Konkursa “Mazs bij' tēva novadiņis, bet diženi turējās… ”
1.kārtas jautājumi
1. 2017. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latviešu valodas
institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicināja Latvijas iedzīvotājus uz kopīgu
“Vietvārdu talku”, kur ikviens tika aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē
reģistrēt vietējos vietvārdus. Annas pagasta bibliotēka uzsāka vietvārdu
intensīvu apzināšanu un reģistrēšanu.
Cik vietvārdi tika apzināti Annas pagastā?
2. Pagastos tiek vākta un apkopota sava lokālā vēsture. Arī Annas pagastā savu
senču vērtības un tradīcijas var iepazīt vēstures istabā.
Kurā gadā tika atvērta Annas pagasta vēstures istaba un kur tās materiāli
glabājās agrāk?
3. “Zudusī Latvija” ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts,
kas apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas
kultūrvēsturiskām vērtībām.
Cik fotogrāfijas par Annas pagastu ievietotas digitālajā vietnē
www.zudusilatvija.lv ?
4. Mālupietis Aleksandrs Pelēcis savā grāmatā “Puiciska dvēsele” apraksta savas
bērnības ainas Mālupes pagasta “Ķikšos”. Minēts kāds “gastronomisks”
apraksts “…biezputru mēs bijām līdz apnikumam atēdušies. Ja vien varētu, es
gan gribētu atsēsties pie galda mūsu vecajā ustabā, kad tur uz galda uzlikta māla
bļoda ar …”
Kas bija Aleksandra Pelēča iecienītais ēdiens un kā to gatavoja?
5. 2012.gadā restaurētājas Daces Lūces vadībā pieci Alūksnes, Malienas un
Mālupes jaunieši restaurēja Malienas pagasta Ērmaņu muižas skulptūru, kuru
īpašnieki Uģis un Inga Prauliņi novietoja turpat muižā.
Kā sauc šo skulptūru un kāds liktenis tai bijis?
6. 2017.gada oktobrī Mālupes pagasta mežu masīvā atklāja piemiņas vietu
nacionālajiem partizāniem.
Kas vadīja šo partizānu grupu un ar ko tā bija nozīmīga ?
7. Internetā pieejama vēsturisko laikrakstu digitālā kolekcija "Periodika", kurā
lasāmas ziņas arī par mūsu puses notikumiem un cilvēkiem. 26.03.1985.
laikraksts “Oktobra Karogs” publicē rakstu par Jaunannas pagastu. Jaunanna
toreiz bija ciems un tajā darbojās zemnieku kolektīvā saimniecība- kolhozs. Kā
vārdā bija nosaukts ciems, kā sauca kolhozu un kurš bija kolhoza
ilggadējais priekšsēdētājs?
8. Agrāk šajā ēkā skanējušas ērģeles, kuru plēšas sešus gadus minis mūsu
novadnieks Aleksandrs Pelēcis. Rakstnieks “Alūksnes grāmatā” stāsta par šo
mūzikas instrumentu. Kurā mūsu novada pagastā atrodas un kas ir šis
objekts? Īsi apraksti ērģeļu likteni!

