
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai 

 “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 

2. GRUPA – “No govs līdz pienam un sviestam” 

1. uzdevums. Kura fotogrāfija un anotācija atbilst grupas tematikai?  
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                                                                   7.  

1. Zemes ecēšana un labības sēšana Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta Tiltapurva sādžā. 1927. gada 15. 

jūnijs. 

2. Siena kraušana uz ziemu staļļaugšā Kuldīgas apriņķa Planicas pagasta Dzirnieku mājās. 1929. gada 15. 

jūlijs. 

3. Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Zīmuļu sādžas Broka mājas iedzīvotājas adot. 1926. gada 12. jūlijs.   

4. Audekla balināšana Madonas apriņķa Kalsnavas pagasta Jaunrucēnu mājas pagalmā. 1928. gada 12. 

jūnijs. 

5. Aina podnieka darbnīcā Madonas apriņķa Tirzas pagasta Kancena mājās. 1928. gada 13. jūnijs. 

6. Veļas rullēšana Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta Lielapšu mājās. 1930. gada 4. jūlijs. 

7. Luču vēršana uz virbiem Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta Apšuciema Skumpurāku mājas pagalmā. 

1930. gada 19. jūlijs.   



2. uzdevums. Uzrakstiet katra vecvārda skaidrojumam atbilstošu vecvārdu! 

VECVĀRDI – CIBA; LAIDARS; KAMBARIS; SLAUCENE; ĶĒĶIS; GANS; ĶIPIS; ĶĒRNE 

VECVĀRDU SKAIDROJUMI 

Koka trauks, kurā kuļ sviestu vai glabā krējumu 

Apaļš koka, mizu vai tāss trauciņš sviestam vai biezpienam 

Virtuve 

Norobežota, iežogota vieta kūts priekšā, kur izlaiž lopus, aploks ganībās 

Trauks, kurā slaukšanas procesā pilda pienu 

Cilvēks, kas gana lauksaimniecības dzīvniekus 

Istaba 

Koka smeļamtrauks ar vienu pagarinātu dēli kā rokturi 

 

3. uzdevums. Aplūkojiet fotogrāfiju! Izlasiet ziņu teksta fragmentu! Izveidojiet anotāciju atbilstoši muzeja 

anotāciju aprakstam: kāds darbs tiek veikts, kur tas notiek, kad tas notiek? 

 

 

 

Gunta Kursiša, Db.lv. 04.04.2014. 

Zemnieku saimniecībā “Vecsiljāņi” tiek nodrošināts pilns piena pārstrādes cikls – no pašu fermas gotiņām 

tiek iegūts piens, ko izmanto cietā gouda tipa siera ražošanā, savukārt biogāzes stacijā govju mēsli tiek 

pārveidoti siltumā un elektroenerģijā. Šoreiz piedāvājam aplūkot, kā top “Ievas siers” “Vecsiljāņos”, 

Kokneses novada Bebru pagastā. 

“Vecsiljāņu” fermā govis tiek slauktas, izmantojot šādu karuseli, kurā vienlaikus var izslaukt 40 govis. Visas 

450 govis tiek izslauktas 2,5 stundās. 

 

https://www.db.lv/zinas/ka-top-ievas-siers-zemnieku-saimnieciba-vecsiljani-412782 

 

https://www.db.lv/zinas/ka-top-ievas-siers-zemnieku-saimnieciba-vecsiljani-412782

