Konkursa “Mazs bij' tēva novadiņis, bet diženi turējās… ”
3.kārtas jautājumi
1.

Grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” (1976) autors J.Dzintars nav ne
rakstnieks, ne žurnālists, bet pavisam vienkāršs cilvēks, kam bijusi izdevība
darba gaitās un ceļojumu laikā daudz braukāt pa Latvijas ceļiem, ticies un
sarunājies ar cilvēkiem. Vairākkārt apmeklējis Vidzemes pilsētas un laukus, arī
mūsu pusi. 1971.gada maijā, ierodoties Opukalnā (Apekalns), satika Vilciņu
ģimeni, kuri jau 4 paaudzēs bija zvaniķi.
Kādus nostāstus par Opukalna pusi grāmatas autors uzzināja no Vilciņa
sievas?

2. 2006.gada 11.maija avīzē “Malienas Ziņas” var lasīt, ka Jaunlaicenes vēstures
istabu (tagad - Jaunlaicenes muižas muzejs) apmeklēja kultūras darbinieki.
Kādu eksponātu viesiem demonstrēja muzeja vadītāja Sandra Jankovska?
3. 1986.gadā uzņemta dokumentāla filma par Ziemeru pagastu. Tā glabājas
Latvijas Nacionālā arhīva digitālajā kolekcijā “Redzi, dzirdi Latviju!”
Kāds ir filmas nosaukums un par ko tā stāsta?
4. Latvijas Nacionālā arhīva digitālajā kolekcijā var atrast fotogrāfijas par
Veclaicenes pagastu.
Cik fotogrāfijas atrodamas kolekcijā un kas tajās atainots?
5. 1941.gada 30.augustā laikrakstā “Tālavietis” publicēts raksts “Liela partizānu
kauja Ziemeru pagastā”.
Apraksti īsi, kas tā bija par kauju!
6. 2016.gadā Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā piešķīra 62
augstākos valsts apbalvojumus.
Kurš ziemerietis saņēma šo apbalvojumu un kādi ir viņa nopelni?
7. Alūksnes pilsētas bibliotēkas Novadnieku sarakstā ir arī ziņas par Jaunlaicenes
pagastā dzimušo rakstnieci Māru Svīri. Viņas mamma bija skolotāja skolā, kur
ģimene arī dzīvoja. Rakstniece bērnībā un skolas gados izsapņojusi dažādas
profesijas. Par ko bērnībā gribēja kļūt Māra Svīre?
8.

“Un dzīve ritēja tālāk. Uz abiem mīlniekiem raugoties, sērmūkstes ogas
pamazām kļuva sārtākas un sārtākas. Nepārproti lasītāj, ne no dusmām vai
kauna – nemaz ar ne…” Šis fragments ir no 2018.gadā mūsu novadā iznākušās
grāmatas, kuras redaktore ir Sarmīte Balode.
Kāds ir grāmatas nosaukums, kas to ir izdevis? Atrodi arī stāsta
nosaukumu un tā autoru!

9. Alūksnes novada Veclaicenes pagastā 2015.gadā tika atklāts Kornetu skatu
tornis.
Kā sauc kalnu uz kura atrodas Kornetu skatu tornis?

