
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai 

 “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 

5. GRUPA – “Ar ko tirgojās?” 

1. uzdevums. Kura fotogrāfija un anotācija atbilst grupas tematikai?  
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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 – BEZMĒNS; PAUNINIEKS; PODS; VEZUMS; ČINKOTIES; LEJERKASTE; ĶESELE; 

VĀCELE  

VECVĀRDU SKAIDROJUMI 

Kaulēties, tirgoties, censties panākt zemāku cenu 

 Apkārt ceļojošs tirgotājs 

 Rokas svari 

 Mazs maisiņš 

 Ratu vai ragavu krava (arī tilpuma mērs labībai, sienam vai malkai) 

 Trauks, kārba no mizas vai no priežu saknēm miltu, graudu uzglabāšanai un nešanai 

 Trauks pārtikas glabāšanai 

 Sens, pārnēsājams ērģeļu tipa mehānisks mūzikas instruments, ko darbina griežot kloķi 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Valmieras Ziņas”. 21.08.2016.  

Svētdien, 21. augustā, pēc renovācijas tika atklāta Straupes zirgu pasta stacija. Pirmo dzīvību atjaunotajā 

kompleksā ienesa labi zināmais Straupes lauku labumu tirdziņš, kas tagad ir pārcēlies uz Straupes zirgu 

pastu un būs atvērts katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Reizē ar Jurģu dienu Straupes tirdziņš 

atzīmēja vēl vienu svarīgu notikumu – pirmā tirgus reize jaunajā mājvietā notika zem “Earth Market” – 

“Zemes tirgus” logo.  

 

https://www.valmieraszinas.lv/foto-pirmais-straupes-lauku-labumu-tirdzins-atjaunotaja-zirgu-pasta-stacija/ 

 

https://www.valmieraszinas.lv/foto-pirmais-straupes-lauku-labumu-tirdzins-atjaunotaja-zirgu-pasta-stacija/

