
Uzdevumu lapa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībai 

 “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 

7. GRUPA – “No laivas līdz zivīm” 

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 – MURDS; PLUDIŅŠ; IRKLIS; ŽEBĒRKLIS; AIRĒT; TAROT; STŪRMANIS; ĶEKSIS 

VECVĀRDU SKAIDROJUMI 

 Ņemt zivis ārā no tīkla; atbrīvot tīklu no nozvejotajām zivīm 

 Aizsprosta zvejas rīks, ko veido pēc lamatu principa un novieto, piemēram, upē, ezerā 

 Zvejas rīka peldošs elements, detaļa, kas notur to vai tā daļu noteiktā ūdenstilpes dziļumā 

 Zvejas rīks — stienis ar (parasti metāla) kāsi galā 

 Zvejas rīks — kātam piestiprināti (parasti vairāki) smaili dakšveida zari ar atkarpēm 

 Airis 

 Kuģa vadīšanas speciālists, kas nosaka, aprēķina tā kursu 

 Virzīt laivu, iegremdējot un vēzējot airus ūdenī 

 

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

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

 

 

Monta Glumane, db.lv. 06.12.2019. 

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties SIA “Gamma Holdings 

A.O.I.” zivju pārstrādes uzņēmuma “Līcis-93” ražotnē, lai redzētu, kā top šprotes eļļā. 

Uzņēmums šprotes ražo dažādos iepakojumus un ar dažādām garšām. Produkcija tiek eksportēta uz 40 

valstīm, bet Latvijā tiek patērēti mazāk kā 10% no kopējā gada apjoma. Uzņēmums vēlas kļūt par Nr.1 

šprotu ražotāju pasaulē. 

Šogad “Gamma-A” slēdza savu ražotni Rīgā un pārcēla to uz “Līcis-93” Kolkā. 

https://www.db.lv/zinas/ka-top-gammaa-sprotes-ella-490805 
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