
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai 

 “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 

6. GRUPA – “Mājas darbi” 

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 – DĒSTĪT; SKALTURIS; ZEDENIS; ECĒŠAS; AZAIDS; VELĒT; PŪRS; VĪZES 

VECVĀRDU SKAIDROJUMI 

 Stādīt jaunos augus, parasti nelielus lakstaugus 

 Lauksaimniecības darba rīks augsnes irdināšanai, sēklas iestrādāšanai un nezāļu iznīcināšanai 

 Maltīte, ēdienreize 

 Sētas kociņš 

 No lūkiem pīti darba apavi 

 Apgaismošanas ierīce, kurā ievieto dedzināmo skalu 

 Audumu, veļas, apģērbu krājums, ko sieviete sagatavojusi nākamajai ģimenes dzīvei 

 Veļu mazgāt, sitot to ar īpašu vāli 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarmīte Feldmane, “Druva”. 11.06.2010. 

“Pāris dienās zāle tā saaug, ja laikus neizravē, vairs netiek galā,” saka auciemiete Dzintra Strazdiņa 

Raiskuma pagastā. “Druva” saimnieci un viņas vedeklu Zaigu Ozolu satika ravējot. “Ravējam jau otro reizi. 

Citādi nevar,” saka Dzintra. Dārziņā pie mājas ģimene izaudzē visu nepieciešamo. Kā Dzintra saka – tam, 

kurš grib kārtīgi paēst, ir dārzs. Strazdiņu ģimenē jau agrā pavasarī saimnieks sāk audzēt stādus. Viņa ziņā 

arī kartupeļi. Dārza kopšana un ražas novākšana ir Dzintras un Zaigas ziņā. Vagās un siltumnīcās zied 

tomāti. Kartupeļiem laksti jau palieli. Uz kūdras kaudzes gozējas ķirbju stādi. Burkānu, diļļu, galda biešu 

vagās jau iezīmējas rudens raža. 

http://edruva.lv/nezalem-sis-laiks-patik/ 
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