
 

Māju sajūta... 
Mēs visi bijām mājās – tāda bija šī skaistā un neparastā diena augusta nogalē Broņislavās, kad 50 

Ordeņu brālības biedri un draugi minām Lubānas novada takas. Mēs satikām skaistus cilvēkus 

un skaistas domas. Mēs satikām Andreju Eglīti un Broņislavu Martuževu.  

Paldies novada ļaudīm par viesmīlību!  

Ar mūsu visu atbalstu šo izcilo cilvēku piemiņa var tikt saglabāta. Tāpēc aicinām katru no Jums 

atbalstīt fondu „Rakstītāja”, lai top Dzejas klēts pie „Dārziņiem”! Un atkal būs viena vieta uz 

Latvijas zemes, kur domai dzīvot! 

No Broņislavas Martuževas dienasgrāmatas:  

Ceturtdien, 5.maijā 1960. 

Man atkal ir laika klausīties pērkona grāvienus un to atbalsis mežā, ir vaļas diezgan 

dzirdēt putnus, dzīvot kopā ar mākoņiem un debesīm. Cilvēki nestāv priekšā. Latgale, es mīlu 

tevi. Tavā Sērmūkšas kalnā es gribētu stāvēt, kad trako pavasara negaiss, kad šķeļas jauni, 

pārgalvīgi zibeņi  un pār akmeņiem šalc maija lietus. Sērmūkšai zaru galos atspīd sidraba 

podziņas, greizais stāvs atvilgst un iztaisnojas lietus strāvās, koks atmirdz jauns un daiļš. Būt 

tur, būt līdzās tanī stundā! Pieplakt akmenim pie kalna sāna vai izdīgt par mazu sērmūkslīti tā 

korē! Ielaist neizraujamas saknes. Iegūt vietējā tiesības. Lai reiz, kad mani pašu nolauzīs, vēl 

gadu desmitiem tur stāvētu sīksts celms. 

Saknes. Saknes ir tur, kur tu visā savā nederībā kaut kam deri, kaut kas esi – mazliet, taču 

tomēr savs. Ir kāds krūms, kāda ābele, ko šajā zemē tavas rokas iedēstījušas. Tavas zemes ir tik, 

cik tevis stādītais koks ar saknēm satvēris. Varbūt nav nemaz citu tiesību uz zemi, toties šīs ir 

neatņemamas. Kamēr tavas ābeles zara galā maija lietus uzbur mirdzošu zīlīti, tur ir arī kaut kas 

no tava agrākā dzīves prieka un  nesadragātā spēka mirdzas.  

Vienīgi tā laikam iegūstamas, vienīgi tā arī jāsaprot tēva mājas.  

 

 

 

 

 

 

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA 

pateicas 

Latvijas Ordeņu brālībai par pagodinājumu dzejniecei, 

viņas “Dārziņu” mājas dārzā iestādot  

pīlādzi / sērmūksli 

Broņislavu dienā, 2017.gada 26.augustā! 



 

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, nodibinājums 

Reģistrācijas numurs 40008249144. Telefons: 29337282, e-pasts: anna.egliena@gmail.com 

Adrese: Dārziņi 1, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV 4830, Latvija 

Konts: AS SEB banka, LV90UNLA0050023971811 
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Ļoti godājamais Lubānas dzejas dienas “Es vienmēr esmu gribējis būt mājās… Veltījums 

Andrejam Eglītim 105.dzimšanas dienā” dalībniek! 

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (BMFR), sadarbībā ar Lubānas novada 

pašvaldību, īsteno projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” – projekta Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

ietvaros: tiek rekonstruēta “Dārziņu” māju senā klēts, kurā tiks iekārtota piemiņas vieta / saieta 

nams – veltījums dzejnieces vērtību apcirkņiem.  

Kopējais projektam piešķirtais finansējums – EUR 20 000, t.sk Lubānas pašvaldības 

līdzfinansējums – EUR 2 000. 

Kopējās projekta izmaksas (neieskaitot klēts iekārtojumu) – EUR 27 174 

BMFR aicina Jūs kļūt par mūsu labo darbu vēstnesi un izplatīt informāciju ar aicinājumu 

atbalstīt fonda iniciatīvas – klēts pārbūvi, pasākumu rīkošanu, mantojuma uzturēšanu 

kultūrapritē un citas, kuras palīdzēs īstenot fonda mērķi! 

Informācijai: 

Nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” mērķis ir atbalstīt un veicināt 

dzejnieces Broņislavas Martuževas,  viņas dzimtas un likteņa līdzbiedru pamatvērtību uzturēšanu 

dzīvā kultūrapritē, t.sk.: 

1. radošā mantojuma saglabāšana, kopšana un izmantošana, Broņislavas Martuževas vērtību 

nostiprināšana; 

2. piemiņas vietu veidošana, kopšana, kultūrzīmju radīšana, vides kopšana; 

3. tēvzemes mācības stiprināšana, par moto izmantojot Broņislavas Martuževas vārdus: „Ak 

dzimtene, tu man sirds dziļumā”; 

4. atbalsts latviskās dzīves ziņas un katolisko vērtību garīgās vertikāles harmoniskai 

līdzāspastāvēšanai; 

5. attiecību veidošana / uzturēšana ar kultūras un citu nozaru personībām, institūcijām, 

tautiešiem un cittautiešiem – Latvijā un ārvalstīs. 

 

Cerot uz atsaucību un cieņā, 

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA 

mailto:anna.egliena@gmail.com

