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PIRMĀ ATLASES ANKETA 

VIDZEME 

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

 

 

 

 

2. Aplūkojiet aizsargājamo teritoriju kontūras, savienojiet ar atbilstošo logo un atbildiet uz 

jautājumiem!  

 

 

Teritorija nr. 1  

Nosaukums  

___________________________________ 

Kāds ir dibināšanas gads? 

___________________________________ 

Nosauciet 3 dabas objektus, kas 

atrodas šajā teritorijā! 

___________________________________  

___________________________________ 

 

Teritorija nr. 2 

Nosaukums  

__________________________________ 

Kur atrodas šī teritorija?  

_________________________________ 

Nosauciet 3 aizsargājamos augus, 

kas sastopami šajā teritorijā! 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Teritorija nr. 3 

Nosaukums 

__________________________________ 

Nosauciet vēl 3 aizsargājamas 

teritorijas, kas iekļaujas šajā 

vietā! 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

1. Garākā Vidzemes upe – _________________________ 

2. Lielākais Vidzemes ezers – ______________________ 

3. Lielākais Vidzemes purvs – ______________________ 

4. Augstākā virsotne – _____________________________ 

5. Kāds no Vidzemes dižkokiem – _________________ 

 _____________________________________________ 

6. Kāds no Vidzemes dižakmeņiem –  _____________ 

 _____________________________________________ 

7. Kāds no Vidzemes ģeoloģiskajiem objektiem 

(ala, klints, iezis) – _________________________________ 

 ____________________________________________ 

Karte no “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 

1. 

2. 
3. 
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3. Nosauciet, kuras Latvijā ievērojamas vietas redzamas attēlos!  

 

_____________________ 

senleja 

 

(ieskaties, kāda slavena 

pils ir kalnā) 

 

    

____________________ 

iezis 

 
(atrodas pie upes, kuras 

nosaukums sākas ar “A”) 

 
 
___________________  

ala 

 

(nav pie Gaujas!) 

 

  

 
 
_________________  

klintis 

 

(atrodas pie jūras) 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

Vienīgā vieta, kur šis augs bija sastopams 

Latvijā, bija Staburags. Kad Staburagu 

gatavojās appludināt, augu pārstādīja uz 

Raunas Staburagu, kur tas diemžēl vairs neaug. 

Šobrīd savvaļā tas Latvijā vairs nav sastopams. 

 

 
 

Viena no visretāk sastopamajām Latvijas 

orhideju sugām. Augam nav zaļu lapu, bet tā 

ziedi smaržo pēc banāniem. 

 

 
 

Smilšainos priežu mežos augošs orhideju 

dzimtas augs. Nosaukumā minēts kāds putns. 

Auglītis pēc nogatavošanās smaržo pēc vaniļas. 
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5. Kā sauc šo sēni un kurā gadā Latvijā tā bija Gada sēne? Tā aug lapu koku mežos un ir 

aizsargājama. 

   

6. Pierakstiet, kādi dzīvnieki minēti aprakstos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

    
  

1. Attēlā redzamajā ēkā atradās skola, kurā varēja apgūt jūras zinības. Kurā pilsētā tā 

atrodas? ___________________________ 

2. Šī dzelzceļa tilta augstums ir 24 m, tas uzbūvēts 1889. gadā un darbojas vēl joprojām. 

Pāri kādai upei ved šis tilts? ________________________  

3. Pilsēta, kurā atrodas šīs pilsdrupas, tiek uzskatīta par Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga  

dzimteni. Kurā pilsētā atrodas pilsdrupas? __________________________________ 

4. Pie kuras upes bija šis atsegums, 

kurš šobrīd vairs nav dabā apskatāms?  ___________________________________________________ 

 

Gaiši pelēks, maziņš  zīdītājdzīvnieks ar kuplu pūkainu 

asti un lielām, redzēšanai tumsā, piemērotām acīm. 

Atšķirībā no vāveres, visu ziemu pavada guļot. 

 
Vismazākais no Latvijā sastopamajiem krupjiem, ar 

dzeltenu svītru pār muguru. Piemērotākās nārsta vietas 

ir seklas, smilšainas lāmas. 

 

1. 

Košs putns ar skaļu, ķērcošu balsi. Mūsdienās Latvijā 

zināmas tikai dažas ligzdošanas vietas Rīgas tuvumā. 

Smilšainās vietās sastopams sisenis, kura tēviņiem ir 

izteiksmīgi, sarkani pakaļspārni. Šis kukainis ir rets un 

aizsargājams. 

 

4. 

3. 2. 4. 

Sēnes nosaukums -  _________________________________ 

 

Gads - ______________________ 
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8. Kurām Vidzemes pilsētām ģerbonī ir attēloti augi un dzīvnieki? Nosauciet tās un pierakstiet, 

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

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Izveidojiet ekskursijas maršrutu pa apskates objektiem Vidzemē, iekļaujot: 

- dabas objektu, 

- vēstures objektu, 

- kultūras objektu, 

- aktīvās atpūtas objektu.  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 19. OKTOBRA LĪDZ 15. NOVEMBRIM. 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM 

Komandas nosaukums: _____________________________________________________________________________________ 

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

Skola, klase: ________________________________________________________________________________________________ 

Komandas kontaktinformācija: 

e-pasts:______________________________________________________________________________________________________  

Telefona numurs: ___________________________________________________________________________________________ 

Skolotājs, kontakti: __________________________________________________________________________________________ 


