
 

1. Kas ziemu nesalst un vasaru neizkūst? ATBILDE: __________________ Atminot mīklu 

un apskatot 1. zāli, Tu uzzināsi, kādā vēstures periodā Latvijas teritorijā ienāca pirmie cilvēki. 

2. Raksti b man sākumā un velc droši mani mugurā. Ja tu b man atmestu, tad mēs skrāpētu un 

kostu. ATBILDE: _____________________. Atminot šo šarādi, Tu uzzināsi, kā sauc vienu 

no sieviešu tērpa daļām dzelzs laikmetā! Atbildi meklē 4. zālē! 

3. 13. gadsimtā Latvijas teritorijā sākās viduslaiki. 6. zālē apskati gan Rīgas maketu, gan 

gravīru un atmini mīklu: balta gotiņa, sarkana mugura, viens pats rags, tas pats skan kā traks. 

ATBILDE: ___________________________. Uzraksti vismaz viena mīklas atminējuma 

nosaukumu, kas Rīgā saglabājies kopš viduslaikiem_________________________________. 

4. Atmini mīklu: nav koks, bet ar lapām; nav drēbe, bet sašūta, nav cilvēks, bet stāsta. 

ATBILDE: ________________. Apskati 7. zāli un ieraksti visvecākā mīklas atminējuma 

(latviešu valodā) ‘dzimšanas’ gadu __________. 

5. 8. zālē uz koka putna ar linu spārniem un kaņepāju dzīslām atrodi, kur ir redzams šīs mīklas 

atminējums: melns pirtī ieiet, sarkans iznāk. ATBILDE: ______________________.Tas ir 

redzams uz ______________________________. 

6. 9. zālē apskati, kā dzīvoja muižnieki Latvijas teritorijā 17.–19. gadsimtā! Atmini mīklu – 

četras kājas, bet staigāt nevar – un saskaiti, cik šo vēsturisko priekšmetu ir 9. zālē un apaļajā 

kabinetā? Piebilde: priekšmeti ar atzveltni vai durvīm nav pareizā atbilde. ATBILDE: 

__________________. Skaits:_________________________. 

7. Apskati Pieminekļu valdes fotogrāfijas un priekšmetus 10. zālē! Uzzini, kā dzīvoja zemnieki 

19. gadsimtā! Atmini mīklu – maza, maza gotiņa, salds, salds pieniņš – un uzraksti vitrīnas 

numuru, kurā redzami darbarīki, kas saistīti ar mīklas atminējumu. ATBILDE: ____________. 

Vitrīnas numurs__________. 

8. Apskati 12. zāli un atmini mīklu: maza, maza aitiņa, ļipiņa sānos. ATBILDE: __________ 

Pieraksti vitrīnas numuru, kurā redzams šīs mīklas atminējums. Vitrīnas 

numurs__________________. 

9. Šobrīd muzejs atrodas Oto Vilhelma Leopolda fon Tranzē-Rozeneka īres namā. Apskati 

mājas īpašnieka portretu 13. zālē un izrēķini uzdevumu: īres nama dzīvoklī bija 4 lielas 

istabas, to remontējot, no vienas istabas izveidojās 2 istabas. Cik istabu pēc remonta bija 

dzīvoklī? ATBILDE: _____________. 

10. 14. zālē, kas veltīta tehniskajai modernizācijai 19. gs. un 20. gs. sākumā apskati vilcienu 

fotogrāfijas un izrēķini uzdevumu: viens vagons stundā nobrauc 15 km. Cik km nobrauc 2 

vagoni stundā? ATBILDE: ____________________. 
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11. 19. gadsimtā pēc dzimtbūšanas atcelšanas arvien vairāk bērnu ieguva izglītību. 

Paaugstinājās iedzīvotāju lasītprasmes līmenis. Atmini mīklu un pieraksti zāles un vitrīnas 

numuru, kurā redzams mīklas atminējums: tikai gadu vecs, bet nekam vairs nederīgs. 

ATBILDE: ________________. Zāles numurs__________. Vitrīnas numurs_____________. 

12. 1914. gadā sākās 1. pasaules karš. Atrodi 4. stāva 16. zālē vitrīnu, kas stāsta par latviešu 

strēlniekiem, un atrodi šīs mīklas atminējumu: kam nav ne sākuma, ne gala. ATBILDE: 

____________. 

13. Apskati ekspozīcijas zāles 4. stāvā! Atmini mīklu – jau sen gatava, bet katru rītu tiek 

taisīta – un saskaiti, cik mīklas atminējumu redzami 4. stāva zālēs. ATBILDE: 

______________. Skaits ________________. 

14. Izpēti 17. zāli, kura stāsta par saimniecību Latvijas Republikā! Atmini mīklu un atrodi tās 

atminējumu šajā zālē! Ceļi ir – braukt nevar, pļavas ir – pļaut nevar. Upes ir, bet ūdens nav. 

ATBILDE: _______________________. 

15. Šajā pat zālē atmini šarādi un uzraksti, kādās krāsās redzams tās atminējums – kādu ogu 

nevar ēst? ATBILDE: __________________. Krāsas _______________________________. 

16. Atminot burtu anagrammu, uzzini, kāds režīms bija Latvijā 2. pasaules kara laikā un pēc 

tā – T S O L I T Ā R M I S T A. Atbildi meklē 20. zālē. ATBILDE: ___________________. 

17. 23. zālē atmini šarādi – kādu riku nevar ēst? ATBILDE: _____________. Atminot šo 

šarādi, Tu uzzināsi vienu no mītnes zemēm, kur latvieši nokļuva pēc 2. pasaules kara. 

18. Atmini mīklu – pilns siets baltu zirņu – un uzzīmē tās atbildi tādā veidolā, kādu Tu redzi 

uz vairākiem priekšmetiem 24. zālē. ATBILDE: ___________________ 

Zīmējums: 

      

      

      

      

      

      

 

 


