
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai 

 “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 

4. GRUPA – “No lina līdz kreklam” 

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

 

  

   

   

 

 

1.                                                              2.                                                                  3.  

 

  

 

 

 

 

4.                                                               5.                                                                6.  

 

 

 

 

 

                                                                   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 – AUST; STELLES; KODAĻA; SPRĒSLĪCA; PAKULAS; AUBE; PLŪKŠANA; SPAĻI 

VECVĀRDU SKAIDROJUMI 

Kulstot (sitot) īsā un savēlusies linu šķiedra tiek atdalīta un sakrājas zemē 

Vērpšanai sagatavota vilnas, linu vai pakulu sauja 

 No šķiedras atdalītas linu vai kaņepāju stiebru paliekas 

 Rīks kodaļas piestiprināšanai 

 Sieviešu cepure, precētas sievas simbols 

 Iekārta noteikta pinuma, blīvuma un platuma auduma veidošanai no iepriekš sagatavotiem 

šķēru un audu pavedieniem 

 Raut, ar rāvienu dalīt (parasti augu daļas) nost; šādā veidā dalot nost, vākt  

 Izgatavot audumu aužamajos stāvos 

 

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

anotāciju aprakstam: kas redzams, kur tas notiek, kad tas notiek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andris Ozoliņš, la.lv.11.08.2016.  

Šovasar vairāk pieprasa vīriešu linu kreklus kopā ar sieviešu kleitām.  

Staigājot pa Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgu, redzi daudzus brīnišķīgus darbus, kuru autoriem 

piemīt laba stila izjūta un neatlaidība. Visi viņi palīdz uzturēt to, ko sauc par nacionālo identitāti un veido 

mūsu kultūras kanonu. Latviešiem iedzimtā atturīgā gaume palīdz radīt tādus vienkāršus un reizē 

izsmalcinātus darbus kā lina apģērbu sērija, ko veido Māra Ančupāne, lina apģērbu zīmola “LIIV” radītāja.

 

https://www.la.lv/krekls-livam 

https://www.la.lv/krekls-livam

