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1. uzdevums (15 p) 

1.1. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju un pie atmirušās koksnes veida attēlā dotajā 

rūtiņā pieraksti attiecīgā skaidrojuma burtu (2 p)! 

LU zinātnieku grupa 2014. gadā veica ekoloģijas pētījumu ilglaicīgi cilvēka neskartā, 

slapjā platlapju mežā ar samērā stabilu mikroklimatu. Zinātnieki novēroja, ka šajā mežā bija 

īpaši liela sūnu sugu daudzveidība uz dažādiem atmirušās koksnes veidiem (kritalām, 

stumbeņiem, sausokņiem). Izlasi jēdzienu skaidrojumus, izpēti grafikus un atbildot uz 

jautājumiem, palīdzi zinātniekiem nonākt līdz pētījuma rezultātiem un secinājumiem. 

 
https://blogs.tcv.org.uk/tcv-scotland/files/2017/01/Types-of-DW.jpg 

A) Kritala – uz zemes vai tuvu tai gulošs 

koka stumbrs vai tā daļa, kas satrup. 

 

B) Stumbenis – stāvs bojā gājuša koka 

stumbrs, kas sācis trupēt un parasti 

zaudējis visus vai daļu no zariem. 

 

C) Sausoknis – stāvs bojā gājuša koka 

stumbrs, parasti vēl ar zariem un var vēl 

būt saglabājusies miza.  
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1.2. Izpēti doto grafiku un norādi, uz kuras no atmirušās koksne veidiem bija konstatēts 

lielākais sūnu sugu skaits (1 p)! 

 

Atbilde:______________________ 

2. attēls. Kopējais sūnu sugu skaits uz dažādiem atmirušās koksnes veidiem.  

1.3. Uzraksti vienu svarīgāko limitējošo vides faktoru (izņemot apgaismojumu), kas 

ietekmē sūnu augšanu un citus tās dzīvības procesus. Īsumā uzskaiti divus svarīgākos 

iemeslus, kādēļ šis faktors ir tik būtisks sūnām (3 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4. Īsumā izskaidro epiksīlo sūnu sugu skaita saistību ar kritalas garumu un 

apkārtmēru. Uzraksti trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc novērojama šāda saistība (4 p)! 

Epiksīlas sugas – aug uz atmirušās koksnes un parasti nav sastopamas ne uz dzīvu koku mizas, ne uz 

augsnes. 

  

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



VBO 23.01.2019.                               Uzdevumi, 10. klase                                      KODS 

 

3 

10. klase 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.5. Rūpīgi iepazīsties ar pieejamo informāciju un atbildi uz jautājumiem! 

Izmantojot tabulā dotos datus, izrēķini vidējo epiksīlo sūnu sugu skaitu uz vienu kritalu 

visās kritalu sadalīšanās pakāpēs (1 p)! 

 Kritalu sadalīšanās pakāpes 

1. 2. 3. 4. 5. 

Epiksīlo sūnu 

sugu skaits uz 

1m2 

13 5 14 5 5 

11 6 17 16 7 

1 7 14 0 8 

0 12 7 10 0 

1 15 9 0 0 

2 13 10 7 0 

2 11 0 12 0 

3 12 17 9 0 

1 4 14 0 0 

0 5 0 0 0 

6 9 15 0 0 

Kopā, vidēji      

Kurā kritalu sadalīšanās pakāpē zinātnieki konstatēja lielāko epiksīlo sūnu sugu skaitu 

uz 1m2 (1 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kritalas piecas sadalīšanās pakāpes. 

 

Kāda ir epiksīlo sūnu sugu skaita saistība ar kritalas 1. un 5. sadalīšanās pakāpēm? Īsumā 

izskaidro šīs sakarības (3 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. uzdevums (17 p) 

2.1. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Evolūcijas gaitā mugurkaulnieki ir spējuši pielāgoties apstākļu maiņai gadījumā, ja dzīvnieks 

ienirst – šādu fizioloģisku atbildi dēvē par niršanas refleksu. Niršanas reflekss īstenībā sastāv no 3 

atsevišķiem refleksiem, kas izraisa elpošanas kustību nomākšanu, sirdsdarbības frekvences 

samazināšanos, kā arī arteriālā asinsspiediena pieaugumu. Šāda organisma atbilde ir vairāk izteikta 

ūdens dzīvniekiem, kuru dzīvesveids un barības meklējumi ir saistīti ar niršanu, bet vērojama arī 

sauszemes dzīvniekiem, ieskaitot cilvēku.  

Elpošanas kustību nomākšana ieniršanas gadījumā ir nepieciešama, lai pasargātu plaušas no 

piepildīšanās ar ūdeni. Šāda reflektora atbilde ir pretstatā ķīmijreceptoru (kas atrodas aortas lokā, miega 

artērijas sīnusā un smadzenēs) kairinājuma izraisītam refleksam, kurš elpas aiztures gadījumā novestu 

pie pretējā – elpošanas intensificēšanas. Ja niršanas reflekss tiek izsaukts, tas ir spēcīgāks par 

ķīmijrefleksu, kurš tādā gadījumā tiek nomākts. 

Ieraksti tekstā trūkstošos vārdus, izvēloties no dotajiem (11 p)! 

Vārdi nav doti nepieciešamajā locījumā, viens un tas pats vārds var tikt izmantots vairākās 

vietās. 

Ķīmijreceptori ir ķīmijsensitīvas šūnas, kas jutīgas uz ___ samazināšanos, ___ 

pieaugumu un pH izmaiņām arteriālajās asinīs, kā arī cerebrospinālajā šķidrumā. Niršanas laikā 

ķīmijreflekss var tikt nomākts, kā rezultātā paātrinātas sirdsdarbības frekvences jeb ____ vietā, 

ko izsauktu ķīmijreflekss, vērojama samazināta sirdsdarbības frekvence jeb bradikardija. Šāda 

fizioloģiskā atbilde ir nepieciešama, lai samazinātu miokarda slodzi, tādā veidā taupot skābekli. 

Niršanas laikā daudziem dzīvniekiem raksturīga arī neregulāra sirdsdarbība jeb_ ___, 

ko izraisa  veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas  abu daļu vienlaicīga aktivācija. _ __ 

aktivācija izraisa sirdsdarbības frekvences un sirds saraušanās spēka pieaugumu, bet  _ _  

aktivācija izraisa sirdsdarbības frekvences samazinājumu, taču, aktivējoties vienlaicīgi, šie 

efekti var mīties viens ar otru īsā laika posmā.  

Veģetatīvā nervu sistēma realizē ietekmes arī uz asinsvadiem, taču, atšķirībā no sirds,  

___ uz asinsvadiem nodrošina tikai simpātiskās nervu sistēmas šķiedras. Simpātiskās nervu 

sistēmas aktivācija niršanas laikā izraisa asinsvadu sieniņā esošo_ __ saspringuma izmaiņas, 

kas noved pie vazokonstrikcijas jeb asinsvada diametra __ . Vazokonstrikcija, savukārt, noved 

pie arteriālā asinsspiediena pieauguma. Vazokonstrikcija niršanas laikā nav vērojama visiem 

asinsvadiem, jo tās uzdevums ir nodrošināt asiņu pārdali no orgāniem, kas spējīgi darboties 

anaerobi, uz orgāniem, kas anaerobā režīmā var darboties tikai ļoti ierobežotu laiku. Orgāni, 

kas anaerobā režīmā darboties praktiski nespēj, ir  __  un  __   . 

A skeleta muskuļi H somatiskā nervu sistēma O palielināšanās 

B slāpekļa 

parciālspiediens 

I maksikardija P samazināšanās 

C simpātiskā nervu 

sistēma 

J skābekļa parciālspiediens R smadzenes 

D tahikardija K sirds S stenokardija 

E kuņģis L aritmija T aknas 

F eferentācija M parasimpātiskā nervu 

sistēma 

U ogļskābās gāzes 

parciālspiediens 

G aferentācija N gludie muskuļi V tievās zarnas 
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2.2. Aplūko attēlus un iepazīsties ar sniegto informāciju!  

 

1. attēls. Grafikā redzamas liesas relatīvā tilpuma izmaiņas cilvēkiem, ko izraisa elpas aizture 

ar vienlaicīgu sejas iemērkšanu ūdenī. A1, A2, A3, A4 un A5 apzīmē piecas elpas aiztures 

reizes, bet minūšu vērtības norāda, cik ilgs laiks pagājis pēc pēdējās elpas aiztures reizes. 

 

2.attēls. Grafikā redzamas hematokrīta indeksa izmaiņas piespiestas niršanas laikā ziemeļu 

ziloņu roņiem. “0” apzīmē vērtību pirms niršanas simulācijas, “1”, “3”, “5” un “6” apzīmē 

minūšu skaitu kopš ieniršanas simulācijas sākuma, “PD2”, “PD5” un “PD10” apzīmē minūšu 

skaitu (attiecīgi divas, piecas un desmit) pēc tam, kad niršanas simulācija beigusies. Pētījumā 

niršana simulēta, uzliekot dzīvniekiem speciālu ķiveri, ko iespējams piepildīt ar ūdeni. 
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Izskaidro, kāpēc vērojams liesas tilpuma samazinājums laikā, kad tiek izsaukts 

niršanas reflekss (2 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kā varētu skaidrot to, ka jāpaiet ilgākam laikam, lai tilpums atgrieztos sākotnējā 

vērtībā (2 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Niršanas laikā un kādu laiku pēc tās novērojams hematokrīta indeksa pieaugums. 

Hematokrīta indekss parāda, cik asinīs procentuāli ir šūnas, cik procentuāli plazma. 

Kāpēc varētu būt vērojamas šīs izmaiņas (2 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. uzdevums (16 p) 

3.1. Aplūko attēlu, kurā redzama sieniņas uzbūve dažādiem asinsvadu veidiem! 

 

Nosauc katra asinsvada veidu (3 p)! 

A:______________________________ 

 

D:______________________________ 

 

B:______________________________ 

 

E:______________________________ 

 

C:______________________________ 

 

F:______________________________ 

 

Norādi, kurš asinsvads atbilst kuram no dotajiem aprakstiem, ierakstot atbilstošo burtu 

no attēla (3 p)! 

o Šis asinsvadu veids tiek dēvēts arī par tilpuma asinsvadiem, jo to sieniņa ir salīdzinoši 

viegli iestiepjama, kas tiem ļauj uzkrāt lielu asiņu tilpumu – ap 70% no kopējā asiņu 

tilpuma asinsrites sistēmā. 

 

Atbilde:  

o  Šis asinsvadu veids tiek dēvēts par apmaiņas asinsvadiem, jo to plānā sieniņa pieļauj 

vieglu vielu difūziju no un uz asinīm. 

 

Atbilde:  
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o Šis asinsvadu veids tiek dēvēts par pārvades asinsvadiem, jo to uzdevums ir pārvadīt 

asinis ar augstu spiedienu, lai nodrošinātu audu metabolismam atbilstošu asiņu tilpuma 

piegādi. 

 

Atbilde:  

o Šis asinsvadu veids tiek dēvēts par pretestības asinsvadiem, jo tie, pateicoties gludajai 

muskulatūrai un sfinkteriem asinsvada sieniņā, ir spējīgi regulēt pretestību asins plūsmai 

– tādā veidā regulējot asins plūsmas lielumu uz konkrētajiem orgāniem. 

 

Atbilde:  

o Šis asinsvadu veids ir maza izmēra tilpuma asinsvadi, kuru uzdevums ir nest asinis no 

apmaiņas asinsvadiem uz lielākiem tilpuma asinsvadiem 

 

Atbilde:  

o Šis asinsvadu veids pilda rezervuāra funkciju, jo elastīgā sieniņas uzbūve ļauj asinsvadam 

iestiepties, tādā veidā nepieļaujot asinsspiediena lielu pieaugumu sistolē, kā arī nodrošina 

plūsmu diastolē, sieniņai elastīgo spēku ietekmē atgriežoties sākotnējā stāvoklī. 

 

Atbilde:  

3.2. Aplūko attēlu un trūkstošajās vietās ieraksti attiecīgo asinsvada sieniņas slāņa 

nosaukumu apzīmējošo burtu! Apzīmējošie burti doti zem attēla (4 p). 

 

A - Gludie muskuļi E - Pašu asinsvadu barojoši asinsvadi 

B - Endotēlijs F - Subendoteliālie saistaudi 

C - Iekšējā elastīgā membrāna G - Ārējā elastīgā membrāna 

D - Bazālā membrāna H - Nervaudi asinsvada sieniņā 



VBO 23.01.2019.                               Uzdevumi, 10. klase                                      KODS 

 

9 

10. klase 

3.3. Aplūko attēlā redzamo asinsvadu šķērsgriezumu! 

 

Kurš no redzamajiem asinsvadiem ir artērija un kurš ir vēna? Ieraksti atbilstošo burtu 

no attēla (1 p)! 

Artērija:  

Vēna:      

Pamato savu atbildi (1 p)! 

Atbilde:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kādā virzienā ir vērsta asiņu plūsma katrā gadījumā (1 p)? 

A: ____________________________________________________________ 

B: ____________________________________________________________ 

3.4. Aplūko attēlus A un B! Attēli doti nākošajā lapā. 

Katra attēla augšējā daļā redzams asinsvads garengriezumā, bet katra attēla  apakšējā 

daļā redzamas asiņu plūsmas lineārā ātruma līknes, kas pierakstītas ar ultrasonogrāfijas doplera 

metodi.  Asiņu lineārais ātrums ir ātrums, ar kādu viena asins daļiņa pārvietojas no punkta A 

līdz punktam B laika vienībā (m/s).   
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Kurā attēlā ir redzama vēna? Ieraksti atbilstošā  (1 p)? 

Vēna:      

 

Pamato savu atbildi (2 p)! 

Atbilde:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. uzdevums (14 p) 

4.1. Iepazīsties ar doto informāciju! Pievērs uzmanību atšķirībām starp bentosu, 

planktonu un nektonu. 

Okeānu un jūras vide var tikt iedalīta/klasificēta dažādos veidos. Visvienkāršākais 

iedalījums okeānu un jūras vidi sadala pelaģiskajā un bentiskajā daļā. Pelaģiskā vide (pelaģisks 

nozīmē “atklātā jūra”) ir visa ūdens kolonna no virsmas līdz pat visdziļākajam slānim. Bentiskā 

vide (bentisks nozīmē “jūras dibens vai gultne”) ietver jūras gultni, tostarp krastu, litorāli vai 

plūdmaiņas rajonus, koraļļu rifus un visdziļākās okeāna ieplakas. Visus augus vai dzīvniekus, 

kuri ir saistīti ar jūras gultni sauc par bentosu. 

Savukārt visus pelaģisko vidi apdzīvojošos jūras organismus var iedalīt divās 

pamatkategorijās – planktons un nektons. Planktons ietver organismus, kuru pārvietošanās 

spējas tiek uzskatītas par ierobežotām un kas nav spējīgi pretoties okeānos un jūras esošajām 

ūdens straumju kustībām. Organismu pārvietošanās ir pasīva un to izplatība notiek saskaņā ar 

ūdens straumju virzienu. Planktona organismi ietver gan augus (fitoplanktons), gan dzīvniekus 

(zooplanktons) un daudzi no tiem ir saredzami tikai mikroskopā.  Tomēr ir atsevišķas 

planktoniskas medūzu sugas, kuru izmērs diametrā var sasniegt vairākus metrus, un tās ir 

spējīgas pārvietoties arī patstāvīgi. Nektons ir tādi pelaģiskās vides iemītnieki, kuri spēj 

pretojoties ūdens straumju kustībai un aktīvi pārvietoties sev vēlamā virzienā, kā piemēram, 

zivis, kalmāri, jūras zīdītāji. Tomēr visbiežāk lietotais pelaģisko un bentisko organismu 

sadalījums tiek veikts pēc izmēru grupām, tā piemēram, 1. tabulā ir attēlots pelaģisko 

organismu izmēru klasifikācija.  

 

1.tabula. Ūdens organismu izmēru klasifikācija. 

 
 

4.2. Papildini doto tabulu, aprakstot zemāk minētos organismus (8 p)! 

Suga A                                                                  Suga B  

0,1 mm

10 cm
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Suga C                                        Suga D 

 

 Suga A Suga B Suga C Suga D 

Dzīvesvieta 

(pelaģisks/ 

bentisks) 

    

Dzīvesveids 

(planktons/ 

nektons/bentoss) 

    

Organisma izmērs 

(femto/ 

piko/nano/mikro/ 

….utt.) 

    

Valsts, pie kuras 

organisms pieder 

    

  

4.3. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

 

Dažādās jūras vidēs barības ķēdes garums ir atšķirīgs. Visīsākā barības ķēde ir īpaši 

produktīvos jūru un okeānu rajonos, kur notiek apvelings (dziļākie ūdens slāņi ceļas 

virspusē un barības vielas tiek uznestas uz virsējiem ūdens slāņiem). Šādā sistēmā barības 

ķēde sastāv tikai no 2 vai 3 trofiskajiem līmeņiem, skatīt piemēru: 

 

 
 

Savukārt, visgarākās barības ķēdes (vismaz 6 trofiskie līmeņi) ir okeānos. 

 

 

 

1 cm

1 cm

Fitoplanktons Planktonēdājzivis

Megazooplanktons
(piemēram, krili)

Planktonēdājvaļi
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Uzzīmē barības ķēdi okeānā (6 p)! 

 

Barības ķēdes zīmēšanai izmanto informāciju no 1.tabulas un atbilstošo organismu grupu 

apzīmē ar 3 vārdiem piemēram, “mikonanoplanktons”. Vismaz diviem barības ķēdes 

posmiem jābūt no nektona grupas organismiem. 

 
 
 
 

  
 

 


