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Gala produkts – dabaszinātĦu 
maăistrs

Ko nozīmē dabaszinātĦu maăistrs?

1. Virspusējs priekšstats par mūsdienu bioloăijas 
aktuālākajām problēmām un pētījumu virzieniem
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2. Samērā šaurā jomā ir priekšstats par mūsdienu zinātnes 
jaunākajiem sasniegumiem
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3. Prot izmantot dažus metožu un mūsdienīgu 
zinātnisko iekārtu kompleksus pētījuma veikšanai
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4. Šaurā jomā spēj izprast zinātniskajā periodikā 
aprakstītos pētījumus 

It has been suggested that NEBD and PCC are two essential events for 
reprogramming of gene expression in NT embryos (Collas et al., 1992). 
Chromatin condensation is associated with the release of DNA-bound 
components (Sif et al., 1998): such as TBP (TATA-binding protein, 
Sullivan et al., 2004). Reduced TBP concentration in reconstructed embryos 
reflects dynamic transition in nuclear structure and function (Kikyo et al., 
2000).



7

5. Spēja darba vadītāja vadībā izvēlēties pētāmo problēmu 
un pārbaudāmo hipotēzi

6. Spēj patstāvīgi izvirzīt galvenajai problēmai pakĜautas 
apakšproblēmas un hipotēzes

7. Spēj patstāvīgi veikt zinātnisku eksperimentu un 
rezultātus analizēt un apkopot zinātniskā darbā (Latvijas 
līmenis)

Brîvdabas rododendru spraudeòu rizoìençze un tâs anatomiski fizioloìiskais 
raksturojums

Dace MEGRE, Augu fizioloìijas katedra
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Prasības maăistru studiju programmā
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas 
nosacījumi utt.)
-apgūt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no 
bioloăijas apakšnozarēm: augu fizioloăijā, bioėīmijā, 
biotehnoloăijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku 
fizioloăijā, ekoloăijā, ăenētikā, hidrobioloăijā, 
mikrobioloăijā, molekulārajā bioloăijā, šūnas 
bioloăijā, zooloăijā, kā arī priekšstatu par bioloăijas 
zinātnes kopējām attīstības tendencēm; 
-gūt zināšanas par inovatīvas darbības pamatiem 
bioloăijā; 
-veikt zinātniskos pētījumus pieredzējuša akadēmiskā 
personāla vadībā un to rezultātus apkopot maăistra 
darbā. 
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Studiju programmas kursa apraksts
ĂENĒTIKAS PIELIETOJAMIE ASPEKTI

Kursa mērėis
Lekciju kurss sniedz padziĜinātas zināšanas par mūsdienu ăenētikas metodēm, 

kuras tiek pielietotas modernāmedicīnā, jaujnu biotehnoloăisko preparātu 
izstrādē: rekombinanto hormonu, enzīmu, monoklonālo antivielu, vakcīnu, 
ribozīmu, antisensa nukleotīdu , koda bloėētāju un gēnu terapijas 
vektoriem. Tiek dota informācija par jauno izstradĦu drošuma un 
nekaitīguma novērtēšanu.

Kursa norises forma
NedēĜā ir 1 lekcija; lekcijas beigās studenti izpilda rakstisku testu, kas 

atspoguĜo lekcijas tēmas izpratni. Semināros analizē jaunākos literatūras 
datus par biotehnoloăiskajiem izstrādājumiem. Studenti gatavo 
prezentācijas. 

Zinātnisko laboratoriju apmeklējums, kuru pētījumu tematika ir saistīta ar 
kursa tēmu.

Patstāvīgs darbs ar literatūru. 
Papildliteratūra
4. Nature Reviews. Biotechnology. Chemical Biology. Drug discovery..

Nature Medicine. Nature Biotechnology.
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Maăistra darbs

http://priede.bf.lu.lv/Grozs/Studiju_celvezi/Darbu_standarts 
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http://priede.bf.lu.lv/Grozs/Studiju_celvezi/Darbu_standarts 
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Produkts – dabaszinātĦu bakalaurs

Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas 
nosacījumi utt.)
-apgūt bioloăijas teorētiskos un praktiskos, kā arī 
matemātikas, fizikas un ėīmijas pamatkursus, vasaras 
kursā apgūt praktiskās iemaĦas pētījumos dabā; 
-apgūt padziĜināti kursus nosacīti specializētā 
molekulārā vai organismu bioloăijas virzienā; 
-veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 10 nedēĜu 
pilnas slodzes jeb 10 kredītpunktu) izvēlētā bioloăijas 
apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, 
kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām.
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Prasības bakalauru studiju programmā
Studiju programmas kursa apraksts
Priekšzināšanas

Biol1079, Vispārīgā bioloăija. Ievads šūnas bioloăijā

Kursa anotācija

Kursa mērėis ir iepazīstināt ar šūnu organoīdu ultrastruktūru, molekulāro uzbūvi un 
funkcionēšanas principiem. Uzsvars tiks likts uz šūnas organoīdu struktūras un to 
funkciju vienotību. Mērėa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek 
apmācīti ar vienkāršākajām metodēm pagatavot un analizēt mikroskopiskos preparātus. 
Rezultātā tiks iegūtas zināšanas par šūnu uzbūvi un funkcionēšanas principiem, kuras 
nepieciešamas, ăenētikas, augu un dzīvnieku fizioloăijas, bioėīmijas un molekulārās 
bioloăijas izpratnei.

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Campbell N.A., Reece J.B. 2005. Biology. Pearson / Benjamin Cummings, 1231 pp.

2.1997. Šūnu bioloăija un šūnu ekoloăija. 2. daĜa. VAK apvienība Arkādija, Rīga, 96 lpp.

4.http://priede.bf.lu.lv./grozs/Molekularas_Biologijas/2kurss-shuuna/lekcijas

Literatūra (02-papildliteratūra)

1.Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J. D., 2002. Molecular biology 
of the cell,  5th ed., Garland Pub. Inc., New York. 1294 pp
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Bakalaura darbs
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Produkts – vidusskolas absolvents

http://www.dzm.lv/bio/standprog.shtml
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Prasības vidusskolas bioloăijas 
mācību standartā un programmā
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Pakāpenības princips zinātniskās 
izziĦas mācīšanas procesā
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Rezultātu anal īze, 
izvērtēšana, secin ājumi

Analiz ē, izvērtē rezult ātus, secina

Saskata un formul ē pētāmo probl ēmu

Formul ē hipot ēzi

Izveido hipot ēzes pārbaudes teor ētisko modeli

Apstr ādā datus

Novēro, mēra un re ăistr ē datus

Lieto darba piederumus un vielas

Novērojumi, situ ācijas apraksts

Hipot ēzes izvirz īšana 
un pamatošana

Darba pl ānošana

Eksperiment ālā 
darb ība

Inform ācijas ieg ūšana

Izvēlas atbilstošus darba piederumus, vielas

Saskata (izv ēlas) un sagrup ē lielumus, paz īmes

Plāno darba gaitu

Sadarbojas str ādājot grup ā (pārī)Sadarb ības prasmes

PĒTNIECISK Ā DARBĪBA

Izvēlas drošas, videi nekait īgas darba metodes

Darba rezult ātu 
prezent ēšana

Prezentē darba rezult ātus
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Eksperimentālā darbība

123

Darbības līmeĦi

Novēro pētāmo objektu vai 
procesu un reăistrē atsevišėus 
novērojumus.

Novēro pētāmo objektu vai 
procesu un reăistrē datus ar 
dažām neprecizitātēm.

Novēro un precīzi reăistrē pētāmo 
objektu vai procesu pazīmes. 

Skaidrojumi

Skolēns patstāvīgi dokumentē iegūtos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus. Datus apkopo 
tabulās, kurām raksta nosaukumu un numerāciju. Katrai tabulas kolonai veido atbilstošu 
nosaukumu (ieraksta lielumu), mērvienību un nepieciešamības gadījumā mērierīces absolūto 
kĜūdu.
Zīmējumiem, fotogrāfijām un shēmām izveido nosaukumus, numerāciju. Nepieciešamības 
gadījumā atzīmē un pieraksta sastāvdaĜas vai palielinājumu.
Vārdiski apraksta novērojamo objektu vai procesu. 

Vērt ēšanas kritēriji

Novēro un darba lapā reăistrē kvalitatīvus datus
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Eksperimentālā darbība

123

Darbības līmeĦi

Mēra un reăistrē atsevišėus 
mērījumus

Mēra un reăistrē iegūtos 
datus ar dažām 
neprecizitātēm.

Mēra, ievērojot precizitāti, 
atkārtojumu skaitu. Patstāvīgi, 
uzskatāmi un korekti reăistrē
iegūtos datus, ievērojot 
mērvienības un nosacījumus.

Skaidrojumi

Skolēns patstāvīgi dokumentē iegūtos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus. Datus apkopo 
tabulās, kurām raksta nosaukumu un numerāciju. Katrai tabulas kolonai veido atbilstošu 
nosaukumu (ieraksta lielumu), mērvienību un nepieciešamības gadījumā mērierīces absolūto 
kĜūdu.
Zīmējumiem, fotogrāfijām un shēmām izveido nosaukumus, numerāciju. Nepieciešamības 
gadījumā atzīmē un pieraksta sastāvdaĜas vai palielinājumu.
Vārdiski apraksta novērojamo objektu vai procesu. 

Vērt ēšanas kritēriji

Mēra un darba lapā reăistrē kvantitatīvus datus 
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Rezultātu analīze, izvērt ēšana 

un secinājumi

123

Darbības līmeĦi

rezultātiem. Veic atsevišėus 
analīzes un izvērtējuma 
soĜus. Secinājumos uzraksta 
apgalvojumu par to, ka 
hipotēze ir pareiza vai 
nepareiza, bet to tālāk 
nepaskaidro. 

Patstāvīgi veic loăisku 
rezultātu analīzi un novērtē
rezultātu ticamību. 
Secinājumu formulē, bet 
nesaista kopā ar hipotēzi un 
iegūtajiem

Loăiski, pamatoti analizē un 
izvērtē rezultātus, sniedz 
personīgu novērtējumu 
eksperimenta trūkumiem un 
ierosina uzlabojumus.
Secinājumu precīzi formulē
atbilstoši pētāmai problēmai, 
hipotēzei un iegūtajiem 
rezultātiem. 

Skaidrojumi
Savstarpēji salīdzina iegūtos rezultātus. Rezultātus salīdzina ar literatūru. Izvērtē 
rezultātu ticamību un precizitāti. Izskaidro iegūtos rezultātus. Apraksta eksperimenta 
trūkumus, ja tādi ir. Ierosina uzlabojumus eksperimentā un tālāko pētījumu iespējas.
Rezultātus saista ar to izmantošanas iespējām sadzīvē, tehnikā u.c. Secinājumā 
apstiprina vai noraida hipotēzi. Nepieciešamības gadījumā akcentē rezultātu, kas 
nav saistīts ar pētāmo problēmu. 

Vērt ēšanas kritēriji

Analizē, izvērtē rezultātus, secina. 
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Bioloăija. Pamatizglītības standarts. Projekts. 
Ar 10.05.2001. ISEC rīkojumu nr. 62 projekts līdz 

jauna pamatizglītības mācību priekšmeta 
standarta/vadlīniju izdošanai ieguvis 
pamatizglītības attiecīgā mācību priekšmeta 
standarta/vadlīniju statusu. 

Ar stāvajiem burtiem ir norādītas tās zināšanas un prasmes, 
kuras ir obligātas katram, lai varētu uzskatīt, ka bioloăijas 
kurss ir apgūts. Ja skolēns ir apguvis arī tos jautājumus, 
kas rakstīti kursīvā, viĦa zināšanas vērtējamas 5 līdz 8 
ballu robežās.
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Dabaszinības.
Mācību priekšmeta standarts 1.–6.klasei

3.pielikums, Ministru kabineta, 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1027

III. Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 3.klasi 

6.4. ar skolotāja palīdzību vai patstāvīgi saskata vienkāršas problēmas;

6.5. formulē vienkāršus ar pētījumu saistītus jautājumus (Kāpēc? Kā būtu, ja...?) un 
apsver, kā varētu iegūt atbildes;

6.6. ar skolotāja palīdzību plāno vienkārša eksperimenta norisi nepieciešamo datu 
ieguvei;

6.8. veic vienkāršus mērījumus (temperatūras, tilpuma, garuma un laika mērījumus) 
un pieraksta mērījumu rezultātus, lietojot atbilstošas mērvienības (°C, ml, l, cm, m, 
min, h);

6.9. prot darboties ar vienkāršām ierīcēm (piemēram, lupu, termometru, 
mērtraukiem, pulksteĦiem, kompasu);
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IV. Pamatprasības mācību 
priekšmetu apguvei, beidzot 6.klasi

• 10.1. iegūst informāciju dabaszinību jomā, atbilstoši situācijai 
izmantojot dažādus paĦēmienus. Atbilstoši veicamajam uzdevumam 
izvēlas un sameklē informācijas avotus;

• 10.2. izmanto dažādus informācijas avotus (piemēram, grāmatas, 
žurnālus, Sarkano grāmatu), specifiskus informācijas avotus (modeĜus, 
kartes, globusu), plašsaziĦas līdzekĜus un informācijas tehnoloăijas;

• 10.9. prot darboties ar ierīcēm (piemēram, svari, barometrs, filtrēšanas 
iekārta), vielām, materiāliem, strādājot individuāli vai grupā;

• 10.10. veic eksperimentus ar vielām un materiāliem, lai pētītu to 
īpašības vai pārvērtības (piemēram, pierāda izelpoto ogĜskābo gāzi, 
skābekli gaisa sastāvā);

• 12.12. prot pareizi ievākt sēnes un ārstniecības augus; 
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Bioloăija. Mācību priekšmeta 
standarts 7.–9.klasei

• IV. Pamatprasības mācību priekšmetu apguvei, beidzot 9.klasi 

• 8.7. formulē hipotēzes, kuras pārbauda, veicot vienkāršus eksperimentus;

• 8.8. patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem skolēniem plāno eksperimenta norisi;

• 8.9. pazīst ierīces un piederumus, laboratorijas traukus un indikatorus;

• 8.10. izvēlas veicamajam darbam atbilstošus piederumus (piemēram, 
mikropreparātu pagatavošanai, cilvēka plaušu dzīvības tilpuma noteikšanai);

• 8.11. pareizi rīkojas ar optiskām ierīcēm (lupu, mikroskopu, binokli) un 
laboratorijas darbu piederumiem, veicot novērojumus;

• 8.12. ar demonstrējumiem un eksperimentiem pierāda organismu elpošanu,
augšanu, reflektoro darbību, vielu vadīšanu augos
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• 7.30. zina un lieto bioloăijas pamatjēdzienus un terminus –
šūna, šūnas sastāvdaĜas (membrāna, šūnapvalks, 
citoplazma, kodols, hromosomas, gēni, hloroplasti, 
hromoplasti, leikoplasti), dzīvnieku un cilvēka audi
(epitēlijaudi, muskuĜaudi, nervaudi, saistaudi), augu audi
(vadaudi, veidotājaudi, pamataudi, balstaudi, segaudi), 
hormoni, fermenti, hemoglobīns, artērijas, vēnas, kapilāri, 
eritrocīti, leikocīti, trombocīti, imunitāte, fotosintēze, 
hlorofils, bioloăija, botānika, zooloăija, fizioloăija, 
higiēna;

• 7.31. izskaidro fotosintēzes procesu un nozīmi, izmantojot 
shēmu.
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Paldies par uzmanību!


