Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada pašvaldība
http://jekabpilsnovads.lv

Lieldienu konkursa “Lieldienas manā ģimenē”
uzvarētāji
Date : 20/04/2020
Valstī un pasaulē tiek atcelti dažādi pasākumi, tikšanās un mācās darboties
attālināti, neviens nav atcēlis svētkus! Tieši šobrīd, kad svētki jāatzīmē tikai
ģimenes lokā, Sēlijas prasmju muzejs izsludināja konkursu “Lieldienas manā
ģimenē”, ar mērķi iepazīt un uzzināt, kādas Lieldienu tradīcijas tiek ievērotas mūsu
novada cilvēku ģimenēs!
Līdz 17. aprīlim novada iedzīvotāji varēja iesūtīt fotogrāfijas un aprakstus par to, kā
viņi atzīmē Lieldienas savā ģimenē. Ar prieku varam paziņot, ka mums ir divi
konkursa uzvarētāji: Gita Pērkone un Linda Geižāne!

Gita Pērkone dalījās ar savu stāstu par Pērkonu ģimenes tradicionālajām Lieldienu
biezpiena kūciņām. Gita stāsta:
“Pērkonu ģimenes Lieldienu svinības tradicionāli nav iedomājamas bez gardajām
kūciņām - biezpiena mājiņām, kuras parasti vislabāk izdodas pagatavot mammai
Mārītei. Šāda tradīcija tika aizsākta jau Pērkonu ģimenes meitu Gunas un Gitas
bērnībā, kad ģimene kopīgi veidoja biezpiena kūciņas. Bērnības garša saistās ar
marmelādes pildījumu "Selgas" cepumu mājiņās. Arī tagad, kad ar vecāko māsu
Gunu jau esam pieaugušas, biezpiena mājiņu tradīcija paliek nemainīga svētku
sastāvdaļa. Katru gadu biezpiena mājiņu šķīvis stāv līdzās vairākām Lieldienu
dekorācijām, no kurām viena ir pavisam īpaša. Tas ir tēta Aigara Lieldienu zaķis,
kuram ir gandrīz 50 gadu! Tētis atceras, ka bērnībā šo zaķi saņēmis dāvanā kādā
no skolas "laimes akas" loterijām. Ievērojamais zaķa stāsts kalpo par mūsu ģimenes
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Lieldienu tradīciju, papildinājumā ar svētku mielastu, kurā galdā tiek celtas arī
biezpiena mājiņas.”.

Linda Geižāne, divu brašu puiku un meitiņas mamma, dalījās ar savas ģimenes
tradīcijām. Lindas ģimene aktīvi piekopj visiem labi zināmās Lieldienu tradīcijas,
kuras ļoti iespējams daudzas ģimenes ir jau nolikušas maliņā! Ģimene paņem
groziņus un dodas Lieldienu zaķa olu meklējumos! Kad oliņas atrastas, tad
noskaidro, kuram tad ģimenē ir visspēcīgākās olas. Nav arī aizmirsts par oliņu
ripināšanu.
Paldies tiem, kas Lieldienās atrada laiciņu, lai padalītos ar citiem ar savas ģimenes
tradīcijām! Novēlu visiem šajā laikā būt prātīgiem un apgūt jaunas prasmes, kurām
iepriekš nebija laika!

Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Strika

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

