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CETURTĀ ATLASES ANKETA 

LATGALE 

1. Uzrakstiet šo Latgales dabas objektu nosaukumus un atzīmējiet tos kartē! 

 
    

2. Aplūkojiet aizsargājamo teritoriju kontūras, pierakstiet to nosaukumus, savienojiet ar 

teritorijas logo un atbildiet uz jautājumiem!  

 
1.____________________________ 

 
 

Nosauciet trīs dabas objektus, kas 
atrodas 1. aizsargājamajā teritorijā! 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
2.____________________________ 

 
Kādas dabas vērtības raksturīgas 2. 

aizsargājamajai teritorijai?  
___________________________ 

___________________________ 

___________________________  

___________________________  

1. Lielākais Latgales ezers – _______________________________ 

2. Lielākais Latgales purvs – _______________________________ 

3. Augstākā virsotne Latgalē  – ____________________________ 

4. Kāds no Latgales dižkokiem ____________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Lielākais Latgales dižakmens –  ________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Kāds no Latgales ģeoloģiskajiem objektiem (ala, klints, 

iezis) – 

____________________________________________________________ 

7. Ezers, no kura iztek neliela, bet strauja  

upīte – Tartaks – _______________________________________ 

8. Kurā ezerā ir šadas salas – Lielā Teļa sala, Vilkaste, Lielā 

Aitu sala – _________________________________________________ 

9. Iezīmējiet kartē Daugavas lokus!  
Karte no “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 
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3. Nosauciet, kuras ievērojamas vietas vai dabas objekti redzami attēlos!  

  
 

  

 

 

 

 

 

4. Ierakstiet lodziņā, kā sauc attēlos redzamos un aprakstītos augus! 

 

 

 

 
 

Ūdensaugs, kas sastopams pavisam nedaudzos 

Latgales un Sēlijas ezeros. Tā augļi ir ēdami, un 

pirms dažiem tūkstošiem gadu vietējie iedzīvotāji 

tos lietoja pārtikā. 

 
 

Šo augu var retu reizi ieraudzīt mitrās palieņu 

pļavās. Tam ir tuvu radniecīga suga ar dzelteniem 

ziediem, kas sastopama krietni biežāk. 

 
 

Šis augs ir pieminēts daudzu tautu mītos un 

leģendās. Tas ir daļējs parazīts, un aug lapu koku 

zaros. Sēklas izplata putni, un tām ir lipīgs apvalks, 

kas palīdz pieķerties pie zariem. 
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5. Kā sauc šo sēni un kurā gadā Latvijā tā bija Gada sēne?  

 

6. Pierakstiet, kādi dzīvnieki minēti aprakstos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Nosakiet, kādas vietas attēlotas vēsturiskajās fotogrāfijās, atbildot uz jautājumiem! 

    

1. Attēlā redzamā celtne ir viena no pazīstamākajām svētvietām. Kā sauc šo celtni un kas tur notiek 

15. augustā ? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Šis objekta celšana sākta, gatavojoties Napoleona iebrukumam. Šobrīd teritorijā izvietots arī 

pasaulslavena mākslinieka mākslas centrs.  Kā sauc šo objektu un kura mākslinieka vārda ir nosaukts 

mākslas centrs? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Šis piemineklis atklāts 1939. gadā. Kā to sauc un kur tas atrodas? ______________________________________ 

4. Attēlā redzamajā ēkā dzīvojis izcils latviešu rakstnieks. Kā to sauc un kur atrodas šīs mājas?  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Neliels, Latvijā reti sastopams abinieks. Novērots tikai valsts 

dienvidu daļā. No citiem abiniekiem visvieglāk atšķirams pēc 

sarkanmelni plankumainā vēdera. 

 

Lielākais no Latvijā sastopamajiem plēsēju kārtas pārstāvjiem 

neatsakās pamieloties ar ogām un kukaiņiem. Sastopami 10 līdz 

15 dzīvnieki, kuri ieklejo no Igaunijas un Krievijas. 

 

Viens no lielākajiem tauriņiem Eiropā. Uz muguras tam ir 

īpatnējs zīmējums, kas devis tauriņam otru nosaukumu. Kāpuri 

barojas ar nakteņu dzimtas augiem, bet Latvijā nepaspēj 

attīstīties.  Pie mums sastopami migranti  no dienvidiem. 

Putns, kurš ligzdo niedrājos un ļoti labi maskējas, tāpēc ir reti 

novērojams. Tā klātbūtni var atklāt, dzirdot tēviņu dobjos riesta 

saucienus, kurus var sadzirdēt vairāk kā kilometra attālumā. 

 

3. 4. 1. 

Sēnes nosaukums -  _________________________________ 

 

Gads - ______________________ 

2. 
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7.Pierakstiet redzamo ezeru nosaukumus un  savienojiet tā attēlu ar aprakstu! 

_________________________ 

 

Ezera vidējais dziļums ir 12,8 metri, bet 

maksimālais – 65,1 metri. 

_________________________ 

 

Salām bagātākais ezers Baltijā. 

_________________________ 

 

Ezeram ir raksturīgs zilganzaļas krāsas ūdens 

un tā caurredzamība vietām pat 12 metri. 

_________________________ 

 

Ezera vidējais dziļums ir vien 1,6 metri. Toties 

tā platība 80,70 km2. 

 

8. Kurām Latgales pilsētām ģerbonī ir attēloti augi un dzīvnieki? Nosauciet tās un pierakstiet, 

kāds augs vai dzīvnieks tur ir redzams? Piemēram, Madona – gailis.  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Izveidojiet vienas dienas ekskursijas maršrutu Latgalē, iekļaujot: dabas objektu, vēstures 

objektu, kultūras objektu un  aktīvās atpūtas objektu. Padomājiet, lai ekskursijas maršruts ir 

secīgs. Pievienojiet maršruta karti! 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 8. FEBRUĀRA LĪDZ 7. MARTAM. 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM 

Komandas nosaukums: _____________________________________________________________________________________ 

Dalībnieku vārdi, uzvārdi: 1) _________________________ 2) _________________________3) ________________________ 

Skola, klase: ________________________________________________________________________________________________ 

Komandas kontaktinformācija: 

e-pasts:______________________________________________________________________________________________________  

Telefona numurs: ___________________________________________________________________________________________ 

Skolotājs, kontakti: __________________________________________________________________________________________ 


