
Šodien Laukos 4.uzdevums

Pareizās atbildes, numurētas, saglabā word  
dokumentā un nosūti uz sodienlaukos@llkc.lv. Vai  
izdrukā, aizpildi un ieskenē (vai nofotogrāfē)  
krustvārdu mīklu, un foto ar to sūti mums. 
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Horizontāli
1 Ogas, kas aizņem mazāko 

stādījumu platību Latvijā 
6 Kā sauc vaboles, kuras 

patreiz apdraud egļu 
audzes? 

9 Cik līdakas, katrs 
makšķernieks var paturēt 
vienā copes reizē? 

13 Nosauc instrumentu, ar kuru 
var nomizot koku? 

14 Īpašas formas un krāsojuma 
peldošais navigācijas 
līdzeklis bez gaismas 
aparatūras, ko izmanto, lai 
norobežotu kanālu un kuģu 
ceļu malas, navigācijai 
bīstamas vietas, kuģu 
apgriešanās vietas ostu 
iekšienē, kā arī zvejas rīku 
atrāšanās vietu 

15 Lielākā saldūdens zivs Latvijā 
16 Cik traktortehnikas grupas ir 

jaunajām traktortehnikas 
vadītāja apliecību 
kategorijām? 

18 Termiski neapstrādāts piens 
19 Gaļas tipa liellopu šķirne 
24 Dzīvesstila uzņēmēji jeb 

ražotāji, kas produkciju ražo 
mājas apstākļos 

27 Dažādu ūdens dzīvnieku 
neapaugļotu oliņu masa 
iznērstā veidā vai arī 
atrodoties mātītes ķermenī 

29 Metamais ierocis (šķēps ar 
atskabargainu galu), ko 
izmanto ūdens zivju un 
ūdens dzīvnieku medīšanai 

30 Nosauc purva augu, kam 
kāds sakars ar kosmosu? 

32 Maizes ceptuve ar meža 
dzīvnieka vārdu nosaukumā 

33 Kā sauc adatveida lapas? 
34 Laukuma mērvienība, ko 

galvenokārt izmanto zemes 
mērīšanai 

36 Mājputns ar vārdu “silver 
dorking” 

41 Latvijā visvairāk audzētās 
zivis dīķos 

42 Breksis vai? 
43 Zvejas rīks, kurā zivis iepeld 

un netiek ārā 
44 Zivs suga ar garu degunu? 
45 Kuru daļu no ķirbja vēl var 

lietot maltīšu pagatavošanā? 

Vertikāli
2 Krūmaugs, kura augļiem ir 

skābena garša 
3 Augsnes apstrādei paredzēta 

tehnika 
4 Kā sauc informatīvu izdevumu 

meža īpašniekiem? 
5 Kā sauc visvēlāk plaukstošo 

koku? 
7 Baltijas siļķe jeb? 
8 Saimniekošana ar dabiskām 

metodēm, nepielietojot 
sintētiskos minerālmērslus: .... 
lauksaimniecība 

10 Lauksaimniecības tehnikas 
zīmols 

11 LLU rektores uzvārds 
12 Kā sauc koku, kura lapa 

atgādina sirsniņu? 
17 Klimatam un videi labvēlīga 

lauksaimniecības prakse, par 
kuru tiek saņemti arī ES 
maksājumi 

20 Zivs, kas dzīvo Baltijas jūrā, 
bet nārstot, peld upēs 

21 Latvijā audzēts graudaugi, kas 
nesatur glutēnu 

22 Izplatīts zvejas veida, kā 
piekrastē zvejo reņģes 

23 LR Zemkopības ministra 
uzvārds 

25 Kā sauc instrumentu ar kuru 
izmēra koka resnumu? 

26 Latviskais nosaukums “Dinde 
et dindon” 

28 Kuram kokam čiekuri aug uz 
augšu? 

31 Speciālas konstrukcijas un 
krāsojuma kapitālā būve ar 
gaismas signāla optisko 
aparatūru 

35 Kā sauc lazdas augli? 
37 Tradicionāls un unikāls nēģu 

zvejas veids (zvejas rīks) 
38 Augļkoks, kas aizņem vislielāko 

stādījumu platību Latvijā 
39 Krāšņa dārza un tīrumu nezāle 

ar ziedu sarkanā krāsā 
40 Elpošanas orgāni, kas ir 

raksturīgi vairumam ūdenī 
dzīvojošajiem organismiem 


