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Godavīrs un staigājoša enciklopēdija
1964.28.IX-2012.8.IX. Müžībā aizgājis bijušais zemkopības ministrs Mārtiņš Roze
Džeina TamuJeviča
VIŅS JEBKURU DARBU
veica ar lielu apzinIgumu. Cī-
nītājs, kura tieksme pēc pil-
nības pašu sadedzināja.
Godavīrs un staigājoša en-
ciklopēdija. Drosminieks ar
aktīvu un piepildītu dzīvi.
Kad sestdienas, 8. septem-
bra, rītā pēkšņi pārstāja puk-
stēt bijušā zernkopības mi-
nistra, Zaļo un Zemnieku sa-
vienības (ZZS)biedra Mārti-
ņa Rozes sirds, cilvēki bija šo-
kā un neizpratnē. Aizgāja
viņš, nodarbojoties ar vienu
no saviem iemīļotākajiem
hobijiem - fotosesijas laikā.
Tikai pēc dažām nedēļām vi-
ņam būtu palikuši četrdes-
mit astoņi gadi.

«Roze bija godavīrs, neko
nedarīja aizmuguriski un
katram visu pateica acis, kā
ir,»M. Rozi, kurš zernkopības
ministra krēslā septiņus ga-
dus pārdzīvojis dažādas val-
dības, raksturo pašreizējā
zernkopības ministre Laim-
dota Straujuma. Viņa kopā ar
Mārtiņu Rozi strādājusi gan
laikā, kad viņš bija ministrs,
gan ari pēc aktīvo politiķa
gaitu pārtraukšanas - Roze
darbojies vairākos projektos
ciešā sasaistē ar Zernkopības
ministriju. «Viņš bija kā en-
ciklopēdija, joti zinošs gan
lauksairnniecības jautāju-
mos, gan ārpus tās,» teic L.

ATVADIAANAs no Mārtiņa Rozes plānota ceturtdien. 13. septembri. Liepājā. Vieta un laiks vē1 tiks preclzēti. FOTO - LETA

Straujuma.
«Visos jautājumos viņam

bija savs viedoklis, savs skatī-
jums, kas reizēm nebija pie-
lāgots lielākam cilvēku 10-
kam,» atrninas M. Rozes par-
tijas biedrs, Latvijas Zemnie-
ku savienības vadītājs Au-

gusts Brigmanis. «Roze bija
cīnītājs, visas šis politikas lie-
tas viņu dedzināja, taču viņ
nesūkstījās - bija labs cilvēks,
sabiedrisks un drosmīgs,» at-
ceras A.Brigmanis.

Lauksairnniecības veicinā-
šanas centra vadītāja Ingūna

Gulbe, kura savulaik bijusi M.
Rozes padomniece, stāsta -
divas galvenās lietas, kas viņu
dzīvē interesējušas visvairāk,
bijušas fotografēšana un da-
ba. ,<Arviņu bija joti intere-
santi iet dabā - viņš vienrnēr
varēja ko pastāstīt,» atrninas

1. Gulbe. Kad M. Roze pēc
zemnieku protestiem derni-
sionēja un aizgāja no aktīvās
politikas, viens no viņa pro-
jektiem bija zivju audzētavas
izveidošana Liepājas zivju
konservu rūpnīcā Kolumbija.
«Viņš joti priecājās, stāstīja

visu par zivīm un beidzot bija
atgriezies pie ~avas galvenās
dzīves intereses - bioloģijas,
kas visus šos gadus viņam bi-
ja nākusi IIdzi,»teic 1.Gulbe.

Laikā, kad M. Roze bija mi-
nistrs viņam saķeršanās ar
zemniekiem bija gana bie-
žas, līdz beidzot viņš augsto
amatu pameta. «Atskatoties
uz viņa ministra gadiem,
lauksaimnieku sabiedrība
reizēm bija neapmierināta,
taču ar šodienas skatu var re-
dzēt, ka tie bija joti grūti un
sarežģīti gadi, viņš iznesa ari
iestāšanos Eiropas Savienī-
bā,» atminas Zemnieku saei-
mas priekšsēdētāja vietniece
Maira Dzelzkalēja. «Viņš iz-
darīja gana lielas lietas, atstā-
ja aiz sevis lielas pēdas, dar-
bu darīja pēc labākās sirds-
apziņas. Kopumā viņš aizva-
dījis harmonisku un piepil-
dītu dzīvi, un tas jau ir galve-
nais - nevis dzīves garums,
bet tas, kā tā ir nodzīvota,»
teic M. Dzelzkalēja.

Pēc Mārtiņa paliek divi dē-
li, tūkstošiem fotogrāfiju, kā
ari neskaitāmi draugi. Vēlkā-
du laiku par ,viņu atgādinās
pēdas interneta sociālajos
tīklos, kur Roze domubied-
rus meklēja jau kopš deviņ-
desmitaj iem gadiem. Un
smags, godīgi padarīts darbs,
kas Mārtiņu Rozi skaidri un
spēcīgi ir ierakstījis neatkarī-
gās Latvijas vēsturē .•



gan ari pēc aktivo politiķa
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Straujuma.
«Visos jautājumos viņam

bija savs viedoklis, savs skati-
jums, kas reizēm nebija pie-
lāgots lielākarn cilvēku lo-
kam,» atminas M. Rozes par-
tijas biedrs, Latvijas Zemnie-
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gusts Brigmanis. «Roze bija
cīnītājs, visas šis politikas lie-
tas viņu dedzināja, taču viņš
nesūkstījās - bija labs cilvēks,
sabiedrisks un drosmīgs,» at-
ceras A.Brigmanis.

Lauksaimniecības veicinā-
šanas centra vadītāja Ingūna

Gulbe, kura savulaik bijusi M.
Rozes padomniece, stāsta -
divas galvenās lietas, kas viņu
dzīvē interesējušas visvairāk,
bijušas fotografēšana un da-
ba. ,<Arviņu bija loti intere-
santi iet dabā - viņš vienmēr
varēja ko pastāstīt,» atminas

I. Gulbe. Kad M. Roze pēc
zemnieku protestiem demi-
sionēja un aizgāja no aktīvās
politikas, viens no viņa pro-
jektiem bija zivju audzētavas
izveidošana Liepājas zivju
konservu rüpnīcā Kolumbija.
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pēdas interneta sociālajos
tiktos, kur Roze domubied-
rus meklēja jau kopš deviņ-
desmitaj iem gadiem. Un
smags, godīgi padarīts darbs,
kas Mārtiņu Rozi skaidri un
spēcīgi ir ierakstijis neatkarī-
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Izsaku visdziļāko līdzjūtlbu
Mārtiņa Rozes ģimenei, viņu rnūžlbā aizvadot.

Mēs vienmēr atcerēsimies Mārtiņu Rozi
kā Latvijas valsts un savas zemes patriotu.

Valsts prezidents Andris Bērziņš

Dziļās sērās paziņojam, ka š g. 2. augustā mirusi
Elvine Astra Stalbova

(dzimusi Puķudārzs, 1928.g.).

lzvadīšana no Slokas baznīcas
14. septembri plkst. 15.00 uz Ķemeru kapiem.

Piederigie

Ar visdziļāko līdzjūtību paziņojam, ka piektdien no Izraēlas mums
atnāca sēru vēsts: pēc smagas sllrntbas mūžībā aizgāja

izcils Izraēlas diplomāts, liels Latvijas draugs
Hens Ivri Apters

Vairāk nekā 20 gadu garumā Hens Ivri Apters kalpoja
Izraēlaslekšlietu ministrijā un 2006.-2010. gados

pārstāvēja savu valsti Latvijā.
Strādājot Rigā, Ivri Aptera kungs izdarija loti daudz

Latvijas-lzraēlas attiecibu attīstīšanas labā, ekonomiskās un
humanitārās sadarbības nostiprināšanai. īpašu uzmanibu viņš

veltija ari Ebreju padomes darbībai - mēs vienmēr jutām
cieņas pilnu gādību un atbalstu no viņa puses.

Šajā sēru stundā Latvijas ebreju vārdā izsakām vlsdziļāko
lldzjūtību rnūžlbā aizgājušā ģimenei un piederigajiem.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome

Izsaku visdziļāko līdzjūtlbu
Mārtiņa Rozes ģimenei, viņu pāragri mūžtbē aizvadot.

Savas zemes mīlestiba, sirsniba, dzivesprieks un aizrautiba,
veicot ikvienu uzticēto darbu, - tāds Mārtiņš un viņa veikums

vienmēr paliks mūsu atmiņās.

Gundars Daudze

To kā akmens pēc rieta
VēI siltumu glabā.

5apņus. mīlu un atmiņas saglabā sirds.
(O.Lisovska)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību valdes loceklim un draugam
Ervinam Labanovskim, mtļo māti zemes klēpī guldot.

Biedriba Progresīvie

LNT kolektivs

Izsakām mūsu visdziļāko lldzjūtību Aivaram Ragovskim,
tēvu rnūžībā aizvadot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Inārai Andersonei un
piederigajiem, dēlu Andri Andersonu rnūžībā aizvadot.

Rigas Angļu ģimnāzijas kolektivs

Izsaku visdziļāko līdzjūtību bljušā zemkopibas ministra
Mārtiņa Rozes tuviniekiem.

Vēlos apliecināt savu cieņu i1ggadējam politiķim.
kurš sniedzis ievērojamu personisku un profesionālu
ieguldijumu Latvijas zemkopibas nozares attīstībā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izsakām visdziļāko līdzjūtibu un skumju bridi esam kopā ar
Mārtiņa Rozes ģimeni un tuvieniekiem, viņu rnūžībā aizvadot.

Lattelecom padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis

Lattelecom kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtlbu Ceļu laboratorijas Pētniecibas
vadības un testēšanas daļas ražošanas inženierei

Annai Lejiņai, brāli rnūžībā pavadot.

VAS Latvijas Valsts ceji kolektivs

lr apklusuši soli
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

(O.vācietis)

Izsakām lldzjūtību ārstei Ievai Daizei,
māti rnūžlbas ceļos pavadot.

SIA Saldus medicīnas centrs kolektivs

Izsakām visdziļāko Iīdzjūtību un skumju bridi esam
kopā ar mūsu darbinieku Tālivaldi Paka Inu,

māti mūžībā pavadot.

AS Sadales tikls Centrālā reģiona kolektīvs
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