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Atbildes 
 

1. Cik un kuros rajonos iznāca laikraksts ar nosaukumu “Padomju Dzimtene”?  

2 – Saldus un Kuldīga 

Atbildi varēja atrast: Izdevumi   Vidi izdevumi  no alfabēta saraksta izvēlas burtu P  sarakstā 
atrod izdevumus ar nosaukumu “Padomju Dzimtene”. 

 
2. Cik laikraksti, kuru nosaukums satur vai saistīts ar vārdu Saldus, pieejami digitālajā resursā 

periodika.lv ? 

5 (Padomju Dzimtene (Saldus), Padomju Zeme (Saldus), Saldus Ārēs, Saldus Avīze, Saldus 

Balss) 

Atbildi varēja atrast: Izdevumi   Vidi izdevumi. Atveras saraksts ar visiem datubāzē esošajiem 

periodiskajiem izdevumiem. Uz klaviatūras nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+F , un ierakstot 
vārdu Saldus logā, kurš parādās lietojot iepriekšminēto kombināciju, iespēja ātri atrast vārdu saldus 

atvērtajā lapā. 
 

3. Kāda iestāde redzama dotajā attēlā? (ieraksti precīzu nosaukumu) (atbildi meklē laikraksta 
Jaunā nedēļa, 27.numurā) 

 
Kursīšu izglītības biedrības lasītava  

Atbildi varēja atrast: Izdevumi   Vidi izdevumi  no alfabēta saraksta izvēlas burtu J  sarakstā 

atrod izdevumus ar nosaukumu “Jaunā nedēļa”  Spiež uz izvēlni “Visi šī izdevuma numuri” Tā 
kā ir pieejami trīs gadu izdevumi, tad jāatver katra gada Nr.27 un jāpārskata visa avīze. atbilde bija 

(Jaunā nedēļa Nr.27 (27.08.1926)) 
 

4.Cik rakstus, kuru nosaukumā ir vārdi “zili brīnumi” (dažādos locījumos) var atrasts 

datubāze periodika.lv?  

116 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā spiežam “Izvērstā meklēšana”  lauciņā raksta virsraksts 

ierakstām vārdus zili brīnumi  ieklikšķina ķeksīti pie izvēlnes “meklēt locījumos”  nospiež enter 
vai pogu meklēt 



 
 

5.Kas piedalījās Kursīšu pamatskolas karoga iesvētīšanas aktā? (nosauc amatu un vārdu, 

uzvārdu) 

Satiksmes ministrs Arturs Kāposts 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā meklēšanas logā ierakstot frāzi - Kursīšu pamatskolas karoga 

iesvētīšanas aktā  nospiež enter vai pogu meklēt 
 

6.Laikrakstā “Ārpusskolas izglītība” 1930.gada 1.marta numurā aprakstīta Kursīšu izglītības 

biedrībā notikušo teātra īso kursu norise. Kādu lugu kursu noslēgumā iestudēja kursu beidzēji? 

„Divreiz divi — pieci!" 

Atbildi varēja atrast: Izdevumi   Vidi izdevumi  no alfabēta saraksta izvēlas burtu Ā  

sarakstā atrod izdevumus ar nosaukumu “Ārpusskolas izglītība”  Spiež uz izvēlni “Visi šī 
izdevuma numuri” Izvēlas 1930.gada 1.marta numuru un pārskata numurā publicētos rakstus 

 
7. Kurā preses izdevumā rakstīts, ka Kursīšu bibliotēkai piešķirts “Teicama darba Kursīšu 

ciema bibliotēka” nosaukums? (ieraksti preses izdevuma nosaukumu, datumu un numuru) 
Padomju Zeme, 24.09.1977, Nr.114 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā meklēšanas logā ierakstot frāzi - Teicama darba Kursīšu ciema 
bibliotēka  nospiež enter vai pogu meklēt 

 
8. Rakstā “Kursīšos gatavojas Dziesmu svētkiem” aprakstīta kora gatavošanās svētkiem. Kā 

sauc kora diriģentu? 

V.Vītiņš 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā spiežam “Izvērstā meklēšana”  lauciņā raksta virsraksts 
ierakstām raksta nosaukumu - Kursīšos gatavojas Dziesmu svētkiem  ieklikšķina ķeksīti pie 

izvēlnes “meklēt locījumos”  nospiež enter vai pogu meklēt  raksts atrodams laikraksta 
“Padomju Kuldīga” 08.03.1948. izdevumā 

 
9. Attēlā redzams Kursīšu ciema deju kolektīvs. Uzraksti raksta nosaukumu, kurā publicēta šī 

fotogrāfija? 



 
Saiknes atklāsme 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā spiežam “Izvērstā meklēšana”  izvēlas kritēriju “Attēla 
nosaukums”  blakus vērtības lauciņā iekasta - Kursīšu ciema deju kolektīvs  ieklikšķina ķeksīti 

pie izvēlnes “meklēt locījumos”  nospiež enter vai pogu meklēt  raksts atrodams laikraksta 
“Padomju Zeme”(Saldus) 01.05.1981 izdevumā 

 

10. Rakstā, kura nosaukums satur frāzi “Kursīšu mežos meklējuši Berlīni”, aprakstīts 

interesants notikums. Nosauc agregātu, kurš tika nozagts Liepājā, bet atradās Kursīšos? 

Ugunsdzēsēju auto – ūdenstanks 

Atbildi varēja atrast: sākumlapā meklēšanas logā ierakstot frāzi - Kursīšu mežos meklējuši Berlīni 
 nospiež enter vai pogu meklēt  atbilde atrodama laikraksta “Kurzemes Vārds” 24.07.1941. 

izdevumā rakstā „Nenotveramie Kursīšu mežos meklējuši Berlīni” 


