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TREŠĀ ATLASES ANKETA 

KURZEME 

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

 

 

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

raksturīgo fotogrāfiju un veiciet prasītos uzdevumus!  

 

 

 

Iekrāsojiet aizsargājamo 

teritoriju, kurā atrodas 

Zilie kalni un Bažu purvs! 

 

 

 

 

Apvelciet vecākās 

aizsargājāmās teritorijas 

kontūru! 

 

 

 

Pasvītrojiet teritoriju, kas 

aizsargā ļoti retu mežu 

tipu! 

 

 

 
 

1. Lielākā Kurzemes upe – ____________________________________ 

2. Lielākais Kurzemes ezers – _________________________________ 

3. Lielākais Kurzemes purvs – ________________________________ 

4. Augstākā virsotne Kurzemē  – _____________________________ 

5. Platākais ūdenskritums –  __________________________________ 

6. Kāds no Kurzemes dižkokiem – ____________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Kāds no Kurzemes dižakmeņiem –  ________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Kāds no Kurzemes ģeoloģiskajiem objektiem (ala, klints, 

iezis) – _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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! 

 

 

 
 

Viens no četriem Latvijas dabā dabiski augošajiem 

skujkokiem. Tā auglīši atgādina sarkanas odziņas. 

Viss augs, izņemot šo sarkano auglīti, ir ārkārtīgi 

indīgs. 

 
 

Viena no Latvijas orhidejām, kura aug kaļķainos 

Kurzemes piekrastes purviņos. Tās ziedi atgādina 

kādas kukaiņu sugas mātītes. Šo kukaiņu tēviņi lido 

no zieda uz ziedu (domājot, ka tās ir mātītes) un 

apputeksnē tos. 

 
 

Šo augu savvaļā var ieraudzīt piejūras kāpās. To 

zilganā krāsa un asi dzeloņi padara to grūti 

sajaucamu ar citiem augiem. 
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5. Kā sauc šo sēni un kurā gadā Latvijā tā bija Gada sēne? 

Visvairāk tā atrasta piejūras priežu mežos. 

   

6. Pierakstiet, kādi dzīvnieki minēti aprakstos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

    
 

1. Šis objekts tika būvēts 1960. gadā un kādreiz bija slepena militāra vieta, bet šobrīd tas joprojām 

darbojas zinātniskos nolūkos. Kā sauc šo objektu un kur tas atrodas? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Uz kuru pilsētu ir devušies attēlā redzamie skolēni, kas uzkāpuši uz īpašas nocietinājumu sistēmas? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Kādu upi šķērso šis tilts? Ar ko tas ir īpašs? ______________________________________________________________ 

4. Šī ir garākā alu sistēma Latvijā, kas tikusi mākslīgi veidota. Kā sauc šīs alas un kādam mērķim tika 

izmantotas izraktās smiltis? _________________________________________________________________________________ 

Latvijas piekrastē visbiežāk sastopamā roņu suga. 

 

Latvijā reti sastopama čūska, kas savu medījumu pirms 

apēšanas nožņaudz. 

 

Abinieks ar piesūcekņiem pirkstu galos, kas ļauj 

pārvietoties pa lapām un zariem. 

 

Košs putns, kura ligzdošana Latvijā pirmoreiz novērota 

2003. gadā, Saraiķu apkaimē.  

 

3. 4. 

Sēnes nosaukums -  _________________________________ 

 

Gads - ______________________ 

Lielākais lācīšu dzimtas tauriņš Latvijā ir reti sastopams. 

Tā kāpuri visbiežāk ēd ošu, ievu, sausseržu lapas un 

citus lakstaugus. 

 

1. 2. 



  

  2017./2018. g. sezona 
 

8. Kurām Kurzemes 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 Kurzemē, iekļaujot: 

- dabas objektu, 

- vēstures objektu, 

- kultūras objektu, 

- aktīvās atpūtas objektu.  

 

Padomājiet, lai ekskursijas maršruts ir secīgs. Pievienot maršruta karti! 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 3. JANVĀRA LĪDZ 30. JANVĀRIM. 

 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM 

Komandas nosaukums: _____________________________________________________________________________________ 

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

Skola, klase: ________________________________________________________________________________________________ 

Komandas kontaktinformācija: 

e-pasts:______________________________________________________________________________________________________  

Telefona numurs: ___________________________________________________________________________________________ 

Skolotājs, kontakti: __________________________________________________________________________________________ 

 


