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Ilzeskalna pagasta  pārvaldesIlzeskalna pagasta  pārvaldesIlzeskalna pagasta  pārvaldes   

 

1.jūnijā plkst.12.00  

Ilzeskalna tautas namā  

Bērnu svētki 

 

 

 

23.jūnijā  plkst.22.30.  

svētku ugunskura iedegšana un Līgo 
svētku balle Ilzeskalnā.  

Muzicēs Lauris. Ieeja - brīva 

Sveiciens ziedoņa laikā!Sveiciens ziedoņa laikā!Sveiciens ziedoņa laikā!   

Apmīļo, saulīte, manā zemītē, 

katru ozola zīli! 

Es savai tēvzemei pieglaužos, ticot,  

cerot un mīlot... 

………………………………………. 

 

15.maijā plkst.13.00  

Ilzeskalna tautas namā 

svinēsim pagasta pensionāru 
svētkus.  

Viesu pulks kļūst arvien šaurāks, ne-
sēdiet mājās! Ir skaists pavasara 

laiks, sanāciet kopā, lai dalītos atmi-
ņās un pārdomās par gariem, kopā 

pavadītiem darba gadiem!                    
Ieeja - brīva, vienīgi lūgums paziņot 

par savu ierašanos. 

 



 Pirmsskolas izglītības       
iestādes aktualitātes  

 Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādē 

2017./ 2018. mācību gads ir bijis bagāts ar dažā-

dām aktivitātēm. Klāt pavasaris un rādām, ko 

mākam. 

•  Ziemeļlatgales folkloras deju skatē Dricānu 

KN mūsu kopas „Dancarīši” dejotāji ieguva   

   1.pakāpi un tika izvirzīti uz tradicionālās dejo-

šanas konkursu „VEDAM DANCI 2018”   

    Rīgā, kur ieguvām Valsts izglītības satura cen-

tra 2. pakāpes diplomu.  

 

        Mazo talantu saietā Gaigalavas KN uzstājā-

mies ar Latvijas simtgadei veltītām rotaļdejām.     

•  Ar labiem rezultātiem piedalījāmies arī moder-

no deju konkursā GORĀ. Visi dalībnieki   

   tika apbalvoti ar diplomiem, piemiņas balvām 

un saldumiem. 

      

  

 Paldies par pūlēm un ieguldīto darbu fol-

kloras kopas vadītājai Marijai Andinai, moderno 

deju pulciņa vadītājam Arnim Vonogam un vis-

iem pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem 

un  darbiniekiem, kuri rūpējās, lai bērni piedalī-

tos pasākumos un gūtu labus rezultātus. 

 

     Paldies bērnu vecākiem par sadarbību un 

atsaucību! 

     

 Pateicamies Rēzeknes novada pašvaldī-

bai un Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītājai   

G. Gailumai par atsaucību un materiālo atbal-

stu! 
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 Ikdienā bērni apgūst vispārējo pirmssko-

las izglītības programmu un tiek gatavoti skolai. 
Šogad  no bērnudārza uz skolu dosies 6 absolven-

ti. Viņi ir apguvuši gan lasītprasmi, gan pirmās 

iemaņas matemātikā, dabaszinībās, prot rakstīt, 

zīmēt, līmēt, ir enerģiski, radoši un  sportiski.  

             Lai viņiem labas sekmes skolā!     

 Jāatzīmē, ka mūsu pedagoģes Anna Gailu-

me un Iveta Rundāne piedalījās Rēzeknes novada 

pašvaldības pirmsskolas metodisko izstrādņu ska-

tē ar darbu „Ģeometrisko figūru pārvērtības,” un  

no 26 iesūtītajām izstrādnēm ieguva godalgoto 3. 

pakāpes diplomu. Paldies par radošumu un iegul-

dīto darbu! 

                         Informācija.  

 Šajā mācību gadā PII strādā līdz 

15.jūnijam. Pēc vasaras brīvdienām darbu uzsāk-

sim 20.augustā. 

 Laipni aicinām un gaidām bērniņus Ilzes-

kalna pirmsskolas izglītības iestādē jaunajā 

2018./2019.mācību gadā.  

Materiālu sagatavoja PII vadītāja  R. Gailuma. 

    

 

 

 

 

Pavasara darbi - katrā            
pagalmā, sētā, laukā… 

 Kā jau ierasts, pavasarī tiek rūpī-
gāk sakopta apkārtne gan ciematā, gan 
pie lauku viensētām, gan pie kapsētām. 
Savākti atkritumi gar ceļmalām pagasta 
teritorijā. Skumīgi, jo, kā tautā mēdz teikt 
- no viena gala tīra, no otra jau …. mēslo. 
Talkas nedēļā tika savākti 146 atkritumu 
maisi!  

 Paldies visiem, kas piedalījās at-
kritumu savākšanā. Reizēm cilvēki ir tik 
apbrīnojami jocīgi - kāds prāts vajadzīgs, 
lai izdomāt aizstiept uz mežu vecu ledus-
skapi? Ir taču speciālas firmas, kas at-
brauc un bez maksas savāc nolietotas 
elektropreces.  

 Pie kapsētām ir izvietotas metāla 
režģa kastes, kuras ir paredzētas vecu vā-
žu, sveču trauciņu un tamlīdzīgu atkritu-
mu vākšanai. Lapas, zarus, zāli lūgums 
mests atkritumu bedrēs, nevis aiz žoga, 
kur pagadās.  

Par kapu svētkiem -  

23.06.   Sološnieku kapos pl.13.00,  

              Vorkaļu kapos  plkst.14.00,  

30.06. plkst.12.00  Stogoršņu kapos 

21.07.     Gailumu kapos plkst.12.00,  



Svarīgi datumi,                           

informācija                             

lauksaimniekiem 

 11. aprīlis - 22. maijs – pie-

teikšanās platību maksājumu sa-

ņemšanai (tikai elektroniski - EPS). 

 Līdz 30. maijam – papuve me-

hāniski jāapstrādā, ja platība iepriekšējā 

gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs. 

 No 1. maija - 31. maijam - LDC 

jāiesniedz Pārskats par bišu saimēm uz 

1. maiju. 

 1. jūnijs – gada ienākumu dekla-

rāciju iesniegšana, bezakcīzes dīzeļdeg-

vielas iesniegumi un projektu atskaites. 

Pie dīzeļdegvielas aprēķina ņems vērā 

2016. gada vai 2017. gada ieņēmumus, 

tos, kurā gadā ieņēmumi lauksaimnie-

kam ir lielāki. Bioloģiskajām saimniecī-

bām sankcijas šogad netiks piemērotas, 

ja ieņēmumi nebūs 200 EUR/ha. 

 15. jūnijs - pēdējā diena, kad var 

pieteikties atbalsta maksājumiem (ar 

kavējuma sankciju). 

 15. jūnijs - grozījumu iesniegša-

na (papildinājumi, labojumi jau iesnieg-

tajā Vienotajā iesniegumā). 

 15. jūnijs - datums, uz kuru jābūt 

dokumentētam pierādījumam par to, ka 

maksājumiem pieteiktā lauksaimniecī-

bas zeme ir lauksaimnieka īpašumā, no-

mā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā). 

Maksājumiem platības piesaka to faktis-

kais apsaimniekotājs.  

 25. jūnijs – pārklājumu labošana 

laukiem. Jāatceras, ka jau pēc 22. maija, 

tad pēc 15. jūnija jāpārskata Lauku atbalsta 

dienestā norādītais e pasts. 

 Pēc 15. jūnija lauksaimnieks nekā-

dus labojumus bez saskaņošanas ar LAD 

nedrīkst veikt (izņemot pārklājumus, ja tā-

di ir). 

 Uzmanīgi izpētiet tabulu par pieteik-

šanos uz atbalstu par neiesētajiem un/vai 

izslīkušajiem ziemājiem. Atbalsts tiks pie-

šķirts, ja neiesētā vai zaudētā platība pār-

sniedz 30% no kopējās ziemāju platības. 

Šiem lauksaimniekiem, ja aramzemes pla-

tība pārsniedz 10 ha vai 30 ha, mainās kul-

tūraugu dažādošanas nosacījumi. Pārējiem 

paliek pa vecam – attiecīgi 2 vai 3 kultū-

ras. 

  Atceramies par papuvēm, ja tās pie-

teiktas kā ekoloģiski nozīmīgas platības 

(ENP), tajās nedrīkst lietot augu aizsardzī-

bas līdzekļus (līdz 15. jūlijam). Tāpat pārē-

jās platībās, kuras norādītas kā ENP, augu 

aizsardzības līdzekļus nedrīkst lietot. Vēl 

pie papuvēm. Ja vēlas saņemt bezakcīzes 

dīzeļdegvielu par papuvēm, to platība ne-

drīkst būt lielāka par 30% no pieteiktās un 

apstiprinātās LIZ platības (nosacījums jau 

bija agrāk). 

 Bioloģisko saimniecību īpašniekiem 

jāatceras gan par papuvēm (25% no aram-

zemes), gan par tauriņziežiem (20% no 

aramzemes). Nekas nav mainījies. Atļaujas 

konvencionālās sēklas materiāla iegādei 

var pieprasīt līdz 15. jūnijam. Skatāmies 

VAAD mājaslapu, kas bāzē tiek piedāvāts. 

 Vidējās dzīvnieku vienības atbalsta ADI 

(pa vecam – mazāk labvēlīgā atbalsta) sa-

ņemšanai rēķina no 15. maija līdz 15. sep-

tembrim. 

 Ja pieteicāties uz kādu no citiem at-

balsta maksājumiem, piemēram, brīvprātī-

gi saistītajiem atbalstiem, pārlasiet vēlreiz 
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nosacījumus, lai netiktu piemērotas san-

kcijas.  

Šogad var uzņemties jaunas 

daudzgadu saistības uz BDUZ 

(bioloģiskā daudzveidība zālājos), 

VSMD (vidi saudzējošu metožu pielie-

tošana), RLZP (rugāju lauks ziemas pe-

riodā) un SVIN (saudzējošas vides iz-

veide). 

Daudzas platības norādītas kā 

Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Ja 

to platība pārsniedz 1 ha, var uzņemties 

5 gadu saistības. Biotopi iedalīti 4 kla-

sēs. Ja vēlas saņemt šo maksājumu, ot-

rajā saistību gadā LAD būs jāiesniedz 

apliecība, ka apgūtas mācības 16 stundu 

apmērā. Jāinteresējas. 

LAD mājaslapā ir informatīvais 

materiāls par nosacījumiem platību 

maksājumu saņemšanai. Tas ir uz 75 

lappusēm, līdz ar to nav iespējams kaut 

ļoti konspektīvā veidā materiālu pagasta 

izdevumā pasniegt. Izlasiet vismaz 6. 

lappusi, kurā norādītas galvenās izmai-

ņas šajā sezonā.  

Par grāmatvedību. Žurnāla aizpil-

dīšanā nekas nav mainījies. Gada bei-

gās, drīzāk gan 2019. gada sākumā un, 

iesniedzot gada deklarācijas par 2018. 

gadu, gan būs jāparēķina. Skatieties, ja 

mēneša peļņa sasniedz EUR 430, jā-

maksā sociālais nodoklis. Kā iepriekš, 

tas nav jāmaksā I un II grupas invalī-

diem, pensionāriem. 

Pagasta pārvaldē konsultācijas 

lauksaimnieki var saņemt tikai mēneša 

otrajā trešdienā no plkst.9.00 – 12.00. Ja 

neskaidrības, zvaniet 25645875.   

 

 

14. maijā no plkst.9.00 

 

Ilzeskalna bibliotēkā 

 
 Lauku atbalsta dienests sniegs 

konsultācijas, palīdzēs zīmēt kartes, ie-

sniegt iesniegumu platību maksājumu 

saņemšanai. 

 Iepriekš jāpiesakās, zvanot pa 

tālruņa numuru 62 60 20 64. Minēto 

pakalpojumu var saņemt darbdienās 

Lauku atbalsta dienestā Rēzeknē, Brā-

ļu Skrindu ielā 11. Jāzina EPS lietotā-

ja vārds un parole.  

 
Anastasija Saleniece, 

LLKC Rēzeknes nodaļas  

lauku attīstības konsultante 

 

……………………………………………… 

 

 

 

Uzmanību!   

Neaizmirstiet nomaksāt nekustamā 
īpašuma un zemes nomas nodokli!   

Arī komunālie maksājumi jāveic 
savlaicīgi. Par kavējumiem aprēķi-
nātā soda nauda nevienam prieku 

nesagādā... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tiks īstenots projekts 

„Sporta tērpu iegāde sporta klubam 
„Magnen”” 

No 2012. gada biedrība „Sporta 
klubs „Magnen”” aktīvi veicina dažādu 
sporta veidu popularizēšanu un attīstību 
Rēzeknes novadā, organizējot un atbalstot 
sporta pasākumus Latvijas un starptautiskā 
mērogā, aicinot ikvienam vēlmi būt fiziski 
aktīvam un dzīvot veselīgu dzīvesveidu.  

Sporta klubs „Magnen” rīko dažādus 
sporta pasākumus: skrējienus; praktiskās 
nodarbības; veselības pēcpusdienas; jaun-
iešu veselības olimpiādes; tautas sporta 
sacensības; izklaides sporta pasākumus 
(Stipro sacensības, Zīdaiņu rāpošanas sa-
censības, Orientēšanās labirinti). Biedrība 
rīko sacensības pagasta, novada, valsts un 
starptautiskā mērogā (Pasaules čempio-
nāts rogainingā).  

Biedrības ievērojamāko rīkoto pasā-
kumu sarakstā ir seši Rēzeknes pusmara-
toni, no kuriem 2013.gada pusmaratons 
tika iekļauts Latvijas skriešanas seriāla 
„Skrien Latvija” posmu sarakstā un pulcēja 
gandrīz tūkstošs dalībnieku no visas Latvi-
jas un ārvalstīm. 2014.gada pavasarī Rē-
zeknes pusmaratonā startēja jau gandrīz 
divi tūkstoši dalībnieku, savukārt 2017. ga-
dā 4000 dalībnieku, no kuriem 47% bija 
pašmāju dalībnieki. Pasākumi tiek organi-
zēti gan jauniešiem, gan bērniem, gan pie-
augušajiem, gan pensionāriem, gan cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām (Veselības 
skrējiens, Mazuļu rāpošanas sacensības). 
 Biedrība „Sporta klubs „Magnen”” 
popularizē arī velosportu kā daļu no tautas 
sporta un aktīva dzīvesveida, tādējādi pa-
plašinot Rēzeknes rajona kopienas iedzīvo-
tāju iespējas pievērsties dažādiem sporta 
veidiem. Sporta pasākumu organizēšanā 
tiek iesaistīti brīvprātīgie. 

 

Organizējot sporta pasākumus, tiek 
iesaistīti arī sporta kluba „Magnen” biedri. 
Sporta kluba „Magnen” biedri aktīvi piedalās 
orientēšanas sacensībās, skriešanas seri-
ālā „Bigbank Skrien Latvija”, Lattelecom Rī-
gas Maratonā, takas skrējienos, pārstāvot 
Rēzeknes novadu. Skriešana kluba bied-
riem ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu un 
biedri skrien, lai sasniegtu konkrētus izvirzī-
tos mērķus.  

Lai turpinātu arī turpmāk sporta kluba 
„Magnen” biedri piedalīties dažādos sporta 
pasākumos un sporta pasākumu rīkošanā 
vienotā koptēlā, biedrība „Sporta klubs 
„Magnen”” izvērtēšanai iesniedza projekta 
„Sporta tērpu iegāde sporta klubam 
„Magnen”” iesniegumu biedrības 
 „Rēzeknes rajona kopienu partnerī-
ba” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”.  

Projekta mērķis ir iegādāties sporta 
tērpus sporta kluba „Magnen” aktīvai dalībai 
skriešanas, orientēšanas sacensībās un 
sporta pasākumu organizēšanai pagasta, 
novada, valsts mērogā, tādējādi popularizē-
jot aktīvā dzīvesveida iespējas Rēzeknes 
novadā. 

Sabiedriskā labuma projekta „Sporta 
tērpu iegāde sporta klubam „Magnen””  
kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 
4662.24 EUR. Projekta kopējo izmaksu 
priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 
466.22 - biedrības „Sporta klubs „Magnen”” 
finansējums, 90% jeb  EUR 4196.02- pie-
prasītais publiskais finansējums no Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai.  

Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. 
gada 31. oktobris. Sporta tērpu komplekts 
tiks iegādāts no SIA „VIVA SPORT”. 

 

            Projekta vadītāja Natālija Bernāne 

 



2018.Nr.2. (aprīlis) 

 Lai gan Latvijā pēdējo gadu laikā nav 

konstatēts neviens trakumsērgas gadījums, ņemot 

vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD 

aicina veikt mājas dzīvnieku, īpaši lauku sētās 

turēto, vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī ziņot 

veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas 

aizdomu gadījumu. 

Nedrīkstēs tirgot produktus, kuros 
pārsniegts maksimāli pieļaujamais 
transtaukskābju daudzums 

 

No 01.06.2018. Latvijā nedrīkstēs izplatīt pārti-

kas produktus, kuros pārsniegts maksimāli pie-

ļaujamais transtaukskābju daudzums. To paredz 

2016. gada 17. maija Ministru kabineta notei-

kumi Nr. 301 “Noteikumi par maksimāli pie-

ļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas 

produktos”. Noteikumi nosaka maksimāli pie-

ļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas pro-

duktos: 

 kas ražoti Latvijā, tai skaitā sabiedriskās ēdi-

nāšanas uzņēmumos, 

 ievesti no citām Eiropas Savienības dalībval-

stīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm; 

 ievesti no trešajām valstīm, un paredzēti iz-

platīšanai Latvijā.  

 

Noteikumu prasības tiks piemērotas pārtikas pro-

duktiem, kuru sastāvā ir transtaukskābes, kas ra-

dušās šādos pārtikas ražošanas tehnoloģiskajos 

procesos - hidrogenējot eļļu; spiežot eļļu augstā 

temperatūrā; pārtikas produktus cepot un karsējot 

eļļā; cepot un grilējot taukus saturošus pārtikas 

produktus. Pārtikas un veterinārais dienests 2018. 

gadā izvēles kārtībā veiks pārtikas produktu pa-

raugu ņemšanu un transtaukskābju daudzuma no-

teikšanu. 

 Transtaukskābes veidojas hidrogenējot 

augu taukus, lai pārvērstu augu eļļu cietā taukvie-

lā. Normatīvie akti šobrīd neparedz transtauk-

skābju daudzuma norādi marķējumā.  Tomēr, ja 

ražotājs vēlas, šo informāciju var sniegt brīvprātī-

gi, ievērojot normatīvajos aktos par pārtikas mar-

ķējumu noteiktās prasības. Pārtikas un veterinā-

rais dienests izlases veidā laboratoriskajiem iz-

meklējumiem nosūtīs gan vietējas, gan citvalstu 

izcelsmes pārtikas produktu paraugus.  

 

PVD uzsāk meža dzīvnieku                

vakcināciju pret trakumsērgu 

 08.05.2018 pārtikas un veterinārais die-

nests uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret tra-

kumsērgu. Vakcīnas, izmantojot mazās aviācijas 

lidmašīnas, tiks izvietotas austrumu pierobežā. 

 Meža dzīvnieku vakcinācijai izmanto no-

vājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV 

Bio 10 celmu saturošu vakcīnu „Lusvulpen”, kas 

iestrādāta zivju miltu, tauku un parafīna maisīju-

ma iekšpusē. 

 Iedzīvotājiem, pamanot vakcīnu, kas iz-

skatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par 

sērkociņu kastīti, nevajadzētu to aiztikt, jo meža 

dzīvnieki sajutīs cilvēku smaržu un ēsmu neēdīs. 

 Vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne ap-

kārtējai videi, tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā sa-

skarsmē ar vakcīnu (ēsmas iekšpusē tā ir šķidra) 

– tā nonākusi acīs vai brūcē, jāvēršas pie ārsta. 

PVD aicina pieaugušos par vakcīnām informēt 

arī bērnus un lūgt tās neaiztikt. Vakcīna nav pa-

redzēta suņiem un kaķiem, tomēr, to apēdot, 

dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. 

 Trakumsērga ir bīstama, neārstējama 

dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību ap-

draudoša slimība. Trakumsērgas rezervuārs dabā 

ir savvaļas dzīvnieki, galvenokārt - lapsas un je-

notsuņi. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti su-

ņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontak-

tēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienī-

gais efektīvais trakumsērgas profilakses pasā-

kums ir dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. 

 PVD izstrādāto trakumsērgas apkaroša-

nas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē 

Eiropas Komisija. 

 Pateicoties sistemātiskai savvaļas dzīv-

nieku vakcinācijai, kas kopš 2005. gada regulāri 

tiek veikta pavasarī un rudenī, trakumsērga Lat-

vijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadī-

jums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, 

bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. 

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 

Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no 

trakumsērgas. 

https://likumi.lv/ta/id/282210-noteikumi-par-maksimali-pielaujamo-transtaukskabju-daudzumu-partikas-produktos
https://likumi.lv/ta/id/282210-noteikumi-par-maksimali-pielaujamo-transtaukskabju-daudzumu-partikas-produktos
https://likumi.lv/ta/id/282210-noteikumi-par-maksimali-pielaujamo-transtaukskabju-daudzumu-partikas-produktos
https://likumi.lv/ta/id/282210-noteikumi-par-maksimali-pielaujamo-transtaukskabju-daudzumu-partikas-produktos


        

Es gribu dzīvot tēvu zemē, 

Kur katrs koks man svēts un labs, 

Kur zaļu liepu laipnā krēslā, 

Zaļu liepu laipnā krēslā 

Klus manas vecāsmātes kaps. 

 

Man zāļu smaržas neatdzerties, 

Kad novakars pār laukiem klus, 

Un sirmā ozolā mums visiem, 

Sirmā ozolā mums visiem 

Kāds stārķis skaita pātarus. 

 

Te mīlestības nemirstība 

Kā sāls un maize līdzi nāk. 

Zied ievas, ceriņi un liepas, 

Ievas, ceriņi un liepas, 

Līdz sniegputeņi ziedēt sāk. 

 

 04.05. Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas dienas 

svētku noskaņās jau trešo gadu kā 

simbols mūsu brīvībai un saimes 

sajūtai tiek iedzīvināta jauna tra-

dīcija – Baltā galdauta svētki.  

 2017.gadā tika īstenota ideja 

par ozolu stādīšanu pagastos. Arī 

Ilzeskalnā tika iestādīti jauni ozo-

li. Šogad blakus ozoliem iestādītas 

liepas, kā simbols mūsu dzimtenes 

skaistumam un spēkam.  
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