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OTRĀ ATLASES ANKETA 

ZEMGALE 

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

 

 

 

2. Nosauciet, kuras Latvijā ievērojamas vietas redzamas attēlos!  

 
 

Kurā dabas parkā izaugušas šīs sēnes?  

 
 

Kas ir šī ar brīnumainiem nostāstiem apveltītā vieta?  

 

Kas tas ir par avotu? Atrodas Vecumnieku pagastā, Iecavas upes labajā 

krastā netālu no Dzērvītes ietekas. Viens no plašāk un senāk zināmajiem 

Latvijas dziednieciskajiem avotiem. 

 

1. Lielākā Zemgales upe (arī 

tās sākums ir Zemgalē)  – 

_________________________ 

2. Liels Zemgales ezers (tajā 

ietek Klauces upīte) – 

______________________ 

3. Liels Zemgales purvs – 

______________________ 

4. Kāds Zemgales pilskalns – 

_____________________________ 

5. Kāds no Zemgales 

dižkokiem – _________________  

______________________________ 

  

 

Karte no “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 

6. Kāds no Zemgales dižakmeņiem –  

____________________________________________ 

7. Kāds no Zemgales ģeoloģiskajiem objektiem (ala, klints, iezis) – 

_________________________________ 
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3. Attēlā redzamie piltuvveida iegruvumi radušies Skaistkalnes pusē un arī netālu Lietuvā. Kā sauc 

šo procesu? Kā rodas šie piltuvveida iegruvumi? 

 

 

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

 

 

5. Kā sauc šo sēni un kurā gadā Latvijā tā bija Gada sēne? Tā galvenokārt atrasta Zemgalē. 

 

Aizsargājams čemurziežu dzimtas augs 

ar ziedkopām, kas atgādina zvaigznes. 

Latvijā stādīts kā krāšņumaugs, bet 

savvaļā aug Zemgales dienvidos – starp 

Tērveti un Ukriem. 

 

 

Šie skaistie ziedi ir sastopami mitrās 

palieņu pļavās gar vairākām upēm, 

sevišķi gar Lielupi un Daugavu. Augustā 

mūsu dārzus izdaiļo šī auga tuvas 

radinieces. Savukārt auga ģints 

latīniskais nosaukums tulkojumā 

nozīmē ”mazais zobens” 

 

 

Lielākā no Latvijā sastopamajām 

orhideju sugām. Zieds ir kukaiņu 

“lamatas”. Lielās dzeltenās lūpas 

iekšpusi klāj dziedzermatiņi, kas izdala 

smaržīgu eļļainu šķidrumu un pievilina 

kukaiņus. Lai izkļūtu no zieda, tiem 

jāsameklē šaura izeja, kas ved garām 

auglenīcai – tā kukainis apputeksnē 

ziedu. 

 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Sēnes nosaukums -  _________________________________ 

 

Gads - ______________________ 
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6. Pierakstiet, kādi dzīvnieki minēti aprakstos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  

  

 

1. Attēlā redzamās pils atrodas starp divām upēm. Kas tā ir par pili? Un starp kādām upēm 

tā atrodas?  __________________________________________________________ 

2. Šajā “kalnā” un tā apkārtnē 1. pasaules kara laikā notika smagas kaujas. Kā sauc šo 

“kalnu” un kas tās bija par kaujām? ________________________________________________________  

3. Šī pils ir bijusi Kurzemes hercogu rezidence. To cēlis slavens itāļu arhitekts Frančesko Bartolomeo 

Rastrelli. Pils cokolstāvā vēl joprojām atrodas hercogu kapenes ar grezniem sarkofāgiem. Kas tā 

ir par pili? _________________________________ 

4. 13. gadsimtā šeit atradās zemgaļu valdnieku pils. Kas tas ir par pilskalnu?   

_____________________________________ 

 

Vienīgais rāpulis Latvijā, kura ķermeni sargā bruņas. 

Lielākas izredzes satikt  šo piesardzīgo dzīvnieku ir 

Latvijas dienviddaļā. 

 
Atšķirībā no sava baltā radinieka šis putns izvairās 

atrasties cilvēka tuvumā, un ligzdas vij dziļi mežā, lielu 

koku zaros. 

 Vabole, kuras kāpuri attīstās trūdošā koksnē, tiek 

uzskatīta par Latvijas lielāko vaboli, kaut arī dzīvi 

eksemplāri savvaļa nav atrasti vairāk kā 60 gadus. 

 

Nelielam vilkam līdzīgais dzīvnieks Latvijā sācis dzīvot 

nesen, pirmoreiz nomedīts 2013. gadā. 

 

3. 

2. 

4. 

1. 

4. 
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8. Kurām Zemgales 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 Zemgalē, iekļaujot: 

- dabas objektu, 

- vēstures objektu, 

- kultūras objektu, 

- aktīvās atpūtas objektu.  

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

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 23. NOVEMBRA LĪDZ 18. DECEMBRIM. 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM 

Komandas nosaukums: _____________________________________________________________________________________ 

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

Skola, klase: ________________________________________________________________________________________________ 

Komandas kontaktinformācija: 

e-pasts:______________________________________________________________________________________________________  

Telefona numurs: ___________________________________________________________________________________________ 

Skolotājs, kontakti: __________________________________________________________________________________________  

 


