skaits  4

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)

Bioloģija I; II (A daļa)

Zinātņu nozare/apakšnozare Bioloģija

Kursa mērķi Iepazīstināt  ar  šūnas  vielmaiņas  pamatprocesiem,  tos
ietekmējošiem faktoriem un veidot prasmes izmantot  bioķīmijas
metodes vides aizsardzībā .  

Kursa uzdevumi 1. Apgūt  teorētiskos  pamatjautājumus  par  nozīmīgākajām
vielu  klasēm,  vielmaiņas  procesiem  un  to  regulācijas
mehānismiem.

2. Iepazīstināt  ar  vides  piesārņojuma  noteikšanas
bioķīmiskajiem testiem.

3. Veidot prasmes izmantot bioķīmijas pamatmetodes vides
aizsardzībā. 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj  orientēties  klasiskās bioķīmijas tēmās un pamatjautājumos,

biomolekulu  noteikšanas  metodēs  un  izskaidrot  to  darbības
principus;  atsevišķus  bioķīmiskos  testus  prot  pielietot  vides
aizsardzībā.  

angliski Students are able to focus on classic themes, core issues of
biochemistry  and  biomolecules  determination  methods  ;

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



explain  biomolecules  operational  principles.  Students  are
able  to  apply  some  biochemical  tests  in  environmental
protection.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Svarīgāko vielu grupas (proteīni, ogļhidrāti, lipīdi) to 

struktūrelementi un funkcijas. Enzīmu termodinamika/ īpašības. 
Būtiskākie vielmaiņas procesi un to regulācija (glikolīze, rūgšana, 
Krebsa cikls, oksidatīvā fosforilēšana, metāna biosintēze, 
fotosintēze u.c.). Augu sekundārais metabolisms. (terpēni, fenoli, 
alkaloīdi).
Bioķīmisko testu izmantošana vides aizsardzībā.

angliski Main groups of substances and their structural elements (protein, 
carbohydrates, lipids). Enzyme thermodynamics and properties. 
Essential metabolic processes and their regulation (glycolisis, 
fermentation, Krebs cycle, oxidative phosphorylation, methane 
biosynthesis). Plant secondary metabolism (terpenes, phenols, 
alkaloids). Biochemical tests for environmental protection. 

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)

1. Olbaltumvielas (proteīni,  proteīdi)
Funkcionālā daudzveidība. Aminoskābju īpašības un pierādīšanas 
reakcijas. Olbaltumvielu struktūra, īpašības. Fosfo-, gliko-, 
hromoproteīdi. Olbaltumvielu kvalitatīvā  pierādīšana un  noteikšana.

8 2 lekcijas
2 laboratorijas darbi

2. Ogļhidrāti
Mono-, oligo- un polisaharīdi. Rezerves polisaharīdi. Polisaharīdi 
šūnsienās.

4 1 lekcija
1 seminārs

3. Lipīdi
Taukskābes, tauku ķīmiskā struktūra un īpašības. Fosfolipīdu īpašības.

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība

4. Fermenti
Klasifikācija, kofaktori, fermentatīvo reakciju kinētika un inhibēšana.

6 1 lekcija
2 laboratorijas darbi 

5. Katabolisms un enerģijas ģenerēšana
Glikolīze. Krebsa cikls. Oksidatīvā fosforilēšana.

6 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība

1 seminārs 
6. Biosintēze un fosfāta saites enerģijas izmantošana

Aminoskābju, ogļhidrātu, lipīdu sintēzes ceļi.
4 1 lekcija

 1 praktiskā nodarbība 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

Sagaidāmais rezultāts

Šūnu vielmaiņas procesi un to 
regulācija

Gatavošanās semināram 16 Priekšstats par šūnu
vielmaiņas procesiem, to
savstarpējo mijiedarbību

un regulāciju
Bioķīmisko metožu 
izmantošana vides problēmu 
noteikšanā un risināšanā 

Gatavošanās kontroldarbam 16 Spēj izvēlēties bioķīmiskās
metodes atsevišķu vides
problēmu identifikācijai



Bioķīmiskie procesi un 
metodes biotehnoloģiskā 
procesā

Novērtēt bioķīmisko analīžu 
izmantošanu konkrētā 
biotehnoloģiskā procesā

16 Izprot biotehnoloģiska
procesa būtību un spēj
novērtēt bioķīmisko

analīžu izmantošanas
iespējas

Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros
Ieskaitītas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi
Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi
Sekmīgi nokārtots eksāmens (tests)

Mācību pamatliteratūra 1. Ferdmanis D. Bioķīmija.- Rīga: Zvaigzne, 1974
2.   Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. Ekotoksikoloģija. -Rīga, 
2005  3. Nelson, David  L., Cox, Michael M. Lehninger 
Principles of Biochemistry. Fifth edition.- Palgrave 
Macmillan, 2008

Mācību papildliteratūra 1.Student E-resources: Harper`s Illustrated Biochemistry, 
http://studentresources.blogspot.com/2008/free-chemistry-e-
book-harpers.html

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://priede.bf.lu.lv/grozs/MolekularasBiologijas/Biokimija/
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