
Kokneses pamatskolas- attīstības centra 

1.kursa audzēkņa(nes)   

vārds, uzvārds___________________________ 

pārbaudes darbs mācību priekšmetā  

“Vides aizsardzība”,  

tēma “Dabas liegumi”.  

 

 

1. Kas ir dabas liegumi? Atzīmē pareizās atbildes. (2 p.) 

 cilvēku mākslīgi izveidotas dabas teritorijas 

 cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas 

dabas teritorijas 

 teritorijas, kur aug dažādas mājlopu  sugas 

 teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un 

dzīvnieku sugu dzīvotnes 

 

2. Kāpēc veido dabas liegumus? Atzīmē pareizās atbildes. (2 p.) 

 lai būtu, kur atpūsties 

 lai aizsargātu salīdzinoši nelielu teritoriju dabas kompleksus 

 lai pavairotu augu sugu 

 lai īpaši aizsargātu tikai kādu no dabas kompleksu 

veidojošajiem elementiem 

 

3. Uzraksti 5 dabas liegumus. (5 p.) 

 

4. Uzraksti, ko nedrīkst darīt dabas lieguma teritorijās. (5 p.) 

 



 

5. Kā iedalās aizsargājamās teritorijas? Atzīmē pareizās atbildes.  (7 

p.) 

 dabas rezervāti 

 dabas zoodārzi 

 nacionālie parki 

 biosfēras rezervāti 

 dabas liegumi 

 Teiča purvs  

 dabas parki 

 akmens krāvumi 

 aizsargājamo ainavu apvidi 

 atrakciju parki 

 dabas pieminekļi 

6. Kuri ir Latvijas nacionālie parki? Atzīmē pareizās atbildes. (4 p.) 

 Gaujas nacionālais parks 

 Grīņu dabas rezervāts 

 Ķemeru nacionālais parks 

 Krustkalnu nacionālais parks 

 Rāznas nacionālais parks 

 Moricsalas nacionālais parks 

 Slīteres nacionālais parks 

7. Ko nozīmē stingrā režīma zona nacionālajā parkā? Atzīmē 

pareizās atbildes. (2 p.) 

 nav pieļaujama nekāda saimnieciska darbība 

 aizliegts uzturēties bez oficiāli izsniegtas atļaujas 

 aizliegta uzturēšanās 

 drīkst veikt saimniecisko darbību 

 

8. Cik dabas parku ir Latvijā? Atzīmē pareizās atbildes. (1 p.) 

 32 

 42 

 52 

 

9. Kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija? (2 p) 

 valsts meži 



 teritorija, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā 

 pļavas teritorija 

 teritorija, kas izveidota dabas aizsardzības nolūkā 

 

10. Kura zīme norāda, ka teritorija vai objekts ir īpaši aizsargājami? 

Atzīmē pareizās atbildes. (1 p.) 

 
 

 
 

 
 

Vērtēšanas tabula: 

Vērtējums (balles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti no 0 3,41 6,51 10,23 14,26 17,98 21,7 24,18 26,97 29,45 

Procenti no 0 11 21 33 46 58 70 78 87 95 

 


