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• pilnveidosi izpratni par barošanās nozīmi 

organisma augšanā un attīstībā, kā arī 

enerģijas ražošanai nepieciešamo vielu 

iegūšanā;

• papildināsi zināšanas par dažādu 

organismu barošanās veidiem;

• uzzināsi, no kādām vielām sastāv 

organismi un kādas vielas tiem 

nepieciešams uzņemt;

• pilnveidosi izpratni par vielu pārvērtībām 

organismos;

• mācīsies analizēt pārtikas produktu 

etiķetes, pētot pārtikas produktu sastāvu, 

uzturvērtību un enerģētisko vērtību.
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barošanos. 

• . 

• 

Augi un aļģes ir galvenie organismi, kas ražo organiskās 

vielas, kuras patērē citi organismi. Tas notiek fotosintēzes 

procesā, kurā izejvielas – ūdens un ogļskābā gāze – 

ar gaismas enerģijas palīdzību tiek pārveidotas par 

organiskajām vielām un skābekli. Fotosintēze notiek zaļajās 

augu daļās, kur ir hloroplasti. Arī aļģu šūnās ir hloroplasti.

Dzīvnieki, piemēram, govis, patērē augu saražotās 

organiskās vielas, tos apēdot, sagremojot un uzsūcot 

barības vielas – gremošanas jeb barības sašķelšanas 

procesā radušos šķeļproduktus. Zāles sastāvā visvairāk ir 

ogļhidrātu, no kuriem govs organismā tiek veidotas citas 

tam nepieciešamās organiskās vielas, arī tās, kas ir piena 

sastāvā.

Sēnes, tāpat kā dzīvnieki, patērē citu organismu saražotās 

organiskās vielas. Parazītisko sēņu sēņotne ieaug 

saimniekorganisma audos un uzsūc no tā organiskās 

vielas. Daļa sēņu, piemēram, attēlā redzamā noliektā 

sēntiņa, iegūst tām nepieciešamās organiskās vielas, 

izdalot vielas, kas noārda citu organismu atliekas, 

piemēram, koku celmus, un uzsūcot šķeļproduktus. Šo 

procesu var pielīdzināt barības sagremošanai dzīvnieku 

gremošanas sistēmā.

Zeltainie stafilokoki ir baktērijas, 

kuras “apdzīvo” cilvēka ādu un mīt 

zarnu traktā. Tās izmanto saimnieka 

organiskās vielas. 
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• ;

• . 

Ūdens organismos

Ūdens ir parastākā, kā arī viena no svarīgākajām vie-

lām organismā, jo tas ir iesaistīts visos vielmaiņas pro-

cesos. Vairums neorganisko vielu un daļa organisko 

vielu šūnās un starpšūnu vidē atrodas ūdens šķīdumā.

Visos organismos ir ūdens, bet tā daudzums dažādos 

organismos, kā arī viena organisma dažādās daļās ir 

atšķirīgs. Šūnās un audos, kur vielmaiņa ir intensīvā-

ka, ūdens daudzums ir lielāks. Piemēram, ūdens vei-

do vidēji 85 % cilvēka smadzeņu masas.

Kaulaudi ir veidoti no šūnām un cietas starpšūnu vielas. 

Starpšūnu vielai cietību piešķir neorganisko vielu sāļi. Kaulu 

starpšūnu vielu veidojošo sāļu sastāvā visvairāk ir kalcija (Ca) 

un fosfora (P). Starpšūnu viela ir ne tikai cieta, bet arī izturīga, 

jo tajā dažādos virzienos stiepjas olbaltumvielu pavedieni.

Asinis izskatās 

sarkanas, 

jo sarkanos 

asinsķermenīšus 

jeb eritrocītus 

“piepilda” olbaltumviela 

hemoglobīns, kuras sastāvā ir 

dzelzs (Fe). Hemoglobīns piesaista 

skābekli un ogļskābo gāzi, nodrošinot gāzu transportu 

asinīs. Ja cilvēka uzturā nav pietiekami daudz produktu, 

kuru sastāvā ir dzelzs, viņam var būt samazināts eritrocītu 

daudzums asinīs. Dzelzi bagātīgi satur, piemēram,  sarkanās 

bietes, upenes, spināti, gaļa, griķi.

Organismu ķīmiskais sastāvs

Olbaltumvielas

Tauki

Ogļhidrāti

DNS

ATP jeb ATF

Ūdens Citas  

neorganiskās 

vielas:

sāļi, skābes, 

bāzes, oksīdi

VIELAS ORGANISMOS

Neorganiskās vielas Organiskās vielas
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DNS

ATP

Ūdensputnu, piemēram, paugurknābja gulbja, 

organismā  tauki nodrošina aizsardzību vairākos 

veidos. Zemādas tauki kalpo gan kā rezerves vielu 

krājums, gan kā siltumizolācijas slānis, kas pasargā 

putnu no atdzišanas. Ūdensputniem pie astes ir tauku 

dziedzeris, no kura izdalās vielas, ar kurām ietaukot 

spalvas, lai tās nesamirktu ūdenī.

Tauki

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas (šķidri tauki) ir ba-

gātīgs enerģijas avots. Noārdot vienu gramu tauku, 

iegūst divas reizes vairāk enerģijas, nekā noārdot 

vienu gramu glikozes vai olbaltumvielu. Šī iemesla 

dēļ tauku un eļļu veidošana ir dabā izplatīts rezerves 

vielu uzkrāšanas veids. Tauki organismos veic ne tikai 

rezerves vielu funkcijas, bet kalpo arī kā aizsargslānis, 

nodrošinot siltumizolāciju un ūdensnecaurlaidību. 

Tauku uzbūves “ķieģelīši” ir taukskābes un glicerīns. 

Organismi var sintezēt (veidot) taukus arī no citām 

vielām, tās pārveidojot.

Olbaltumvielas

Olbaltumvielas organismos veic ļoti daudzveidīgas 

funkcijas, un katram organismam tās ir atšķirīgas. Taču 

visiem organismiem ir līdzīgi olbaltumvielu uzbūves 

“ķieģelīši” – aminoskābes. Lai organisms izveidotu jeb 

sintezētu tam nepieciešamās olbaltumvielas, ir nepie-

ciešamas noteiktas aminoskābes. Augi šīs aminoskā-

bes iegūst, atbilstoši pārveidojot fotosintēzes procesā 

sintezēto glikozi. Pārējie organismi, piemēram, dzīv-

nieki – tostarp arī cilvēks –, olbaltumvielu sintēzei ne-

pieciešamās aminoskābes iegūst no uztura.

Ogļhidrāti

Organismos ir atrodami dažādi ogļhidrāti: saliktie ogļ-

hidrāti, piemēram, ciete, un vienkāršie ogļhidrāti jeb 

cukuri. Saliktie ogļhidrāti veidojas no vienkāršajiem. 

Dabā visvairāk izplatītais vienkāršais ogļhidrāts ir gli-

koze.  Tā ir galvenais enerģijas avots dažādiem orga-

nismiem. Glikoze sintezējas augos fotosintēzes pro-

cesā. Augi uzkrāj ogļhidrātu rezerves cietes veidā; tā 

veidojas, savienojoties daudzām glikozes molekulām. 

Dzīvnieki iegūst ogļhidrātus, apēdot augus vai citus or-

ganismus.

Augļi – piemēram, kazenes – ir saldi, jo tajos ir 

uzkrāti dažādi cukuri, piemēram, glikoze un fruktoze. 

Cukuri pievilina dzīvniekus, kuri apēd augļus un 

izplata to sēklas, jo tās dzīvnieku gremošanas sistēmā 

nesagremojas un vēlāk tiek izvadītas no organisma.
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• 

• 

Negatavas zirņu sēklas (zirņi) ir saldas, jo tajās ir 

uzkrājusies glikoze. Vēlāk, nogatavojoties, sēklas kļūst 

miltainas un vairs nav tik saldas, jo glikoze pārvēršas 

par augu rezerves vielu – cieti. Kad sēklas tiek iesētas, 

tajās uzkrātā ciete atkal pārvēršas par glikozi un tiek 

izmantota, lai nodrošinātu dīgstošo sēklu ar enerģiju.

Fotosintēzes procesā augu, piemēram, zirņu, lapās 

rodas glikoze, kuru augi izmanto citu organisko vielu, 

piemēram, aminoskābju veidošanai. Glikozi, kura netiek 

izmantota augšanai, var pārvietot uz citām auga daļām, 

piemēram, sēklām, un uzkrāt kā rezervi citas vielas – 

cietes veidā.

Organisko vielu uzbūves pamatprincipi

Daudzās organisko vielu grupās var izdalīt divus uz-

būves līmeņus: vienkāršās organiskās vielas un no 

tām veidotās saliktās organiskās vielas, piemēram, 

ciete. Katra organiskā viela tiek veidota no noteiktiem 

uzbūves “ķieģelīšiem”. Noārdot to, vispirms rodas tās 

pašas vielas, no kurām tā ir būvēta. Piemēram, ciete 

veidojas no glikozes molekulām. Savukārt glikozes 

molekula ir veidota no oglekļa (C), ūdeņraža (H) 

un skābekļa (O) atomiem. Noārdot cieti, atkal rodas 

glikoze. Noārdot glikozi elpošanas procesā, rodas 

ogļskābā gāze (CO
2
) un ūdens (H

2
O).

Vielu pārvērtības organismos

Fotosintēzes 

izejvielas

Veidojas 

fotosintēzes  

procesā

Vienkāršas 

organiskās 

vielas

Saliktas 

organiskās 

vielas

Rodas,  

noārdot saliktās 

organiskās vielas

Rodas  

elpošanas  

procesā

Ogļskābā gāze

Ūdens

Glikoze

Skābeklis

Glikoze Ciete 

Glikogēns*
Glikoze

Ogļskābā gāze

Ūdens

Taukskābes Taukskābes
Tauki

Eļļas
Glicerīns Glicerīns

Aminoskābes Olbaltumvielas Aminoskābes

* Augi uzkrāj rezerves ogļhidrātus cietes veidā, bet dzīvnieki – tai līdzīgas vielas – glikogēna – veidā.* A i k āj
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Darbojies pats – izpēti!

Darbojies pats – novērtē sevi!

Izpēti triju dažādu pārtikas produktu etiķetes un salīdzini to sastāvu!

Darba mērķis: salīdzināt vielu sastāvu un enerģētisko vērtību dažādos pārtikas produktos. 

Tev būs nepieciešamas triju dažādu pārtikas produktu etiķetes.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba 

lapas sagatavi veicamajam pētījumam par 

pārtikas produktu sastāvu.

maconis.zvaigzne.lv/qr/653

Noderīga informācija

Visbiežāk uz pārtikas produktu iepakojumiem ir dota to uzturvērtība 100 g produkta. 

Pārtikas produktiem, kuriem nav iepakojuma, piemēram, dārzeņiem un augļiem, uzturvērtību var 

noskaidrot, izmantojot internetā pieejamo informāciju, piemēram, http://kalorijukalkulators.lv/. Var 

izmantot arī citos interneta resursos atrodamo informāciju par dažādu produktu sastāvu, meklēšanai 

izmantojot atslēgas vārdus “produktu uzturvērtība”.

1. Izpēti uz pārtikas produktu etiķetēm doto informāciju!

2. Apkopo informāciju par izvēlēto pārtikas produktu sastāvu un enerģētisko vērtību darba lapas sagatavē 

(sk. pie QR koda)!

3. Atzīmē darba lapā, kāda izcelsme (augu, dzīvnieku, mikroorganismu, mākslīgi sintezētas vielas)  

ir konkrētajam pārtikas produktam! 

4. Izpēti arī citu pārtikas produktu sastāvu! Pētot informāciju par uzturvielu sastāvu dažādos pārtikas 

produktos, izveido apkopojumu par produktiem, kuri ir piemērotākie noteiktu uzturvielu – 

olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku – uzņemšanai!

Uz pārtikas produktu etiķetēm tiek no-

rādīts to sastāvs – izejvielas, no kurām 

tie pagatavoti; piemēram, auzu pārslu 

cepumu galvenās sastāvdaļas ir auzu 

pārslas, kviešu milti, augu eļļa, kefīrs, cu-

kurs. Tāpat uz pārtikas produktu etiķetēm 

ir jānorāda to uzturvērtība – cik daudz 

olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku un citu 

vielu satur 100 g produkta. Pie uzturvēr-

tības tiek norādīta arī produkta enerģē-

tiskā vērtība – cik kcal iegūst organisms, 

noārdot 100 g šī produkta.
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• iepazīsi, kāda ir cilvēka gremošanas 

sistēmas uzbūve un dažādu tās orgānu 

funkcijas;

• pilnveidosi izpratni par to, kas notiek ar 

uzņemto uzturu gremošanas traktā;

• pētīsi, kā siekalu sastāvā esošie enzīmi 

šķeļ cieti;

• modelēsi, kā cilvēka gremošanas orgānu 

sistēmā notiek uzņemto uzturvielu 

šķelšana un uzsūkšanās; 

• mācīsies izvairīties no gremošanas 

orgānu saslimšanām;

• pilnveidosi izpratni par uzņemto barības 

vielu izmantošanu organismā;

• veidosi izpratni par pilnvērtīgu un 

sabalansētu uzturu;

• pētīsi informāciju par dažādu produktu 

uzturvērtību un fiziskās slodzes laikā 

patērēto enerģiju, lai spriestu par iegūtās 

un patērētās enerģijas bilanci;

• diskutēsi par to, kas ir veselīgs uzturs.
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Gremošanas sulas

Gremošanas sulas ir šķīdumi, kas izdalās gremoša-

nas traktā no dziedzeriem (siekalu dziedzeri, aizkuņ-

ģa dziedzeris, aknas) vai dziedzeršūnām, kas atrodas 

gremošanas trakta sienās. Gremošanas sulas satur 

īpašas vielas – enzīmus, kas nodrošina uzturvielu ķī-

misko šķelšanu. Gremošanas sulas satur arī citas vie-

las. Piemēram, siekalu sastāvā ir vielas, kas iznīcina 

baktērijas, bet kuņģa sulā – sālsskābe, kas rada kuņģa 

sulas enzīmu darbībai atbilstošo skābo vidi.

Gremošanas orgānu uzbūve un funkcijas

Gremošanas orgāns Uzbūves īpatnības Funkcijas

Mutes dobums

Zobi Sasmalcina ēdienu.

3 lielo siekalu dziedzeru pāru 

izvadkanāli un mazie siekalu 

dziedzeri mutes gļotādā

Samitrina ēdienu, palīdz norīt kumosu.

Siekalu enzīmi sāk šķelt cieti.

Mēle, garšas kārpiņas

Mēle pārvieto uztura kumosus,  

palīdz noteikt ēdiena temperatūru.

Garšas kārpiņas uztver garšas sajūtas.

Rīkle un barības vads
Garums – aptuveni 30 cm

Muskuļota siena Norij ēdienu, virza to uz kuņģi.

Kuņģis
Tilpums līdz 2 l

Krokota kuņģa sienas  

iekšējā virsma
Palielina kuņģa gļotādas virsmas laukumu.

Kuņģa gļotādas dziedzeri,  

kas izdala kuņģa sulu

Kuņģa sulas sālsskābe uzbriedina olbaltumvielas, 

atvieglojot to šķelšanu, iznīcina  

ar ēdienu uzņemtās baktērijas.

Kuņģa sulas enzīmi sāk šķelt olbaltumvielas.

Kuņģa gļotādas dziedzeršū-

nas, kas izdala gļotas
Pasargā kuņģa sienu no kuņģa sulas iedarbības.

Divpadsmitpirkstu zarna  
(tievās zarnas sākumposms)

Garums atbilst 12 pirkstu 

platumam

Aizkuņģa dziedzera  

izvadkanāls

Aizkuņģa dziedzera enzīmi šķeļ visas uzturvielas 

(ogļhidrātus, olbaltumvielas, taukus).

Aknu un žultspūšļa  

izvadkanāls

Aknas izdala žulti, kas uzkrājas žultspūslī.  

Žults sadala lielos tauku pilienus  

mazās tauku pilītēs.

Tievā zarna
Garums – aptuveni 6–7 m

Tievās zarnas gļotādas dzie-

dzeršūnas, kas izdala tievās 

zarnas sulu

Tievās zarnas sulas enzīmi pabeidz šķelt  

visas uzturvielas.

Krokota zarnas  

iekšējā virsma un zarnu  

bārkstiņas

Palielina virsmu, caur kuru notiek  

uzturvielu šķeļproduktu uzsūkšanās.

Uzturvielu šķeļprodukti caur zarnu bārkstiņām  

uzsūcas asinīs un limfā.

Resnā zarna
Garums – aptuveni 1,5–2 m

Cauri resnās zarnas gļotādai asinīs  

no uztura atliekām uzsūcas ūdens.

Taisnā zarna  
(resnās zarnas beigu posms)

Uzkrājas nesagremotā uztura atliekas; pa laikam  

tās caur ānusu tiek izvadītas no organisma.
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Darbojies pats – izpēti!

Izpēti, kā siekalās esošie enzīmi šķeļ cieti!

Darba mērķis: patstāvīgi izpētīt, kā temperatūra ietekmē siekalu enzīmu spēju sašķelt cieti.

Tev būs nepieciešamas 3 mazas stikla glāzītes, 3 bļodiņas, kartupeļu ciete, joda spirta šķīdums, ledus, silts 

un verdošs ūdens, termometrs.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

darba lapas sagatavi veicamajam 

eksperimentam.

maconis.zvaigzne.lv/qr/656

Kartupeļu ciete Joda spirta šķīdums

Noderīga informācija

Joda spirta šķīdums bieži ir mājas aptieciņās, jo tiek 

izmantots brūču vai kukaiņu kodumu dezinficēšanai. Tas 

ir bezrecepšu medikaments, kuru var nopirkt aptiekās. 

Tas ir tumši brūnā krāsā un var atstāt grūti nomazgājamus 

traipus, tāpēc ar to ir jārīkojas uzmanīgi. Vēlams uz 

darba vietas uzklāt ūdensnecaurlaidīgu materiālu. Jodu 

izmanto, lai noteiktu cietes klātbūtni,  

jo tas ar cieti veido tumši zilas krāsas savienojumu.

Kartupeļu ciete ir atrodama mājas pārtikas krājumos, 

jo to izmanto dažādu ēdienu, piemēram, ķīseļu vai 

vafeļu, pagatavošanā. To var iegūt pats, uz smalkās rīves 

sarīvējot nomizotu kartupeli, izspiežot no sarīvētās masas 

kartupeļu sulu un nostādinot to. Pēc kāda laika traukā ar 

kartupeļu sulu  izveidojas cietes slānis.

1. Trijās stikla glāzītēs savāc savas siekalas (vismaz 3 ml katrā glāzītē)! Siekalu izdalīšanos veicina domas  

par ēdienu “tukšā dūšā” vai raudzīšanās uz skābiem augļiem, piemēram, citroniem. 

2. Visās trijās glāzītēs ieber nelielu cietes daudzumu – pa “naža galam” cietes! 

3. Pirmo glāzīti iegremdē bļodiņā ar ūdeni, kura temperatūra ir aptuveni 35–40 °C!  

Svarīgi, lai ūdens neatdziest, tāpēc bļodiņu ar glāzīti novieto siltā vietā.

4. Otro glāzīti iegremdē bļodiņā ar sniegu vai ledu, vai ievieto saldētavā!

5. Trešo glāzīti iegremdē bļodiņā ar karstu ūdeni (aptuveni 80–90 °C)!

6. Nogaidi aptuveni 30 minūtes; tikmēr ieraksti darba lapā  

(sk. pie QR koda) pētāmo problēmu un hipotēzi!

7. Pēc 30 minūtēm visās glāzītēs iepilini pa vienam pilienam joda spirta šķīduma,  

novēro, kas notiek, un ieraksti novērojumus darba lapā! 

8. Izskaidro darba lapā eksperimenta rezultātus un izdari secinājumus!

35–40 °C 3–10 °C 80–90 °C
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Noskenējis šo QR kodu, 

tu atradīsi uzdevumu par 

norisēm cilvēka gremošanas 

traktā un darba lapu, kurā 

atzīmēt, kas notiek ar 

izvēlētajiem produktiem.

maconis.zvaigzne.lv/qr/659

Cilvēka gremošanas orgānu 
sistēmas shēma

Shematiskie apzīmējumi:

 uztura plūsmas virziens

 gremošanas sulu izdalīšanās

 sagremoto uzturvielu uzsūkšanās

 ūdens uzsūkšanās

Mutes dobums

Siekalu 
dziedzeris

Siekalu 
dziedzeris

Barības vads

Kuņģis

Aknas

Aizkuņģa dziedzeris

Žultspūslis
Divpadsmit-
pirkstu zarna

Tievā zarna

Resnā zarna

Aklās zarnas 
piedēklis

Ānuss
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• 

• 

• 

• 

Cilvēka gremošanas orgānu funkcijas

Mutes dobums un siekalu  

dziedzeri

Zobi nokož ēdiena kumosu, sasmalci-

na un saberž to. Mutes dobumā sākas 

ne tikai ēdina mehāniskā sasmalcinā-

šana, bet arī uzturvielu ķīmiskā šķel-

šana. Mutes dobumā no siekalu dzie-

dzeriem izdalās siekalas, kuru sastāvā 

ir enzīmi, kas šķeļ ogļhidrātus.

Rīkle un barības vads

Rīkle ir kopīgs posms elpošanas 

un gremošanas orgānu sistēmām. 

Norijot ēdiena kumosu, tas nonāk 

barības vadā. Barības vada muskuļi 

palīdz virzīt ēdiena jeb barības ku-

mosu kuņģa virzienā.

Aknas un žultspūslis

Aknas veido žulti, kas ir nepiecie-

šama tauku šķelšanai. Tauki nešķīst 

ūdenī, tāpēc barības putriņā veido 

tauku pilienus. Žults sadala lielos 

tauku pilienus mazās pilītēs, lai tau-

kus šķeļošajiem enzīmiem vieglāk 

tos sašķelt. Aknu izstrādātā žults uz-

krājas žultspūslī un izdalās divpad-

smitpirkstu zarnā.

Kuņģis

Kuņģa sienā esošo dziedzeru šūnas 

izdala kuņģa sulu, kuras sastāvā ir 

sālsskābe un enzīmi, kas šķeļ ol-

baltumvielas. Sālsskābe uzbriedina 

olbaltumvielas, lai tās būtu vieglāk 

sašķelt.

Divpadsmitpirkstu zarna

Šajā zarnu trakta daļā no aizkuņģa 

dziedzera ieplūst gremošanas sula, 

kuras sastāvā ir visas uzturvielas šķe-

ļoši enzīmi, bet no aknām un žultspūš-

ļa ieplūst žults, tāpēc divpadsmitpirk-

stu zarnā tiek šķeltas visas uzturvielas.

Aizkuņģa dziedzeris

Šis lielais dziedzeris atrodas pie 

vēdera dobuma mugurējās sienas, 

tieši zem kuņģa. Tas izdala dažādus 

enzīmus, kuri šķeļ visas uzturvie-

las – ogļhidrātus, taukus un olbal-

tumvielas.

Resnā zarna

Šajā zarnu daļā no nesagremoto barības atlieku ma-

sas tiek uzsūkts tajā esošais ūdens, tādējādi atūde-

ņojot uztura atliekas. Resnās zarnas beigu daļu sauc 

par taisno zarnu. Tajā barības atliekas uzkrājas, lai pēc 

tam tiktu izvadītas no organisma caur ānusu.

Tievā zarna

Tievās zarnas sienā ir dziedzeršū-

nas, kas izdala enzīmus, kuri pa-

beidz visu uzturvielu šķelšanu. Tie-

vās zarnas sienu klāj bārkstiņas, 

caur kurām uzturvielu šķeļprodukti 

tiek uzsūkti asinīs un limfā.
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Celiakija

Lai cilvēka organisms saņemtu visas nepieciešamās uzturvielas, ir ļoti sva-

rīgi, lai tās uzsūktos no tievās zarnas asinīs. Daži cilvēki slimo ar celiakiju – 

kviešu olbaltumvielas glutēna nepanesamību. Tā izraisa zarnu bārkstiņu 

noārdīšanos, kas ievērojami samazina tievās zarnas iekšējo virsmu, tāpēc 

šiem cilvēkiem ir traucēta uzturvielu uzsūkšanās un uzturvielu nepietie-

kamība organismā var izraisīt dažādus tā darbības traucējumus. Piemē-

ram, bērniem, kuri slimo ar celiakiju,  var būt traucēta augšana. 

Ar šo slimību slimo aptuveni 1 % bērnu un pieaugušo. Cilvēki ar glutēna 

nepanesamību nedrīkst lietot pārtikā tos graudaugu produktus, kuri satur 

kviešus, rudzus un miežus (graudaugu miltu izstrādājumi, tostarp maize, 

putraimi u.c.).

Zarnu bārkstiņas ir mikroskopiski 

tievās zarnas iekšējās virsmas 

pirkstveida izaugumi. To garums ir 

aptuveni 0,5–1 mm un daudzums – 

vidēji 20–30 vienā kvadrātmilimetrā 

virsmas. Tās palielina virsmu, caur 

kuru tiek uzsūktas barības vielas. 

Tievās zarnas sienas uzbūve

Tievās zarnas siena

Noskenējis šo  

QR kodu, tu atradīsi 

treniņuzdevumu par 

gremošanas orgānu 

funkcijām.

maconis.zvaigzne.lv/qr/662

Asinsvads, pa kuru 
asinis pieplūst zarnai

Zarnu bārkstiņa

Asinsvads,  
pa kuru asinis  
aizplūst no zarnas

Asins 
kapilāri

Limfas 
kapilārs

Zarnu  
bārkstiņas

Gludie  
muskuļi

Iekšējās 
virsmas 
krokas
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Zarnu nūjiņas 

(Escherichia coli) 

ir baktērijas, kuras 

mīt cilvēka un citu dzīvnieku 

zarnu traktā. Zarnu nūjiņas sintezē K vitamīnu un vairākus 

B grupas vitamīnus, kurus izmanto organisms, kā arī izdala 

vielas, kas nomāc organismam kaitīgo baktēriju darbību un 

veicina gremošanas procesus.

Vesela cilvēka gremošanas sistēmā nelielā daudzumā ir 

atrodama rauga sēne Candida albicans. Kamēr zarnu 

traktā dominē “labās” baktērijas, tās spēj kontrolēt Candida 

sēnes daudzumu organismā, lai tas paliktu neliels. Ja 

zarnu mikrofloras līdzsvars tiek izjaukts, piemēram, lietojot 

antibiotikas vai nepareizu uzturu, šī rauga sēne var stipri 

savairoties, un tad tās izdalītās vielas bojā zarnu sienas.

Zarnu mikroflora

Zarnas kalpo par mājvietu ļoti daudziem un dažādiem 

mikroorganismiem – baktērijām, “sēnītēm” u. c. –, kā 

arī vīrusiem. Zinātnieki uzskata, ka cilvēka zarnās var 

atrast aptuveni 1000 sugu mikroorganismus.  Baktēri-

jas veido aptuveni vienu trešdaļu nesagremoto barī-

bas atlieku masas.

“Normālā” zarnu mikroflora organismā veido kopu-

mu, kas uztur līdzsvaru ar “slikto” mikrofloru. Kad šis 

līdzsvars tiek izjaukts, sliktie mikroorganismi var izrai-

sīt dažādus gremošanas traucējumus un saslimšanas.

Lietojot antibiotikas, bojā aiziet ne tikai organismam 

kaitīgās patogēnās baktērijas, bet arī normālā zarnu 

mikroflora – cilvēkam nepieciešamie mikroorga-

nismi. Tādēļ, lai pēc antibiotiku lietošanas atjaunotu 

zarnu mikrofloru, ieteicams uzturā lietot biolakto, jo-

gurtu vai citus produktus, kas satur organismam ne-

pieciešamās baktērijas.
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Pankūkas satur visas uzturvielas. Viena biezā 

pankūka sver aptuveni 80 g, un tajā ir  

7 g tauku, 13 g ogļhidrātu, 3 g olbaltumvielu. 

Pārējo masu veido ūdens un citas vielas. 

Tas nozīmē, ka pankūkās esošo uzturvielu 

šķelšanā tiks iesaistīti visi gremošanas  

enzīmi.

Modelē gremošanas traktā notiekošos procesus, parādot uzturvielu šķelšanos  

un šķeļproduktu uzsūkšanos!

Tev būs nepieciešami šādi piederumi:

• triju dažādu krāsu kartona lapas, lai pagatavotu olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku molekulu modeļus;

• gaiši zila vai balta kartona lapa ūdens kustības modelēšanai;

• triju citu krāsu kartona lapas, lai pagatavotu gremošanas enzīmu molekulu modeļus; vēl interesantāk 
būtu, ja šim nolūkam varētu izmantot dažādu krāsu šķērītes;

• A3 formāta lapa, uz kuras uzzīmēt stilizētu gremošanas traktu un ar to saistītos gremošanas dziedzerus 

un žultspūsli.

Šo darbu ieteicams veikt grupā pa 3–4, lai varētu uzņemties dažādas lomas. 

1. Iepazīstieties ar darba vērtēšanas kritērijiem (sk. pie QR koda)!

2. Uz A3 lapas uzzīmējiet stilizētu gremošanas traktu un ar to saistītos gremošanas dziedzerus!

3. Sagatavojiet un gremošanas dziedzeros vai gremošanas trakta daļās novietojiet tiem atbilstošus 
“gremošanas enzīmus”! To, kādus enzīmus izdala dažādi gremošanas dziedzeri, var atrast 
papildinformācijā (sk. pie QR koda).

4. Sagatavojiet olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku molekulu modeļus – dažādu krāsu un formu figūras, 
kuras iespējams sadalīt mazākos gabaliņos, notiekot gremošanas procesiem!   

5. Novietojiet uzturvielu molekulu modeļus “gatavībā” uztura uzņemšanai! Ņemot vērā, ka dažādos 
pārtikas produktos ir atšķirīgs uzturvielu sastāvs, varat sagatavot atšķirīgus “uzturvielu” daudzumus. 
Lai modelēšana būtu interesantāka, varat izvēlēties konkrētu pārtikas produktu, kurš satur dažādus 
daudzumus visu uzturvielu. 

6. Izmēģiniet modelēt gremošanas procesus – uzturvielu šķelšanos dažādās gremošanas trakta daļās, 
kā arī šķeļproduktu jeb barības vielu uzsūkšanos tievajā zarnā! To, kuras uzturvielas šķeļas dažādās 
gremošanas trakta daļās, var atrast papildinformācijā (sk. pie QR koda).

7. Atcerieties, ka uztura sastāvā ir vielas, kuras nav jāšķeļ, tostarp ūdens, kas uzsūcas resnajā zarnā!

8. Izveidojiet nelielu videostāstu, nofilmējot notiekošo un ierakstot  komentārus par to!

9. Ievietojiet savu videostāstu skolotāja norādītajā kopīgotajā mapē!

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Noskenējis šo QR kodu,  

tu atradīsi papildinformāciju 

par gremošanas procesiem 

un darba vērtēšanas 

kritērijus.

maconis.zvaigzne.lv/qr/665
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1.  Ar kādiem cipariem apzīmētas gremošanas orgānu sistēmas  

daļas, kurām atbilst dotie izteikumi?  Atsevišķus ciparus var  

izmantot vairākkārt. Daži cipari nav jāizmanto. 

Gremošanas trakta paplašinājums .......

Garākā gremošanas trakta daļa (5–7 m) .......

Dziedzeri, kuru enzīmi šķeļ ogļhidrātus ……., …….

Dziedzeri, kuru enzīmi šķeļ olbaltumvielas ……., …….

Dziedzeris, kurš izdala enzīmus, kas šķeļ  

visas uzturvielas ........

Ražo žulti .......

Uzkrāj žulti .......

Gremošanas trakta daļa, kurā tiek šķeltas  

visas uzturvielas ......

Zarnu daļa, kurā nereti rodas iekaisums .....

Zarnu posms, kurā uzsūcas sašķeltās barības  

vielas …….

Zarnu posms, kurā notiek ūdens un minerālvielu  

uzsūkšanās .......

Satur skābu gremošanas sulu .....

2.  Kristaps vēlu vakarā sajuta izsalkumu. Viņš pagatavoja sev eļļā ceptus kartupeļus un ēdot tiem 

pievienoja majonēzi un tomātu mērci. Vecmāmiņa viņam aizrādīja, ka “nav prātīgi uz nakti ēst tik 

smagu ēdienu”.  

Izmantojot papildu informācijas avotus, noskaidro, kādas uzturvielas satur Kristapa “naksniņas”! 

Meklējot internetā informāciju par dažādu produktu uzturvērtību, ieteicams ierakstīt meklētājā 

attiecīgā produkta nosaukumu un vārdu “uzturvērtība”.  

Kuras gremošanas sistēmas daļas būs iesaistītas šo ēdienu sagremošanā? 

Komentē vecmāmiņas aizrādījumu, izskaidrojot, kuras “naksniņu” sastāvā esošās uzturvielas tiks 

šķeltas visvēlāk! 

3.  A hepatīts ir smaga aknu vīrusu infekcija, kas rada būtiskus aknu funkciju traucējumus. Veselam 

cilvēkam aknas izdala žulti, kas divpadsmitpirkstu zarnā veido tauku emulsiju un atvieglo to 

sagremošanu. A hepatīta slimniekiem ir traucētas aknu funkcijas, to skaitā žults veidošanās, tāpēc  

viņi nevar lietot uzturā produktus, kas satur daudz tauku.

Pieņemsim, ka tavs draugs ir inficējies ar A hepatītu un viņam jāārstējas slimnīcā. Lai viņu iepriecinātu, 

draugi ir sagādājuši dažādus kārumus. 

Izlasi kārumu sarakstu un noskaidro, kādas uzturvielas ir to sastāvā!

Norādi, kurus produktus A hepatīta slimnieks nedrīkst lietot uzturā!

Kārumu saraksts: rieksti, āboli, banāni, kūpināta vista, šokolāde, vājpiena jogurts, vafeles, kartupeļu 

čipsi, biezpiena sieriņš, bulciņas ar ievārījuma pildījumu, karamelizētas saulespuķu sēklas.

Izvēlies trīs dotajā sarakstā neiekļautus kārumus, ar kuriem aizvietot A hepatīta  

slimniekam nevēlamos! Pamato savu izvēli!

Darbojies pats – padziļini izpratni!

1 2
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CAUREJA

Ja vēders iziet biežāk nekā 3 reizes dienā un šajā 

procesā izdalās šķidra fekāliju masa, to uzskata par 

caureju. Visbiežāk caureja ir organisma aizsargre-

flekss, lai atbrīvotos no nekvalitatīvas pārtikas vai 

kaitīgām vielām. Tā var būt arī vīrusu vai baktēriju, 

piemēram, salmonellu, infekcijas simptoms.

Caurejas laikā organisms zaudē daudz ūdens un mi-

nerālvielu, un tas var izraisīt organismam bīstamu 

atūdeņošanos.

Dari!

Dzer daudz šķidruma!

Ja ir aizdomas par saindēšanos, izsauc Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestu, zvanot 113!

Ja fekāliju masā ir asiņu piejaukums, steidzami jā-

vēršas pēc palīdzības pie ārsta!

Ja stāvoklis neuzlabojas, meklē palīdzību pie ārsta!

Nedari!

Nedzer pienu un skābpiena produktus (jogurtu, kefī-

ru)! Piena produkti situāciju var pat pasliktināt.

Bez ārsta norādījumiem nelieto medikamentus!

AIZCIETĒJUMS

Tas ir vēdera izejas trūkums vai tikai daļēja taisnās 

zarnas iztukšošanās vismaz 3 dienas. Tas var rasties, 

ja uzturā ir pārāk maz šķidruma un šķiedrvielu, kā 

arī dažādu vielmaiņas traucējumu gadījumā. To 

var izraisīt arī pazemināta fiziskā slodze un kustību 

trūkums. Dažkārt aizcietējums var rasties, ja ir 

izmainījies ikdienas ritms, piemēram, ceļojumu laikā.

Dari!

Lieto uzturu, kas veicina gremošanas procesus un 

zarnu darbību, piemēram, lapu salātus, bietes, rupja 

maluma graudaugus, žāvētas plūmes un skābpiena 

produktus!

Esi fiziski aktīvs, kusties!

Ja stāvoklis neuzlabojas, vērsies pēc palīdzības pie 

ārsta!

Nedari!

Ja ārsts nav norādījis, nelieto medikamentus vai 

tējas, kas veicina vēdera izeju!

PĒKŠŅAS ASAS SĀPĒS VĒDERĀ

Asas sāpes var būt aklās zarnas piedēkļa iekaisuma 

(apendicīta) vai cita gremošanas orgāna iekaisu-

ma simptoms. Dažkārt tās var būt arī citu slimību 

simptoms. Nereti sāpes vēderā kombinējas ar citiem 

simptomiem – vemšanu, caureju u. c.

Dari!

Ieņem ķermeņa stāvokli, kas mazina sāpes!

Meklē palīdzību pie ārsta vai izsauc Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestu, zvanot 113!

Nedari!

Nedzer un neēd! Nelieto medikamentus pret sā-

pēm! Nesildi sāpošo vietu!

VEMŠANA

Tas ir organisma aizsargreflekss, lai atbrīvotos no 

kaitīgām vielām, kas uzņemtas ar bojātu pārtiku, 

indīgiem augiem, medikamentiem, alkoholu u. c. 

Ja vemšanas cēlonis ir uzturs, tā parasti pāriet, kad 

kuņģis ir atbrīvojies no bojātā ēdiena masas. Dažkārt 

vemšana var būt arī kādas traumas, piemēram, sma-

dzeņu satricinājuma, sekas vai arī vēdera infekcijas, 

piemēram, vīrusu izraisītas slimības, simptoms. Tā var 

būt arī asinsrites slimības simptoms.

Dari!

Dzer daudz šķidruma!

Ja ir aizdomas par saindēšanos, izsauc Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestu, zvanot 113!

Ja ir aizdomas, ka vemšana ir kādas traumas, pie-

mēram, smadzeņu satricinājuma, sekas, izsauc Ne-

atliekamās medicīniskās palīdzības dienestu! 

Ja atvemtajā masā ir asiņu piejaukums, steidzami 

jāvēršas pēc palīdzības pie ārsta!

Ja stāvoklis neuzlabojas, meklē palīdzību pie ārsta!

Nedari!

Nedzer pienu! Nelieto medikamentus pret vemšanu!
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Escherichia coli

Lai izsargātos no  

gremošanas sistēmas 

slimībām

Sakņu dārzeņi, piemēram, burkā-

ni, redīsi, pirms lietošanas jāno-

mazgā tekošā ūdenī. Ēdot nemaz-

gātus dārzeņus, var invadēties ar 

parazītiskajiem tārpiem, piemē-

ram, cērmēm, kuru oliņas atrodas 

augsnē.

Svaiga gaļa ir jāgriež uz cita dēlī-

ša, nevis uz tā paša, uz kura tiek 

griezti uzturā svaigā veidā lieto-

jami produkti, piemēram, salāti. 

Pretējā gadījumā var “iegūt” para-

zītisko tārpu kāpurus, kuri “paslē-

pušies” gaļā.

Īpaši uzmanīgiem jābūt ar nepār-

baudītiem gaļas produktiem. Lie-

tojot uzturā nepietiekami izceptu 

vai izvārītu gaļu, var "iegūt" para-

zītiskos tārpus, piemēram, lente-

ņus vai trihinellas, kuru kāpuri  ir 

“paslēpušies” gaļā.

Augļi un dārzeņi pirms lietošanas 

jānomazgā tekošā ūdenī. Mazgā-

jot no tiem tiek noskalotas ķimikā-

lijas, ar kurām augi apstrādāti au-

dzēšanas vai uzglabāšanas laikā, 

kā arī slimību ierosinātāji.

Nav ieteicams lietot uzturā jēlas 

olas vai to izstrādājumus, piemē-

ram, neizceptu olas baltumu, jo 

vistu produktos var būt baktērijas, 

kuras sauc par salmonellām. Tās 

izraisa slimību salmonelozi, kurai 

raksturīga caureja.

Svaigas olas nedrīkst glabāt bla-

kus produktiem, kuri tiks lietoti 

uzturā termiski neapstādāti, pie-

mēram, biezpienam. Uz olām 

esošās baktērijas var nokļūt citos 

produktos.

Produktiem, kurus lieto uzturā, jā-

būt svaigiem. Ja tie sākuši bojāties 

vai beidzies to derīguma termiņš, 

kopā ar šādu uzturu gremošanas 

sistēmā var nonākt organismam 

kaitīgas baktērijas.

Pirms ēšanas obligāti jānomazgā 

rokas, jo pie tām var būt pielipuši 

dažādu slimību ierosinātāji – vīru-

si, baktērijas vai parazītisko tārpu, 

piemēram, cērmju vai spalīšu, oli-

ņas. Rokas obligāti jāmazgā arī 

pēc tualetes lietošanas.

v

z

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

papildinformāciju par  gremošanas orgānu 

infekcijām.

maconis.zvaigzne.lv/qr/668

li t
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Rezerves vielu uzkrāšana

Cilvēka organismā rezerves vielas uzkrājas tauku 

veidā. Ja uzņemto barības vielu daudzums regulāri 

pārsniedz to, kas organismam nepieciešams, notiek 

ķermeņa aptaukošanās, kas nelabvēlīgi ietekmē orga-

nisma funkcijas. 

Ja pēc ēšanas un ogļhidrātu šķelšanas asinīs palielinās 

glikozes koncentrācija, tās liekā daļa tiek pārvērsta par 

rezerves ogļhidrātu glikogēnu, kas uzkrājas aknās un 

nelielā daudzumā arī muskuļos. Atšķirībā no taukiem 

un ogļhidrātiem cilvēka organismā kā rezerves nekad 

neuzkrājas olbaltumvielas. Tās ir jāuzņem ar uzturu.

Enerģijas ražošana

Jau 7. klasē tu mācījies, ka enerģijas ražošanai šūnās ir 

nepieciešamas organiskās vielas un skābeklis. Noārdot 

organiskās vielas, rodas enerģija, kas ir nepieciešama 

dažādiem dzīvības procesiem, piemēram, muskuļu dar-

bam, nervu impulsu pārvadei, vielu ražošanai un jaunu 

audu veidošanai.

Enerģijas ražošanai visvairāk tiek izmantots vienkāršais 

cukurs glikoze. Ja tā šūnām nav pieejama, enerģijas ra-

žošanai var izmantot arī taukskābes un glicerīnu, kas 

rodas, šķeļot taukus, vai aminoskābes, kas rodas, noār-

dot olbaltumvielas. Tauki ir enerģētiski “visietilpīgākās” 

barības vielas, jo no 1 grama tauku var iegūt aptuveni 

divas reizes vairāk enerģijas nekā no 1 grama glikozes 

vai aminoskābju. Diennaktī nepieciešamais enerģijas 

daudzums ir atkarīgs no organisma aktivitātes, vecuma 

un dzimuma.

Uzņemto barības vielu izmantošana organismā

BARĪBAS VIELAS

Enerģijas  

ražošana

Rezerves vielu 

uzkrāšana

Jaunu audu un organismam  

nepieciešamo vielu veidošana

Jaunu audu un organismam nepieciešamo  

vielu veidošana

Organisma augšanai un attīstībai ir nepieciešamas 

visas organisko vielu grupas, visvairāk – olbaltumvie-

las. Olbaltumvielas ir ne tikai galvenais šūnu uzbū-

ves elements, tās organismā veic ļoti daudzveidīgas 

funkcijas, bez kurām organisma dzīvības procesi nav 

iespējami. Piemēram, hemoglobīns ir olbaltumviela, 

kas transportē skābekli, fibrinogēns ir olbaltumviela, 

kas nodrošina asiņu recēšanu, bet muskuļu sarauša-

nos nodrošina pavedienveida olbaltumvielas musku-

ļu šķiedrās. Arī vielas, kas nodrošina nervu impulsu 

pārvadi, ir olbaltumvielas. Daudzas organismam ne-

pieciešamās vielas veidojas, pārveidojot ar uzturu uz-

ņemtos taukus. Piemēram, daļa hormonu, kas regulē 

cilvēka vielmaiņas procesus, veidojas no taukiem lī-

dzīgas vielas – holesterīna.



27

Uztura piramīda

Lai nodrošinātu organismu ar visām nepieciešamajām 

vielām, uzturam ir jābūt daudzveidīgam un ir jāizvēlas 

pareizas produktu attiecības. Viens no tradicionāla-

jiem veidiem, kā attēlot sabalansētu, līdzsvarotu uz-

turu, ir tā sauktā uztura piramīda. Tā sastāv no četriem 

līmeņiem un parāda, kādā proporcijā ieteicams uz-

ņemt dažādus produktus. Uztura piramīdas pirmajā – 

zemākajā – līmenī ietilpst produkti, kuri jāēd visvairāk. 

Pēdējā – augstākajā – uztura piramīdas līmenī tiek at-

tēloti produkti, kuri jālieto vismazāk.

4. līmenis

Taukvielas un saldumi, kas satur 

daudz tauku un vienkāršos 

cukurus

• 

• 

• 

;

• 
.

Uztura piramīda

3. līmenis

Piena, gaļas un zivju produkti, 

kuri satur daudz olbaltumvielu, 

nedaudz tauku, kalciju, B grupas 

vitamīnus, A un D vitamīnus

2. līmenis

Augļi un dārzeņi, kuri satur 

daudz ogļhidrātu, olbaltumvielu, 

šķiedrvielu, kā arī C vitamīnu

1. līmenis

Pākšaugu un graudaugu  

produkti, kuri satur daudz 

ogļhidrātu, olbaltumvielu, 

šķiedrvielu, kā arī dzelzi, kalciju 

un B grupas vitamīnus
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l 

Ikdienas ēdienkartes sastāvā  ieteicams iekļaut dārzeņu un 

lapu salātus. No salātiem iegūtais enerģijas daudzums ir 

salīdzinoši neliels, taču tie satur organismam nepieciešamās 

šķiedrvielas,  minerālvielas un A, E, K, C vitamīnus.

Ikdienas ēdienkartes sastāvā  vismaz reizi dienā ieteicams 

iekļaut gaļas vai zivju ēdienus, jo tie satur organismam 

nepieciešamās olbaltumvielas. Veģetārieši gaļas ēdienus 

var aizstāt ar pākšaugiem, piemēram, pupiņām, zirņiem, 

lēcām.

Veģetārisms

Mūsdienās arvien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kuri 

atsakās no dzīvnieku valsts produktu lietošanas pārtikā 

un kļūst par veģetāriešiem. Veģetārisma jēdziens ir ļoti 

plašs, sākot no vienkārša paraduma neēst gaļu un bei-

dzot ar filozofiju dzīvot tā, lai neradītu ciešanas ne dzīv-

niekiem, ne augiem. Pastāv dažādi veģetārisma varianti. 

Vegānisms ir atsacīšanās no visu dzīvnieku izcelsmes 

produktu lietošanas uzturā. Vegāni neēd ne tos produk-

tus, kuri iegūti no nokautiem dzīvniekiem, ne olas, piena 

produktus, un reizēm pat medu. 

Veģetāriešiem, īpaši vegāniem, ir vērīgi jāseko līdzi sava 

uztura sastāvam, lai sekmīgi aizstātu tās uzturvielas, ku-

ras ir vieglāk uzņemt ar dzīvnieku izcelsmes produktiem.

Vitamīni

Dzīvības procesos ļoti liela nozīme ir vitamīniem – or-

ganiskajām vielām, kas cilvēka organismam nepie-

ciešamas niecīgā daudzumā. Piemēram, C vitamīns 

ir nepieciešams, lai cilvēkam būtu stipra imunitāte 

(aizsardzība pret infekcijas slimībām). Lielāko daļu vi-

tamīnu organisms nespēj sintezēt, un tie ir jāuzņem 

ar uzturu. Dažādi pārtikas produkti satur atšķirīgus vi-

tamīnus dažādos daudzumos. Piemēram, C vitamīnu 

bagātīgi satur augļi un dārzeņi. Visvairāk C vitamīna ir 

dzērvenēs, upenēs, paprikā.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

papildinformāciju par  vitamīniem  

un minerālvielām.

maconis.zvaigzne.lv/qr/671
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Piena produktu sastāvā ir visas uzturvielu grupas. Tie ir 

labs minerālvielu, īpaši kalcija, selēna un magnija avots. 

Piena produktos ir A un B grupas vitamīni. Skābpiena 

produktos ir arī baktērijas, kuras uzlabo gremošanas 

procesus un veido labvēlīgu zarnu mikrofloru.

Maize un citi graudaugu produkti ir labs salikto (“labo”) 

ogļhidrātu, olbaltumvielu un šķiedrvielu avots. Īpaši 

veselīgi ir izstrādājumi no rupja maluma miltiem vai 

sēklām un klijām. Graudaugu produktos ir E, B grupas 

vitamīni, kā arī folijskābe un minerālvielas, piemēram, 

kālijs, fluors, selēns. Daudz salikto ogļhidrātu ir arī 

kartupeļos, rīsos, kā arī makaronos un citos miltu 

izstrādājumos.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba lapu 

ideālās ēdienkartes veidošanai.

maconis.zvaigzne.lv/qr/675

Ēdienreižu uzturvērtība* 

* 5.–9. klašu skolēniem ieteicamā dienas uztura enerģētiskā vērtība ir vidēji 2000–2750 kcal. Skolēniem ar lielu fizisko aktivitāti tā 

var būt lielāka. Šajā  tabulā ēdienreižu enerģētiskā vērtība dota, pieņemot, ka skolēnam dienā nepieciešamas 2500 kcal.

Ēdienreize
Ēdienreizes ieteicamā enerģētis-

kā vērtība, % no dienas normas

Ēdienreizes ieteicamā  

enerģētiskā vērtība, kcal

Brokastis 25–30 625–750

Pusdienas 35 875

Launags vai uzkodas  

starp ēdienreizēm
10–15 250–375

Vakariņas 20–25 500–625
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Pamatvielmaiņa

Enerģija tiek patērēta, ne tikai veicot fizisku vai garīgu 

darbu, bet arī, atrodoties pilnīga miera stāvoklī. Enerģija 

tiek tērēta sirdsdarbībai, nemainīgas ķermeņa tempe-

ratūras uzturēšanai, elpošanas muskuļu darbībai, nervu 

impulsu pārvadei un citiem dzīvības procesiem, kas jā-

nodrošina nepārtraukti, arī miegā. Vielmaiņas procesu 

kopumu, kas nepieciešams, lai organismā saglabātos 

dzīvība, sauc par pamatvielmaiņu. Tai nepieciešamā 

enerģija ir atkarīga no dzimuma, vecuma, muskuļu ma-

sas. To var aprēķināt, pieņemot, ka organisms patērē  

1 kcal stundā uz 1 kg ķermeņa masas.

Visvairāk enerģijas patērē, veicot dažādas fiziskās 

aktivitātes. Piemēram, spēlējot futbolu, vienā stundā 

tiek patērētas 7,8 kcal uz vienu ķermeņa masas kg. 

Pusaudzis, kurš sver 40 kg, spēlējot futbolu, vienā 

stundā patērē vidēji 312 kcal.

Uzņemtajam uzturam ir noteikta uzturvērtība, 

ko nosaka tas, kādas vielas uzturs satur. 

Uzņemtajām uzturvielām ir noteikta 

enerģētiskā vērtība – atkarīga no tā, kādu 

enerģijas daudzumu var iegūt, tās noārdot.

Uzņemto uzturvielu šķeļprodukti (barības vielas) 

tiek izmantoti kā “uzbūves ķieģelīši” organismam 

nepieciešamo vielu veidošanai un enerģijas 

ražošanai, kas nepieciešama aktīvu darbību 

veikšanai un dzīvības procesu uzturēšanai.

Dažādiem 

pārtikas 

produktiem 

ir atšķirīga 

enerģētiskā 

vērtība un 

uzturvērtība. 

Piemēram, picā  

ir daudz ogļhidrātu, mazāk 

olbaltumvielu un tauku. 100 g picas enerģētiskā vērtība  

ir vidēji 210–280 kcal. Vidēja lieluma pica sver aptuveni  

300 g. Tātad, apēdot veselu picu, cilvēks uzņem vidēji 

630–840 kcal.

Uzņemtā uztura enerģētiskās vērtības un enerģijas patēriņa bilance

Uzņemto uzturvielu 

enerģētiskā vērtība
Enerģijas  

patēriņš
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Darbojies pats – izpēti!

Izpēti, kāda ir tava ikdienas enerģijas patēriņa un uzņemtā uztura enerģētiskās vērtības 

attiecība!  

Darba mērķis: reģistrējot ikdienas fiziskās aktivitātes un uzņemtā uztura enerģētisko vērtību, noteikt 

vienas dienas enerģētiskās vērtības bilanci.

Tev būs nepieciešama papildinformācija par to, kāds enerģijas daudzums tiek patērēts, veicot dažādas 

fiziskās aktivitātes (sk. pie QR koda). 

Noderīga informācija 

Uz pārtikas produktu iepakojumiem ir dota 100 g produkta enerģētiskā vērtība. Lai aprēķinātu visa 

iepakojumā esošā produkta enerģētisko vērtību, jāņem vērā tā masa. Piemēram, ja 100 g dzeramā 

jogurta enerģētiskā vērtība ir 85 kcal, tad vienam šī jogurta iepakojumam, kura masa ir 200 g, 

enerģētiskā vērtība ir 170 kcal.

Pārtikas produktiem, kuri netiek iepakoti šādā veidā, piemēram, dārzeņiem un augļiem, enerģētisko 

vērtību var noskaidrot, izmantojot internetā pieejamos kilokaloriju kalkulatorus, piemēram,  

http://kalorijukalkulators.lv/ vai  http://www.uzturam.lv/index.php?com=calculator.  

1. Darba lapas sagatavē (sk. pie QR koda) aprēķini sava organisma pamatvielmaiņas vērtību!

2. Izvēlies vienu dienu, kurā tev ir tipiskās aktivitātes un ikdienai raksturīgs uzturs!

3. Vienas dienas garumā reģistrē savas aktivitātes un aprēķini tām atbilstošo enerģijas patēriņu  

(sk. pie QR koda)!

4. Pieskaiti ikdienas enerģijas patēriņam aprēķināto pamatvielmaiņas vērtību, tādējādi nosakot vienas 

dienas kopējo enerģijas patēriņu!

5. Vienas dienas garumā reģistrē uzturā lietotos pārtikas produktus, tostarp arī našķus, un aprēķini tiem 

atbilstošo enerģētisko vērtību!

6. Salīdzini vienā dienā uzņemtā uztura enerģētisko vērtību un tajā pašā dienā patērētās enerģijas 

daudzumu! Izdari secinājumus par to atbilstību!

7. Izdari secinājumu, vai ir nepieciešamas  

pārmaiņas tavā ikdienas aktivitāšu  

un uztura režīmā!

Ja uzņemto barības vielu daudzums ilgstoši pārsniedz 

to patēriņu, tiek uzkrātas rezerves vielas tauku veidā un 

ķermeņa svars sāk palielināties –  ķermenis aptaukojas. 

Ja uzņemto barības vielu daudzums ilgstoši ir mazāks par 

to patēriņu, tiek tērētas uzkrātās rezerves un ķermeņa 

svars sāk samazināties –  ķermenis novājē.

Nesabalansēts uzturs

Uzņemtās 

 barības vielas

Uzņemtās 

 barības vielas
Patērētās  

barības vielas

Patērētās  

barības vielas

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

papildinformāciju par  to, kāds enerģijas 

daudzums tiek patērēts dažādās fiziskās 

aktivitātēs, un darba lapas sagatavi  

veicamajam pētījumam.

maconis.zvaigzne.lv/qr/678
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Kārlis launagā iestiprinājās, apēdot 50 g auzu pārslu cepumu un izdzerot glāzi (200 g) 2,5% piena.

Izmantojot uz auzu pārslu cepumu etiķetes (sk. 14. lpp.) un interneta resursos, piemēram,  

http://kalorijukalkulators.lv/, pieejamo informāciju par piena uzturvērtību, aprēķini, cik daudz kcal 

viņš uzņēma šajā ēdienreizē!

Izpēti, kādas uzturvielas satur šie pārtikas produkti! Kuriem uztura piramīdas līmeņiem atbilst šāds 

uzturs?

Kārlis vēlējās iegūt tūlītēju enerģijas pieplūdumu, jo pēc launaga bija gaidāms treniņš. Vai viņa 

izvēlētie pārtikas produkti nodrošina tūlītēju enerģijas pieplūdumu, “neapgrūtinot” gremošanas 

orgānu sistēmu? 

2. Aplūko, kādas pusdienas izvēlējušies trīs 8. klases skolēni! Izvērtē katra skolēna pusdienas, norādot 

izvēlētās ēdienkartes priekšrocības un/vai trūkumus!  

Uzraksti divus spriedumus par katru ēdienkarti, izskaidrojot tās priekšrocības un/vai trūkumus no 

uzturvērtības un veselības viedokļa!

3. Jēkabam ikdienā ir vidēja fiziskā aktivitāte, bet viņa draugs Jānis katru dienu vismaz vienu stundu 

trenējas.  Jaunietim ir nelielu fizisko aktivitāti dienā ir nepieciešamas aptuveni 2000 kcal, bet 

cilvēkam ir lielāku fizisko aktivitāti – 2500 kcal. 

Pēc skolas katrs puisis nopirka 150 g čipsu paku un 0,5 l Coca Cola dzēriena. 

Uz čipsu etiķetes ir atrodama šāda informācija: 100 g produkta enerģētiskā vērtība 515 kcal, tauki 

32 g (tostarp piesātinātās taukskābes 14 g), ogļhidrāti 54 g (tostarp cukurs 2,1 g), šķiedrvielas 4,0 g, 

olbaltumvielas 5,1 g, sāls 1,6 g.

Uz Coca cola etiķetes ir atrodama šāda informācija: 100 g produkta enerģētiskā vērtība 42 kcal, tauki 

(arī piesātinātās taukskābes) 0 g, ogļhidrāti 10,6 g (tostarp cukurs 10,6 g), olbaltumvielas 0 g, sāls 0 g.

Aprēķini, kāda ir šo našķu kopējā enerģētiskā vērtība! Cik % dienā nepieciešamās enerģijas devas 

uzņem katrs no puišiem, apēdot čipsus un izdzerot Coca cola?

4. Izlasi par biežāk izplatītajām gremošanas orgānu slimībām 25. lpp. (sk. QR kodu) un par 

gremošanas traucējumiem 24. un 25. lpp.! 

Uzraksti sev noteikumus jeb vadlīnijas, kas jāievēro, lai nesaslimtu ar gremošanas orgānu slimībām! 

Izvērtē, vai tev ir ikdienas paradumi, kas var veicināt gremošanas orgānu darbības traucējumus vai 

saslimšanas!

Dace

• 200 ml ūdens ar citronu 

• 1 porcija svaigu kāpostu salātu (bez eļļas)

• 1 porcija burkānu salātu (bez eļļas)

• 1 gabaliņš (100 g) sautētas vistas filejas

Anna

• 200 ml augļu sulas

• 1 porcija svaigu kāpostu, burkānu un puravu salātu (ar nelielu daudzumu eļļas)

• vārīti kartupeļi ar krējuma mērci

• karbonāde

Juris

• 200 ml Coca Cola
• 2 bulciņas ar ievārījumu

• 1 paka (150 g) kartupeļu čipsu
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Izmantojot 31. lpp. doto papildinformāciju (sk. pie QR koda), aprēķini, cik daudz enerģijas  

ar šādu dienas režīmu patērē skolēns, kura svars ir 50 kg!

Atceries, ka visas diennakts garumā līdztekus citām aktivitātēm cilvēka organismā notiek 

pamatvielmaiņas procesi, kas saistīti ar dzīvības uzturēšanu! Miega laikā enerģija tiek tērēta tikai 

pamatvielmaiņas procesiem.

Laiks Aktivitate

22.30 – 7.00 Miegs

7.00 – 7.30 Gatavošanās dienas aktivitātēm, tostarp brokastis

7.30 – 7.50 Ar velosipēdu uz skolu (15 km/h)

8.00 – 12.00
Stundas, kurās pamatnodarbošanās ir sēdēšana pie galda un lasīšana vai rakstīšana ar 

roku. Šajā laikā ir 4 starpbrīži (10 min katrs), kuros pamatnodarbošanās ir brīva stāvēšana

12.00 – 12.30 Pusdienu starpbrīdis, paēdot pusdienas skolas ēdnīcā

12.30 – 14.00 Divas mācību stundas (informātika), kurām pa vidu ir viens 10 min starpbrīdis

14.10 – 14.50 Sporta stunda, kurā nodarbojas ar peldēšanu (3 km/h)

15.00 – 15.20 Ar velosipēdu uz Sporta skolas treniņu ( 9 km/h)

15.20 – 16.20 Sporta skolas treniņš basketbolā

16.30 – 16.40 Ar velosipēdu uz pilsētas parku (9 km/h)

16.40 – 17.20 Skrituļslidošana ar draugiem pilsētas parkā

17.30 – 17.50 Ar velosipēdu uz mājām (15 km/h)

18.00 – 18.20 Vakariņas

18.20 – 19.30 Atpūta, skatoties televizoru

19.30 – 21.00 Gatavošanās nākamās dienas stundām, sēžot pie galda, lasot un rakstot ar roku

21.00 – 22.30 Atpūta, skatoties televizoru

Darbojies pats – novērtē sevi!
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Darbojies pats – pārbaudi sevi!

Šī ir spēle, kas dos tev iespēju pārbaudīt 

savu izpratni par cilvēka gremošanas orgānu 

sistēmas uzbūvi, funkcijām un veselīgu, 

sabalansētu uzturu. Spēles noteikumus  

sk. zem QR koda.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi spēles 

noteikumus un jautājumus.

maconis.zvaigzne.lv/qr/682

32.
Ja esi nonācis uz 

šī lauciņa, tu esi 

uzvarējis.

28.
Ja esi nonācis 

uz šī lauciņa, 

esi nopelnījis 

veicināšanas 

balvu – vēl 

vienu gājienu.22.
Ja esi nonācis 

uz šī lauciņa, 

esi nopelnījis 

veicināšanas 

balvu – konfekti.

7.
Ja esi nonācis 

uz šī lauciņa, 

esi nopelnījis 

veicināšanas 

balvu – ābolu.

31. 29.

27.

16.

4. 6.

8.

25.

14.

2.

10.12.

19.

23.

21.

30.

24.

13.

1.

11.

20.

26.

15.

3.

9.

17.

5.

18.

SĀC ŠEIT!

28.
Ja esi nonācis

29.
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• pilnveidosi izpratni par dzīvnieku 

barošanās veidiem;

• iegūsi zināšanas par dzīvnieku 

gremošanas orgānu sistēmas attīstību 

evolūcijas gaitā;

• salīdzināsi dažādu mugurkaulnieku 

gremošanas orgānu sistēmas uzbūvi 

un pielāgotību atšķirīgu veidu barības 

sagremošanai;

• uzzināsi, kā atšķiras dažādu dzīvnieku zobi;

• pilnveidosi izpratni par zīdītāju zobu 

pielāgotību noteiktam barības veidam;

• papildināsi zināšanas par putnu knābju 

pielāgotību dažādu veidu barības 

uzņemšanai; 

• pilnveidosi izpratni par kukaiņu mutes 

orgānu daudzveidību un pielāgotību 

noteiktam barības uzņemšanas veidam;

• mācīsies raksturot izvēlētā zīdītāja 

barošanās veidu un tam atbilstošos 

pielāgojumus.
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• 
• 

• 

Dzīvnieku barošanās veidi

DZĪVNIEKI

Augēdāji GaļēdājiVisēdāji

Parastais krupis ir gaļēdājs. Viņš barojas ar dažādiem 

bezmugurkaulniekiem; lielāki krupji spēj norīt arī sīkus 

mugurkaulniekus. Iecienīta barība ir kailgliemeži, 

mitrenes, vaboles, tauriņu kāpuri, mušas, sliekas un 

nelielas peles. Mazāks upuris tiek noķerts ar mēli, bet 

lielāks – satverts žokļos. Tā kā krupim nav zobu, viņš 

medījumu norij veselu.

Gliemenes ir sēdoši dzīvnieki – daudzu sugu pārstāves 

vispār nepārvietojas, visu dzīvi pavada vienā vietā un 

barību iegūst šķietami pasīvi. Gliemenes ir visēdājas. 

Viņas barojas, atfiltrējot no ūdens, kas plūst starp 

čaulas vākiem, dažādus sīkus organismus – aļģes, 

mikroskopiskus tārpus un vēžveidīgos.

GraudēdājiZālēdāji Augļēdāji MaitēdājiPlēsoņas

Pārtiek galvenokārt no 

bezmugurkaulniekiem

Pārtiek galvenokārt  

no mugurkaulniekiem
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trakts . 

Nepilnīgs gremošanas trakts

Nepilnīgam gremošanas traktam ir tikai viena atve-

re, ko sauc par muti. Šāds gremošanas trakts ir pla-

kantārpiem, piemēram, planārijai. Šiem dzīvniekiem 

barība pa muti nonāk zarnā, kas sazarojas pa visu 

ķermeni. Gremošanas procesā radušās barības vielas 

uzsūc zarnas sienas šūnas; tālāk tās tiek transportētas 

uz pārējām ķermeņa šūnām. Atkritumvielas tiek izva-

dītas no organisma pa vienīgo atveri – muti.

Gremošanas orgānu evolūcija

Pilnīgs gremošanas trakts

Pilnīgam gremošanas traktam ir cauruļveida uzbūve 

un divas atveres – mute un ānuss jeb anālā atvere. Tas 

sastāv no vairākiem noteiktā secībā izvietotiem dobiem 

orgāniem – barības vada, kuņģa, zarnām –, pa kuriem 

barība plūst vienā virzienā. Katram gremošanas trakta 

posmam ir noteiktas funkcijas. Piemēram, guzā barī-

ba īslaicīgi uzkrājas, kuņģī un zarnu sākumdaļā notiek 

barības šķelšana, bet tālākajās zarnu daļās – radušos 

šķeļproduktu (barības vielu) uzsūkšanās. Evolūcijas 

gaitā dzīvniekiem ir attīstījušies dziedzeri, kuru izvad-

kanāli atveras dažādās gremošanas trakta vietās.

Hidra var notvert un apēst barību – piemēram, sīko 

vēzīti dafniju –, kura ir ievērojami apjomīgāka par 

pašu hidru. Tikai tad, kad barība ir sagremota hidras 

maisveida ķermeņa dobumā, barības vielas uzsūktas 

šūnās un nesagremotās atliekas izvadītas pa mutes 

atveri, tiks uzņemta jauna barība.

Maisveida ķermenis ar gremošanas 

dobumu (hidra vai aktīnija)

Nepilnīgs gremošanas trakts 

(planārija)

Tausteklis

Mute

Gremošanas 
dobums

Rīkle Mute

Zarnas zari

Pilnīgs gremošanas trakts (slieka)

Ānuss

ZarnaKuņģis

Guza

Barības vads

Mute
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.
Vistu priekšteces un savvaļas radinieces ir visēdājas, 

kuras pārtiek gan no augu daļām, piemēram, sēklām, 

gan bezmugurkaulniekiem. Vistām, tāpat kā savvaļas 

putniem, ir guza, kurā īslaicīgi uzkrāt barību.

Zaķi un truši ir izteikti augēdāji. Vasarā viņi pārtiek no 

zāles, bet ziemā grauž kokaugu jauno mizu un zarus. 

Apgraužot mizu, zaķi var kaitēt augļu koku stādījumiem.

Mugurkaulnieku gremošanas orgānu sistēmas uzbūve

Putna gremošanas orgānu sistēma Zīdītāja gremošanas orgānu sistēma

Barības vads

Guza

Aknas

Žultspūslis

Dziedzerkuņģis

Muskuļkuņģis

Tievā zarna

Aklās zarnas

Resnā zarna

Kloāka

Mute

Barības vads

Kuņģis

Aknas

Žultspūslis

Tievā zarna Aklā zarna

Resnā zarna

Ānuss
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at

Putnuzirnekļi, saukti arī par tarantuliem, ir vislielākie 

zirnekļi. Dažu sugu īpatņu izmērs sasniedz 30 cm. Viņi 

medī ne tikai bezmugurkaulniekus, bet arī  putnus, 

ķirzakas un vardes. Tāpat kā citi zirnekļi, viņi savu 

upuri vispirms “iemidzina” un ievada tajā gremošanas 

enzīmus, bet vēlāk izsūc jau sagremoto barības 

“putriņu”.

Atgremotāju kuņģa uzbūve

Atgremotāju kuņģa uzbūve

Govis, kazas un aitas ganībās norij pavirši sakošļātu barī-

bu. Vēlāk, atpūtas laikā, šie zīdītāji barību pa daļām atrij no 

kuņģa mutē, rūpīgi sakošļā un no jauna norij. Šādus zīdītā-

jus sauc par atgremotājiem. 

Atgremotāji ir vienīgie dzīvnieki, kuriem kuņģī ir četras 

daļas: spureklis, aceknis, grāmatnieks un glumenieks. Ne-

sakošļātā barība pēc norīšanas nonāk spureklī; tur kuņģa 

pirmajos nodalījumos dzīvojošās baktērijas to daļēji sa-

raudzē un padara vieglāk sagremojamu. Šādas abpusēji 

labvēlīgas attiecības sauc par simbiozi. No acekņa barība 

tiek vēlreiz atrīta atpakaļ mutē un kārtīgi sakošļāta. Otrreiz 

norītā barība nonāk grāmatniekā un glumeniekā, un tur 

notiek tādi paši gremošanas procesi kā citiem zīdītājiem.

Zirnekļu barošanās

Zirnekļi ir plēsīgi dzīvnieki, taču viņiem ir šaura mute un 

viņi nevar apēst lielus barības gabalus. Viņiem pie mutes 

ir divi pāri ekstremitāšu – indesnagi (heliceras) un kāj-

tausti (pedipalpi). Kājtaustus zirnekļi izmanto, lai pietu-

rētu un grozītu upuri, bet indesnagos ir indes dziedzeru 

izvadkanāli, ar kuriem zirnekļi ievada upurī gremošanas 

enzīmus un vielas, kas darbojas līdzīgi narkozei. Gremo-

šanas enzīmi sagremo upuri, un pēc noteikta laika zir-

neklis izsūc sašķidrināto un sagremoto barības “putriņu”.

Zirnekļa kuņģis veic sūkņa funkciju, bet gremošanas pro-

cesi tajā nenotiek. Savukārt zarnām ir daudz “kabatu”, 

kurās var uzkrāt jau sagremoto barības masu.

Glumenieks

Barības 

norīšana 

pirmo reizi

Barības 

atrīšana

Barības 

atkārtota 

norīšana

Grāmatnieks Spureklis

Aceknis
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• 

Zīdītāju gremošanas trakta uzbūves pielāgotība barībai

Kukaiņēdājs
Īsas zarnas, nav aklās zarnas

Augēdājs – atgremotājs 
Četrdaļīgs kuņģis, gara tievā zarna 
un resnā zarna, liela aklā zarna

Kuņģis

Kuņģis:

Kuņģis

Kuņģis

Barības 
vads

Barības vads

Barības 
vads

Barības 
vads

Tievā zarna

Tievā 
zarna

Tievā 
zarna

Tievā 
zarna

Aklā 
zarna

Aklā 
zarna

Aklā 
zarna

Resnā zarna

Resnā 
zarna

Resnā 
zarna

Resnā 
zarna

Ānuss

Ānuss Ānuss

Ānuss

Augēdājs
Garas zarnas, liela aklā zarna

as

spureklis

aceknis

grāmatnieks

glumenieks

Plēsējs
Īsas zarnas, neliela aklā 
zarna
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Norādi, kurš dzīvnieks parādīts katrā attēlā, kāds barošanās veids un “ēdienkarte” atbilst katram 

dzīvniekam un kādas ir viņa gremošanas trakta uzbūves īpatnības!

1

2

3

4

5

6 7 8

Dzīvnieki

Staltbriedis

Bebrs

Balodis

Ūdrs

Zaķis

Apodziņš

Varde

Jenotsuns

Barošanās veids

A.  Augēdājs.

B. Visēdājs.

C. Gaļēdājs, pārtiek galvenokārt no bezmugurkaulniekiem.

D. Gaļēdājs, pārtiek galvenokārt no mugurkaulniekiem.

Barība

A. Sēklas, augļi, dažkārt cilvēku uztura atliekas.

B. Pļavas lakstaugi, jauno koku miza, koku jaunie dzinumi.

C. Bezmugurkaulnieki (kukaiņi, gliemji, tārpi).

D. Piekrastes lakstaugu sulīgās daļas, koku un krūmu zari, 

miza.

E. Zivis, gliemji, vardes, vēži.

F. Grauzēji, zvirbuļveidīgie putni.

G. Peles, putni, olas, rāpuļi, dažkārt cilvēku pārtikas 

atliekas.

Gremošanas orgānu pielāgotība

A. Guza, divdaļīgs kuņģis, ir divas aklās zarnas.

B. Viendaļīgs kuņģis, īsas zarnas, nav aklās zarnas.

C. Viendaļīgs kuņģis, īsas zarnas, neliela aklā zarna.

D. Viendaļīgs kuņģis, garas zarnas, liela aklā zarna.

E. Četrdaļīgs kuņģis, garas zarnas, liela aklā zarna.
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• 

• 

• 

• 

• 

Daudzām čūskām augšžoklī ir divi indeszobi, 

kuriem ir dobs vidus; tajos atveras indes dziedzeru 

izvadkanāli. Čūska iekožot izdala indi, kas nonāvē upuri. 

Žņaudzējčūskām zobi ir “parasti”, un tajos nav indes. 

Tās savu upuri nogalina nožņaudzot. Visas čūskas upuri 

norij veselu.

Plātņvaļiem nav zobu, bet pie augšžokļa ir piestiprināta 

“bārda” –  ragvielas plātnes, caur kurām viņi izfiltrē no 

ūdens daudz sīku organismu, galvenokārt vēžveidīgos, 

gliemjus un nelielas zivis. Valis piesmeļ pilnu muti ar 

ūdeni un barību. Muti aizverot, ūdens izplūst ārā caur 

ragvielas plātnēm, bet barība paliek mutē.

Gaviāli un citi krokodilu dzimtas dzīvnieki ir vienīgie 

rāpuļi, kuriem, tāpat kā zīdītājiem, ir “īsti”, alveolās 

novietoti zobi. Tomēr barību sakošļāt viņi nespēj un savu 

barību – zivis – norij veselu.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

papildinformāciju par cilvēka zobu uzbūvi un 

zobu veselību ietekmējošiem faktoriem.

maconis.zvaigzne.lv/qr/686
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Valzirgu ilkņi kalpo 

nevis barības iegū-

šanai, bet aizsar-

dzībai, atbalstam 

u.c. Tēviņiem tie 

ir garāki nekā 

mātītēm un riesta 

cīņu laikā tiek 

izmantoti kā ierocis, 

kas var nopietni savainot 

konkurentu.

Plēsīgajiem zīdītājiem, piemēram, pumām un  lauvām, 

kuri barojas galvenokārt ar mugurkaulniekiem, 

ir smaili un par citiem zobiem garāki ilkņi. Visiem 

zobiem – gan priekšzobiem, gan dzerokļiem – ir 

šķautņainas virsmas, kas noder gaļas sasmalcināšanai.

Zīdītājiem, kuri barojas, graužot augu daļas, 

piemēram, pelēm, zaķiem un bebriem, priekšzobi ir 

lielāki un garāki par pārējiem zobiem, turklāt aug visu 

dzīves laiku. Grauzējiem un zaķveidīgajiem nav ilkņu un 

starp priekšzobiem un dzerokļiem ir sprauga.

Arī zālēdājiem, piemēram, govīm, ir gari priekšzobi, 

bet salīdzinājumā ar citiem zobiem tie ir pat mazāki. 

Zālēdājiem nav ilkņu un starp priekšzobiem un 

dzerokļiem ir sprauga. Dzerokļiem ir platas virsmas, 

kas palīdz saberzt zāli.

Ežiem, sikspārņiem un citiem zīdītājiem, kuri 

barojas ar kukaiņiem, gliemjiem un citiem 

bezmugurkaulniekiem, ilkņi ir nedaudz garāki par 

citiem zobiem, bet visi pārējie zobi pēc izmēra ir 

salīdzinoši vienādi. Tie ir smaili un asi.

Pumas galvaskauss

Peles galvaskauss

Govs galvaskauss

Sikspārņa galvaskauss

Zīdītāju zobi

Priekšzobi           Ilkņi            Dzerokļi
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Dzīvnieka zobu skaitu var raksturot ar zobu formulu. Piemēram, cilvēka zobu formula ir 
2.1.2.2-3

2.1.2.2-3
.  

Zobu formulā virs daļsvītras ir norādīts zobu skaits augšžoklī, zem daļsvītras – zobu skaits apakšžoklī. 

No kreisās uz labo pusi ir norādīts zobu skaits katrā pusē atbilstoši to veidiem, skatoties no 

priekšpuses. Cilvēkam ir 2 priekšzobi, 1 acu zobs, 2 mazie dzerokļi, 2 vai 3 lielie dzerokļi.

1. Uzraksti zobu formulu dzīvniekiem, kuru žokļu shematiskie attēli doti zemāk!

Par kādu barošanās veidu (plēsējs, grauzējs, zālēdājs, kukaiņēdājs) liecina šo dzīvnieku zobu forma un 

skaits?

2. Aplūko dotās zobu formulas un izskaidro tās! 

Par kādu barošanās veidu (sk. 43. lpp.) liecina šo dzīvnieku zobu formulas? 

Jūrascūciņa                        Ezis                                      Sesks                                  Trusis

Bērnu grāmatās nereti ir redzami attēli, kuros ezis nes ābolus un sēnes. 

Eži mēdz “apciemot” lauku mājas barības meklējumos, un ir diezgan  

ierasts viņus barot ar pienu.

Izskaidro šo priekšstatu atbilstību eža barošanās veidam!

A B C

1.0.1.3

1.0.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

2.1.2.3

2.0.3.3

1.0.2.31.0.2.3

Augšžoklis

Augšžoklis

Apakšžoklis

Apakšžoklis Apakšžoklis

Augšžoklis
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Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

treniņuzdevumus par putnu knābju 

pielāgotību.

maconis.zvaigzne.lv/qr/689

• 

• 

• 

•  

• 

• 

Vārnas ir  visēdājas, parasti dzīvo 

cilvēka mītņu tuvumā un ēd visu 

ēdamo, kas ir atrodams tuvākajā 

apkārtnē. Šī iemesla dēļ vārnas 

regulāri apmeklē atkritumu 

tvertnes un izgāztuves.

Dižknābis parasti pārtiek no 

dažādām koku sēklām, pat tik 

cietām kā ķiršu kauliņi, kurus 

pāršķeļ ar savu lielo, stipro knābi, 

ka nokrakšķ vien.

Pārtiek no kukaiņiem

(zīlītes, ķauķi)

Meklē barību uz 

ūdenstilpes gultnes 

(pīles, zosis)

Pārtiek no sēklām 

(dižknābji, svilpji)

Medī nelielus zīdītājus 

un putnus (piekūni, 

vanagi)

Barojas piekrastē 

(tilbītes, kuitalas)

Meklē kukaiņus zem 

koku mizas (dzeņi, 

dzilnas)

Sarkanā puskuitala barojas, 

ar garo knābi iztaustot dūņas, 

mīkstus dubļus un purva augsni, 

izlasot no augāja tārpus, 

gliemenes un vēžveidīgos, reizēm 

ēd arī kāpurus, kurkuļus un 

nelielas zivtiņas.

Putnu knābju pielāgotība dzīvesveidamPutnu knābju pie g m
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Vairumam vaboļu, piemēram, skrejvabolēm,  

ir grauzējtipa mutes orgāni. Vairums skrejvaboļu 

ir plēsīgas un pārtiek no citiem kukaiņiem un to 

kāpuriem, sliekām un gliemežiem. Tomēr lielākā 

daļa visu vaboļu pārtiek no augiem. Daudzas 

vaboļu sugas ir specializējušās uz noteiktām barības 

augu sugām, piemēram, kartupeļu lapgrauzis jeb 

Kolorādo vabole grauž tikai kartupeļu lapas.

Riekstu smecernieks ir neliela vabole ar garu, tievu 

smeceri; izmantojot tā galā esošos sīkos žokļus, 

kukainis barojas ar lazdu pumpuriem un lapām. 

Kāpuru attīstība notiek riekstos. Kamēr rieksta 

čaumala ir samērā mīksta, mātīte tajā ar žokļiem 

izurbj caurumu un iedēj olu. No olas izšķīlies kāpurs 

sagrauž rieksta kodolu; kāpuram smecera nav. Šis ir 

piemērs tam, kā atšķiras kāpuru un pieaugušo kukaiņu 

barošanās veids un tam atbilstošie mutes orgāni.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

treniņuzdevumus par kukaiņu mutes orgānu 

pielāgotību. 

maconis.zvaigzne.lv/qr/692

Grauzējtipa (vabole)

Laizītājtipa (muša) Sūcējtipa (tauriņš)

Lacējtipa (bite)

Dūrējtipa (ods)

Kukaiņu mutes orgānu veidi

Augšžoklis

Apakšžoklis
Snuķis

Snuķis

Saritināts 

snuķis

Sūcējcaurule
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Attēlos redzams, kā izskatās divu dažādu kukaiņu mutes orgāni skenējošā elektronmikroskopā.

Izskaidro, kādas barības uzņemšanai pielāgota katra kukaiņa mute!

Nosauc piemērus, kuriem kukaiņiem ir šāda veida mutes orgāni!

Izskaidro, kura veida mutes orgāni ir pielāgoti daudzveidīgākas barības uzņemšanai!

2. Aplūko dotos putnu attēlus un izlasi teksta fragmentu! 

Ezeru ķauķis un parastais ķeģis ir zvirbuļveidīgo kārtas putni, bet to dzīvesveidi ir atšķirīgi. Ezeru 

ķauķis ir gājputns – uz Latviju atlido maijā, bet aizlido septembrī. Kā liecina sugas nosaukums, 

ezeru ķauķis dzīvo ūdenstilpju piekrastēs. Viņš veido ligzdu starp niedru stiebriem. Parastais ķeģis ir 

caurceļotājs, kurš rudenī ieceļo Latvijā no Skandināvijas vai Islandes. Daļa ieceļojošo putnu ziemu 

pavada Latvijā. Ķeģi uzturas alkšņu un bērzu audzēs, parkos, dārzos un nezālēm aizaugušās vietās.

Kuras ārējās pazīmes raksturo šo putnu pielāgotību noteiktam barošanās veidam?

Izspried, ar kādu barību katrs no viņiem barojas! Pamato savu spriedumu!

Izskaidro, kā abu putnu barošanās veids ietekmē to sastopamību Latvijā dažādos gadalaikos un 

migrāciju!

Ezeru ķauķis Parastais ķeģis

A B
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Darbojies pats – izpēti!

Darbojies pats – novērtē sevi!

Raksturo noteikta zīdītāja gremošanas orgānu sistēmas un citu ķermeņa daļu 

pielāgotību viņa barošanās veidam!

Noskenējis šo  

QR kodu, 

tu atradīsi 

raksturojuma 

vērtēšanas 

kritērijus.

maconis.zvaigzne.lv/qr/695

Izmirušo rāpuļu dinozauru fosilās 

atliekas, tostarp žokļu forma un zobi, 

ļauj spriest par to barošanās veidu. 

Piemēram, tiranozauri, kas dzīvoja 

pirms 68–66 miljoniem gadu, bija 

plēsīgi dinozauri, kuri medīja augēdājus 

dinozaurus. Tiranozauriem atšķirībā no 

mūsdienās dzīvojošajiem plēsīgajiem 

zīdītājiem visu zobu forma bija līdzīga.

1. Iepazīsties ar darba vērtēšanas kritērijiem (sk. pie QR koda)!

2. Izveido plānu izvēlētā zīdītāja barošanās veida un tam atbilstošo organisma pielāgojumu 

raksturošanai!

3. Izmantojot papildu informācijas avotus*, sagatavo izvēlētā zīdītāja raksturojumu, noformējot to 

infografikas vai nelielas prezentācijas veidā!

4. Novērtē sagatavoto zīdītāja raksturojumu atbilstoši kritērijiem! Veic uzlabojumus, ja tādi nepieciešami!

5. Atbilstoši skolotāja norādījumiem sagatavo videostāstu vai cita veida mutisko prezentāciju par izvēlētā 

zīdītāja barošanās veidu un tam atbilstošajiem organisma pielāgojumiem!

 * Meklējot informāciju, ko iekļaut zīdītāja barošanās veida raksturojumā, var izmantot informāciju par zīdītāju zobu formulām, piemēram, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dentition. 
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• pilnveidosi izpratni par to, kā augi uzņem 

tiem nepieciešamās vielas;

• pētīsi, kā minerālvielu koncentrācija 

ietekmē zirņu dīgstu augšanu;

• papildināsi zināšanas par to, kas ir 

fotosintēze un kur tā notiek;

• vairāk uzzināsi par fotosintēzes nozīmi 

organisko vielu un skābekļa veidošanā;

• pilnveidosi izpratni par fotosintēzes 

nozīmi dabā; 

• mācīsies analizēt informāciju par 

aprakstīto eksperimentu, kurā pētīta 

gaismas intensitātes ietekme uz 

fotosintēzi.
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Ogļskābās gāzes uzņemšana

Jau 7. klasē, mācoties par augu segaudiem, tu uzzi-

nāji, ka augu lapu epidermā ir atvārsnītes – atveres, 

caur kurām no lapām iztvaiko ūdens un notiek gāzu 

maiņa. Caur atvārsnītēm augs no gaisa uzņem foto-

sintēzei nepieciešamo ogļskābo gāzi un izdala foto-

sintēzes procesā radušos skābekli. Atvārsnīte sastāv 

no divām slēdzējšūnām, kas aizver un atver starp tām 

esošo spraugu atkarībā no tā, cik daudz ūdens ir ša-

jās šūnās un kāds ir to iekšējais spiediens. Ja atvār-

snītes slēdzējšūnām pietiek ūdens, atvārsnīte ir vaļā.  

Augs var uzņemt ogļskābo gāzi tikai tad, ja atvārsnītes 

sprauga ir atvērta.

Minerālvielu uzsūkšanās saknēs

Lai veidotu nepieciešamās vielas, augam ir nepie-

ciešami dažādi ķīmiskie elementi, nepietiek tikai ar 

ūdeņradi (H), skābekli (O) un oglekli (C), kurus tas 

iegūst, uzņemot ūdeni un ogļskābo gāzi. Augam ir 

nepieciešams arī slāpeklis (N), fosfors (P), kālijs (K), 

kalcijs (Ca), magnijs (Mg) un citi elementi. Šos ķīmis-

kos elementus augi uzņem ar saknēm no augsnes. 

Ja augsnē šo elementu nav pietiekami daudz, var būt 

traucēti noteikti dzīvības procesi. Piemēram, ja au-

gam trūkst slāpekļa, ir pavājināta tā augšana, savu-

kārt magnija trūkums ierobežo fotosintēzi, jo magnijs 

ietilpst hlorofila sastāvā.

Ūdens uzsūkšana saknēs un transports

Dzīvības procesiem, tostarp arī fotosintēzei nepiecie-

šamo ūdeni  augi uzsūc ar saknēm no augsnes. Jau 

7. klasē, mācoties par augu segaudiem, tu uzzinā-

ji, ka dažus milimetrus no saknes gala – uzsūkšanas 

zonā – saknes epidermas šūnām ir izaugumi – spur-

galiņas –, kas palielina virsmu, caur kuru tiek uzsūkts 

ūdens un tajā izšķīdušās minerālvielas. Kad ūdens ie-

plūst sakņu vadaudos, tas rada saknes spiedienu, kas 

spiež ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvielas uz augšu. 

Ūdens plūsma un vielu transports nebūtu iespējams, ja 

lapās nenotiktu ūdens iztvaikošana  caur atvārsnītēm – 

transpirācija. Daļa uzņemtā ūdens tiek izmantota auga 

dzīvības procesos, bet daļa iztvaiko caur lapām, radot 

sūcējspēku, kas veicina ūdens uzsūkšanos.

Auga barošanās – vielu uzņemšana

Ogļskābā gāze

Minerālvielas

Ūdens
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Darbojies pats – izpēti!

Izpēti, kā minerālvielu koncentrācija ietekmē zirņu dīgstu augšanu!   

Darba mērķis: izpētīt, kā minerālvielu koncentrācijas palielināšana ietekmē zirņu dīgstu garumu, 

audzējot tos ar hidroponikas metodi.

Tev būs nepieciešami 4 nelieli puķu podiņi, 20 zirņu vai citu dārzeņu (redīsu, gurķu u.c.) sēklas, rupjas 

smiltis (grants) vai perlīts*, šķidrie minerālmēsli telpaugiem, 3 pudeles minerālmēslu atšķaidījumu 

pagatavošanai un uzglabāšanai, papīrs un līmlente etiķešu pagatavošanai, mērglāze minerālmēslu 

šķīdumu tilpuma mērīšanai. 

Noderīga informācija 

Sēklas satur barības vielu rezerves, kas nepieciešamas to dīgšanai. Sēklu dīgšanai ir nepieciešams 

siltums un mitrums, bet nav obligāti vajadzīga augsne. Kad dīgsti ir iztērējuši sēklā uzkrātās vielu 

rezerves, tie sāk uzņemt minerālvielas un ūdeni no augsnes. 

Telpaugu mēslošanai var izmantot šķidros kompleksos minerālmēslus, kas satur dažādus ķīmiskos 

elementus. Izmantojot  šķidros minerālmēslus, ir svarīgi ievērot norādījumus, cik daudz tie jāatšķaida 

ar ūdeni. Ja augiem uzlej nepietiekami atšķaidītu mēslošanas līdzekli, tie novīst.

Šim eksperimentam ieteicams pagatavot minerālmēslu šķīdumus dažādos atšķaidījumos: vienu, 

atšķaidot ar tādu ūdens daudzumu, kāds norādīts uz minerālmēslu pudeles etiķetes; otru – ar divreiz 

lielāku ūdens daudzumu; trešo – ar trīsreiz lielāku ūdens daudzumu. Lai pārbaudītu, kā dīgstu 

augšanu ietekmē tīrs ūdens, kurā nav minerālvielu, dīgstu aplaistīšanai kā kontroli ieteicams izmantot 

arī ūdeni. 

1. Izlasi eksperimenta aprakstu darba lapā (sk. pie QR koda)!

2. Atbilstoši dotajiem norādījumiem sagatavo eksperimentu!

3. Darba lapas sagatavē ieraksti veicamā eksperimenta pētāmo problēmu un hipotēzi!

4. Regulāri aplaisti visus podiņus, izmantojot vienādu tilpumu minerālmēslu šķīduma! 

5. Veic eksperimentu vairākas nedēļas vai mēnesi!

6. Salīdzini dīgstu garumu podiņos! 

* Perlīts ir granulveida vulkānisks materiāls, kuru izmanto dārzkopībā. To var izmantot augu audzēšanai hidroponikā (minerālvielu 

šķīdumā), jo pats perlīts nekādas augiem izmantojamas vielas nesatur. Audzēšanai hidroponikā var izmantot arī smalku akvārija 

grunti. 

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi šī 

eksperimenta aprakstu un darba lapu!

maconis.zvaigzne.lv/qr/698

Dabiskos apstākļos augsne darbojas kā minerālvielu 

rezervuārs. Kopš 17. gadsimta zinātnieki sāka pētīt, vai 

augiem nepieciešamās minerālvielas nevar nodrošināt, 

audzējot tos minerālvielu šķīdumā, un tika likti pamati augu 

audzēšanas metodei, ko sauc par hidroponiku (sengrieķu 

val. hydros – ūdens, ponos – darbs). Hidroponikas metode 

tiek izmantota gan zinātniskajiem pētījumiem, gan 

lauksaimniecības kultūru audzēšanai. Mūsdienās to ļoti plaši 

izmanto dārzeņu un zaļumu audzēšanai siltumnīcās.
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. 

Angļu dabaszinātnieks Dž. Prīstlijs 

1771. g. novēroja, kā augi un 

dzīvnieki izmaina gaisa sastāvu: 

dzīvnieki to “sabojā”, bet augi – 

“uzlabo”. Pats to neapzinādamies, 

viņš atklāja fotosintēzi.

 

•  

• 
•  

Fotosintēzes norise augā 

Aļģu šūnās, piemēram, vienšūnas zaļaļģes hlorellas 

šūnās, tāpat kā augu šūnās, ir hloroplasti, kuros notiek 

fotosintēze. Zinātnieki uzskata, ka aļģes saražo aptuveni 

50 % fotosintēzē izdalītā skābekļa; pārējo saražo augi.

Gaisma
Gaisma

Ogļskābā 

gāze

Glikoze

Skābeklis

Ūdens

B

D

A

C
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Fotosintēzes norises vieta

 

• 

• 

7. klasē, mācoties par šūnu 

uzbūvi, tu mikroskopā 

pētīji augu šūnas, 

arī tādas, kurās 

ir redzami 

hloroplasti – 

piemēram, 

augu lapu 

preparātos. 

Ļoti labi 

hloroplastus 

var saskatīt 

ūdensauga 

elodejas lapās, 

jo tajās ir tikai 

viena šūnu kārta. 

Hloroplasti šūnās 

izskatās kā mazas, zaļas 

“bumbiņas”.

°C.

Lai notiktu fotosintēze, nepieciešams

• ūdens (H
2
O);

• ogļskābā gāze (CO
2
);

• gaisma;

• hlorofils (hloroplastos);

• siltums.

Koka lapa

Lapas šķērsgriezums

Lapas pamataudu šūna

Hloroplasts

Atvārsnītes

Lapas pamataudu šūnas

Vadaudi

CO +H O  
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organiska Augu rezerves vielas

Atšķirībā no dzīvniekiem, kuri rezerves vielas uzkrāj 

galvenokārt tauku veidā, augi savas vielu rezerves 

veido gan cietes, gan olbaltumvielu, gan eļļu veidā. 

Rezerves vielas visvairāk tiek uzkrātas uzkrājējsaknēs, 

bumbuļos, sakneņos, sīpolos un citās auga daļu pār-

veidnēs, kuru funkcija ir rezerves vielu uzkrāšana, lai 

augi pārziemotu un vairotos. Daudz rezerves vielu ir 

sēklās – tās ir nepieciešamas, sēklām dīgstot. Noteiktu 

daļu rezerves vielu augi var uzkrāt sakņu un stumbru 

pamataudos.

FOTOSINTĒZĒ RADĪTĀ GLIKOZE

Enerģijas 

ražošana

Rezerves vielu 

veidošana un uzkrāšana

Citu organismam 

nepieciešamo vielu veidošana

Jau senatnē, vācot augus pārtikai, cilvēki pamanīja, ka 

daudziem augiem veidojas bumbuļi, uzkrājējsaknes, 

sakneņi un citas pārveidnes, kurās uzkrājas rezerves 

vielas, padarot šīs augu daļas vērtīgas lietošanai uzturā. 

Tajās ir daudz cietes un olbaltumvielu. Laika gaitā cilvēki 

sāka audzēt attiecīgos augus kā dārzeņus. 

Daļu fotosintēzē  saražotās glikozes augi uzkrāj sēklās, 

pārveidojot glikozi par cieti, olbaltumvielām vai eļļām. 

Šī iemesla dēļ cilvēki audzē augus, kuru sēklas var 

izmantot pārtikā kā vērtīgu uzturvielu avotu. Pākšaugu, 

piemēram, zirņu, pupiņu un lēcu sēklas ir labs 

olbaltumvielu avots. Graudaugu, piemēram, kukurūzas 

sēklās visvairāk ir cietes.
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Fotosintēzes nozīme dabā

Fotosintēze ir visu organismu eksistences pamatā, jo

• nodrošina skābekļa uzkrāšanos atmosfērā un apgā-

dā organismus ar elpošanai nepieciešamo skābekli;

• nodrošina ozona veidošanos atmosfērā, kas pasar-

gā organismus no Saules ultravioletā starojuma;

• šajā procesā augi un aļģes sintezē sev nepiecieša-

mās organiskās vielas, kuras citi organismi izmanto 

barojoties;

• tā ir svarīgs posms vielu un enerģijas apritē dabā;

• tā dod iespēju eksistēt augiem, no kuriem cilvēks 

iegūst pārtikas produktus, audumus, papīru, deg-

vielu un medikamentus.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

papildinformāciju un treniņuzdevumu par 

ogļskābās gāzes un skābekļa apriti dabā!

maconis.zvaigzne.lv/qr/701

Skābekļa aprite dabā

1. Augi, aļģes un 

ciānbaktērijas izdala 

fotosintēzē saražoto 

skābekli.

2. Skābeklis rodas, 

noārdoties ozona 

slānim.

3. Organismi patērē 

skābekli elpošanas 

procesā.

4. Skābeklis tiek 

patērēts, oksidējoties 

minerāliem.

5. Skābeklis tiek patērēts 

degšanas procesā.

6. No skābekļa veidojas 

ozons.

7. Skābeklis tiek patērēts 

pūšanas procesā.

1
1

2

6

7

3

3

5

4

Ozona slānis

Ultravioletais   starojums

Aļģes un
ciānbaktērijas
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Skolēni sagatavoja eksperimenta iekārtu, lai pētītu, kā gaismas intensitāte ietekmē ūdensauga elodejas 

fotosintēzes intensitāti. Elodejas nereti tiek izmantotas fotosintēzes intensitātes pētīšanai, jo var novērot 

skābekļa burbulīšu izdalīšanos no to lapām.

Ko skolēni mainīja šajā eksperimentā, lai pētītu gaismas intensitātes ietekmi uz fotosintēzes intensitāti?

Kā skolēni varēja noteikt elodejas fotosintēzes intensitāti?

Uzraksti šī eksperimenta pētāmo problēmu, iekļaujot tajā:

• fotosintēzi ietekmējošo faktoru, kuru skolēni mainīja;

• lielumu, pēc kura skolēni varēja spriest par elodejas fotosintēzes intensitāti!

Uzraksti šī eksperimenta hipotēzi, iekļaujot tajā:

• fotosintēzi ietekmējošo faktoru, kuru skolēni mainīja;

• lielumu, pēc kura skolēni varēja spriest par elodejas fotosintēzes intensitāti!

Izskaidro, ar kādu mērķi šajā eksperimentā tika izmantots hronometrs, lineāls un galda lampa!

2. Iepriekš aprakstītajā eksperimentā skolēni pētīja, kā gaismas intensitāte ietekmē fotosintēzes 

intensitāti. Fotosintēzes intensitāti ietekmē arī citi faktori, piemēram, temperatūra, vides pH (ar pH 

apzīmē šķīdumu skābumu vai sārmainumu).

Izpēti eksperimenta darba lapu un animācijas par dažādu faktoru ietekmi uz fotosintēzes intensitāti  

(sk. pie QR koda)!

Izvēlies vienu faktoru (gaismu, pH vai temperatūru), kura ietekmi uz fotosintēzes intensitāti pētīt!  

Veic virtuālo eksperimentu, izmantojot izvēlēto animāciju! 

Aizpildi darba lapu!

Skābekļa burbuļi HronometrsTermometrs

Galda lampa

Lineāls 

Elodeja

Noskenējis šo QR kodu,tu atradīsi animācijas par 

dažādu faktoru ietekmi uz fotosintēzes intensitāti 

un darba lapu virtuālajam eksperimentam.

maconis.zvaigzne.lv/qr/702



57

• pilnveidosi izpratni par to, kas ir 

ekosistēma un kas to veido;

• vairāk uzzināsi par organismu lomu 

ekosistēmas vielu apritē (ražotāji, 

patērētāji, noārdītāji);

• mācīsies attēlot organismu barošanās 

attiecības barošanās ķēdes un tīkla 

veidā;

• modelēsi barošanās ķēdes un tīklus, 

izmantojot doto informāciju.
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Vidējam dzenim piemērota dzīves vide ir mežā, kur 

viņš var sev sameklēt barību – kukaiņu kāpurus un 

sēklas – un ir ligzdošanai piemēroti dobumi.

Ondatras jeb bizamžurkas dzīvo alās upju un ezeru 

piekrastēs. Viņas grauž vilkvālītes, meldrus un citus 

ūdensaugus, reizēm ēd arī vēžus un gliemjus. Ondatru 

konkurenti gan par barību, gan dzīvesvietām ir ūdeņu 

strupastes (ūdensžurkas) un bebri. Ondatru izplatību 

būtiski ietekmē arī nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, 

visvairāk – ūdenstilpju aizsalšana līdz dibenam.

Sējas zosis Latvijā ir sastopamas reti, jo pie mums 

ierodas, caurceļojot no ligzdošanas vietām 

Skandināvijā uz ziemošanas vietām Centrāleiropā un 

Āzijā. Viņas barojas ar lakstaugiem, sēklām, tostarp 

graudiem, un ziemā viņām ne Skandināvijā, ne Latvijā 

nav piemērotas barības.

Organismu un vides mijiedarbība

Ekosistēmas organismu kopums un vide ir cieši saistīti 

un atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā. Vide nodrošina 

organismiem nepieciešamos dzīves apstākļus. Katrs 

organisms ir pielāgojies dzīvei noteiktā ekosistēmā, 

kur ir tā izdzīvošanai piemērotākie apstākļi. Kad no-

tiek būtiskas izmaiņas vidē, piemēram, mainās mit-

ruma režīms vai temperatūra, izmainās arī ekosistē-

mas organismu sastāvs, un tas ar laiku var novest pie 

vienas ekosistēmas nomaiņas ar citu. Ja organismi 

nespēj pielāgoties vides izmaiņām, tie attiecīgajā te-

ritorijā iet bojā. 

Organismu izdzīvošanas spēju būtiski ietekmē to sav-

starpējās attiecības – barošanās attiecības, konku-

rence par barību, piemērotu dzīvesvietu u. c.

Organismu kopums Ekosistēmas vide

• Augi

• Dzīvnieki

• Sēnes

• Mikroorganismi

• Augsne

• Temperatūra

• Mitrums

• Apgaismojums

EKOSISTĒMA
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Ražotāji

1. pakāpes  

patērētāji  

(augēdāji)

2. pakāpes  

patērētāji  

(visēdāji, kukaiņēdāji u. c.)

3. pakāpes  

patērētāji  

(plēsoņas)

Noārdītāji

• 

• 

.
• 

Organisko vielu patērētāji

Organismi, kuri veido patērētāju 

līmeni, barojas ne tikai ar augiem, 

bet arī ar citiem šī līmeņa organis-

miem. Piemēram, tauriņu kāpuri 

ir patērētāji (augēdāji) un grauž 

kāpostu lapas, bet kāpurus apēd 

cits patērētājs – strazds (visēdājs). 

Strazdu noķer nākamais patērē-

tājs – kaķis (plēsoņa). Tādējādi pa-

tērētājus var iedalīt vairākās pakā-

pēs atkarībā no tā, ar ko viņi baro-

jas.

Organismu iedalījums atbilstoši to lomai vielu apritē

Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā

Organisko vielu ražotāji Organisko vielu patērētāji Organisko vielu noārdītāji

No neorganiskajām vielām rada 

organiskās vielas.

Patērē citu organismu radītās 

organiskās vielas, pārveidojot tās 

sev nepieciešamajās.

Noārda citu organismu radītās 

organiskās vielas, veidojot  

neorganiskās vielas.

Augi, aļģes, neliela daļa baktēriju Dzīvnieki, sēnes, daļa baktēriju Pūšanas baktērijas un sēnes

Mājas ābele ir organisko vielu 

ražotāja. Fotosintēzē saražotās 

organiskās vielas tiek izmantotas 

augšanai, kā arī ziedu un augļu 

veidošanai.

Ar ābeles augļiem barojas dažādi 

dzīvnieki, piemēram, kukaiņi un 

putni, kuri patērē ābeles saražo-

tās organiskās vielas, lai veidotu 

pašiem nepieciešamās vielas.

Āboli ar laiku mēdz sapūt, 

jo tajos savairojas pūšanas 

baktērijas. Baktērijas barojas ar 

ābolos esošajām organiskajām 

vielām, noārdot tās.

Māj āb l i i k i l Āb li l ik ēd ūt
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Barošanās ķēde

 
Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 

treniņuzdevumu par barošanās 

tīkla veidošanu.

maconis.zvaigzne.lv/qr/704

Lielā zīlīte ir visēdāja – vasarā pamatā barojas ar kukaiņiem un to 

kāpuriem, bet ziemā arī ar sēklām un ogām. Visēdāji ekosistēmas vielu 

apritē var būt gan pirmās, gan otrās pakāpes patērētāji.
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Barošanās tīkls ezerā

Kaija

Pīle

Baktērijas

Zivju mazuļi

Spāres kāpurs Vardes kurkulis Dīķgliemezis

Vienšūņi

Aļģes

Dafnija (planktona vēzis)
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Aplūko attēloto barošanās tīklu!

Kāda ir katra barošanās tīklā iekļautā organisma loma  

ekosistēmas vielu apritē – ražotājs, 1. pakāpes patērētājs,  

2. pakāpes patērētājs, 3. pakāpes patērētājs?

Kuri dzīvnieki savstarpēji konkurē par barību?

Kuru dzīvnieku visvairāk ietekmēs sienāžu skaita  

samazināšanās? Pamato savu spriedumu!

Kurš dzīvnieks šajā ekosistēmā var būt  

dažādu pakāpju patērētājs?

2. Aplūko dotos attēlus! Pārraksti organismu nosaukumus pierakstu burtnīcā, saglabājot to izkārtojumu! 

Savieno tos ar bultiņām, lai veidotos pareizas barošanās attiecības – barošanās ķēdes vai tīkls!

Pieraksti katram organismam tā lomu ekosistēmas vielu apritē – ražotājs, 1. pakāpes patērētājs,  

2. pakāpes patērētājs, 3. pakāpes patērētājs!

Pieraksti katram dzīvniekam atbilstošo barošanās veidu – augēdājs (zālēdājs, graudēdājs), gaļēdājs 

(kukaiņēdājs, plēsējs), visēdājs!

Izspried, kuri no attēlos redzamajiem dzīvniekiem dodas ziemas guļā barības trūkuma dēļ!

Pļavas dižsienāzis

Graudzāle

Parastā kamolzāle Baltais āboliņš Pelēkais zaķis

Lauku strupaste Brūnkrūtainais ezis Stirna Rudā lapsa

Sienāzis

Gliemezis

Zaķis

Lapsa

Varde Cirslis

Vanags

StrazdsCirslis SS

dumu!

būt 

LapsaL

Sienāz
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