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„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”

pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”

apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”

Latvijas Universit ātes realiz ētā projekta
„Profesion ālajā izgl ītībā iesaist īto visp ārizgl ītojošo m ācību priekšmetu pedagogu

kompetences paaugstin āšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 

LU reăistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.



Skolēnu sasniegumu līmeĦi

• Skolēni vēro demonstrējumu.

• Skolēni izmanto iekārtas piederumus skolotāja 
vadībā.

• Skolēni patstāvīgi strādā pēc darba gaitas 
apraksta, izmantojot vielu, piederumu un 
instrumentu komplektu.

• Skolēni gan patstāvīgi, gan pēc apraksta 
izveido eksperimentālo iekārtu, pazīst un 
izvēlas eksperimenta veikšanai nepieciešamos 
resursus.



Eksperimentālā darbība
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Mikroskopa galvenās sastāvdaĜas
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Mikroskopa palielinājums
Palielinājums = okulārs x objektīvs
Piemērā: Mikroskopa palielin ājums = 10 x 10 = 100 reizes

okulārs

objektīvs



Digitālais fotoaparāts un tā izmantošana
 



Studentu izmantotais gaismas mikroskops LU Bioloăijas fakultātē.

1. Okulārs.
2. Okulāru attāluma regulācijas 
skrūve.
3. Objektīvi: 
Ar sarkanu gredzenu, palielina 4 x. 
IZMANTO, LAI 
IELIKTU/IZ ĥEMTU 
PRIEKŠMETSTIKLU.
IZMANTO, LAI ATRASTU 
OBJEKTU UZ 
PRIEKŠMETSTIKLA.
Ar dzeltenu gredzenu, palielina 10 x.
Ar zilu gredzenu, palielina 40 x.
Ar baltu gredzenu, palielina 100 x.. 
IZMANTO TIKAI PREPARĀTIEM 
AR IMERSIJAS EěěU!



Studentu izmantotais gaismas mikroskops LU Bioloăijas fakultātē.

3. Priekšmetgalds.
4. Priekšmetstikla nostiprināšanas 
atspere.
5. Skrūves priekšmetgalda
pārvietošanai pa “x” un “y” asi.
6. Apgaismotājs.
7. Apgaismotāja ieslēgšanas slēdzis.
8. Apgaismojuma intensitātes 
regulēšanas skrūve..
9. Kondensora regulēšanas skrūve.
10. Attēla asuma regulēšanas 
mikroskrūve un makroskrūve.

MAKROSKRŪVI LIETO, JA IR 
OBJEKT ĪVS AR SARKANO 
GREDZENU.



Gaismas mikroskopijas svarīgākie jautājumi
Gaismas mikroskopijas svarīgākie jautājumi
1) Gaismas mikroskopa palielinājums ir no 40-1000 reizēm.
2) Gaisma spīd cauri objektam. Tātad: jo biezāks paraugs, jo 

tumšāks attēls. Jo lielāks palielinājums, jo tumšāks attēls. Jo 
lielāks palielinājums, jo plānākā slānī redz asu attēlu un jālieto 
plānāki preparāti.

3) Gaismas mikroskopa izšėirtspēja ir 0,2 µm, tāpēc nevar 
saredzēt atsevišėas skropstiĦas un citus nelielus paraugus. 
Skolēnu mikroskopiem tā ir apmēram 0,5 µm.

4) Skatās pagaidu un pastāvīgos preparātus: elodejas lapa, krāsota 
sīpola epiderma, kaulaudi u.c., (pastāvīgais preparāts no 
komplekta)

5) Objekti parasti pārsegti ar segstiklu, lai paraugs nebojā
objektīvu.

6) Pagaidu preparāti žūst.
7) Paraugus fiksē un krāso.
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Bioloăiskais zīmējums

• Att ēlam ir nosaukums.
• Zīmējum ā parāda šūnu formu, 

sast āvda Ĝu formu un lielumu 
atbilstoši mikroskop ā
redzamajam.

• Att ēlam ir nov ērošanai 
izmantotais palielin ājums.

• Att ēlam ir apz īmējumi.
• Šūnas garums z īmējum ā ir 

vismaz 3 cm.
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Preparējamie piederumi
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Nekrāsota preparāta 
gatavošana

Pagatavo elodejas lapas preparātu

• Nelielu ūdens pilienu uzpilini uz priekšmetstikla.
• Vienu elodejas lapu ar pinceti uzliec uz 

priekšmetstikla.
• Ar preparējamās adatas palīdzību lapu izlīdzini.
• Lapu pārsedz ar segstiklu.

• Pārbaudi vai segstikla malās ir ūdens. Ja ir, tad 
nosusini ar filtrpapīru tā, lai ūdens būtu tikai zem 
segstikla.
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•Ar segstiklu pieskaras 
pie ūdens piliena 300 –
450 leĦėī un pakāpeniski 
to nolaiž uz 
priekšmetstikla.

•Ja pietrūkst ūdens zem 
segstikla, tad piepilina 
pusē, kurā jau ir ūdens.

•Ja ūdens ir pārāk daudz, 
tad atsūc ar filtrpapīru.
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Krāsota preparāta gatavošana
Pagatavo sīpola virsmiziĦas preparātu.

• Nelielu krāsvielas šėīduma pilienu uzpilini uz 
priekšmetstikla.

• Sīpola zvīĦlapā ar skalpeli veic divus 
iegriezumus 1 cm attālumā.

• Iegriezuma vietā ar pinceti saĦem lapas apvalku 
un noplēs.

• Plēsumu novieto uz priekšmetstikla.
• Ar preparējamās adatas palīdzību plēsumu 

izlīdzini.
• Lapu pārsedz ar segstiklu.



Citoplazmas saraušanās mēr ījumi

• Uz monitora pārvieto morfometrisko sietiĦu.
Jāiezīmē viss sietiĦš un ar peles palīdzību jāpārvieto uz 

vēlamo šūnu.
• Atrod optimālu attēla palielinājumu.
• Saskaita šūnas laukumu rūtiĦās.
• Saskaita šūnas saraušanos rūtiĦās.
• RūtiĦas pārvērš cm2.
• Izmanto mēroga skalu un aprēėina laukumu mm2.  

(1mm=10-6 m)
NB! Dotajā praktiskajā darbā ir izmantoti dažādi

palielinājumi.



100 µm

1.att. Nefiksētas sīpola zvīĦlapas šūnasūdens vidē. Krāsotas ar eozīnu.



2.att. Nefiksētas sīpola zvīĦlapas šūnasūdens vidē.
Krāsotas ar eozīnu. Pievienots 20%NaCl, 3 min.

100 µm


