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JULGĪ STALTE, ĒRIKS ZEPS VAI SIBĪRIJĀ IR DZINTARS?

Kad satiekas īsta lībiete ar īstu 
latgalieti, notiek varenas lietas. Julgī ar 
Ēriku stāstīja par ceļojumu uz Sibīrijas 
latviešu ciemu Augšbebri (Verhņaja 
Bobrovka). 19.gadsimta beigās uz 
Augšbebriem aizceļoja bezzemnieki no 
Nīcas un Bārtas, lai viņiem būtu sava 
zeme ko iekopt un apstrādāt. 
Augšbebros ir spēcīga latviešu kopiena.
Tur dzīvo latvieši 4., 5. un 6. paaudzē. 
Jaunākā paaudze saprot latviešu 
valodu, bet izvēlas runāt krieviski. Līdz 
2008. gada krīzei Augšbebros dzīvoja 
latviešu valodas skolotāja, kas mācīja 
valodu un organizēja latviskus 
pasākumus.  

Omskas apgabalā dzīvoja līdz pat 
200,000 cilvēki 200 latviešu apmetnēs. 
Šodien Augšbebru ciemā dzīvo 120 
cilvēki. Ciemā ir viena galvenā iela Uļica 
Centraļnaja, ap 60 mājām, latviešu 
kultūras nams un veikals. Ciema 
lepnums ir ūdens tornis, kas dod 
iespēju mājās ievilkt ūdeni. Apkārtējos 
ciemos ūdens jāsmeļ no akām. Kaimiņu 
Kurzemes Ozolciems (Kurļano 
Dubovka) sliktos laika apstākļos ir 
sasniedzams tikai ar traktoru. 
Temperatūra vasarā var sasniegt +40c 
un ziemā noslīdēt līdz -35c. Šajā 
apgabalā ir stepes. Labi aug labība.  
 



Julgī un Ēriks apmeklēja Augšbebrus 
2018. un 2019. gadā. Strādāja ar kultūras 
nama vadītāju, folkloras kopu Varavīksne 
un bērnu dārza audzinātāju. 

Augšbebros vēl saglabājusies 19. 
gadsimta Kurzemes izloksne. Tur vēl lieto 
šādus vārdus:

savāķās
tāļāk
akurāt
tenām (šeit)
rūme (vieta)
ķēķis
ķoķis (grozs)
knoši (knauši)
naģe (varde)
pervēt (krāsot)
krievene
vācietene
latvietene
iznievāt (iznīcināt)

Latviskoti krievu vārdi:
boļnīca (slimnīca)
pomidori (tomāti)
kopdzīve (kopmītne)

Var sastapt šādus uzvārdus:
Benke
Leja
Brūns
Jurušs
Mucenieks
Kalniņa
Cīrulis
Otaņķe

Daudziem repertuārs latviski ir pierakstīts 
kirilicā. 
Vislabāk sasveicināties ar “Sveiks!” 

AUGŠBEBRI
Katra šī Latvijas 

saliņa ir pašu 
rokās!  



LŪKOSIM, LAI LATVIJAS SALAS VISĀ 
PASAULĒ NOTURĒTOS!

DZINTARIŅI

Jau 2018. gadā Julgī un Ēriku šokēja
absolūtās muļķības, ko pārraidīja valsts TV
kanāli. Diemžēl savādāka informācija nav
pieejama, jo mazajiem ciemiem atņem
piekļuvi internetam. Cilvēki tic tam, ko viņiem
stāsta. Julgī ar Ēriku tika uzskatīti par ārvalstu
aģentiem. Kultūras nama vadītāja tika
izsaukta uz rajona centru un izprašņāta par
visu ko viņi darīja un runāja. Otrajā braucienā
Julgī ar Ēriku bija jāapmeklē uzvaras dienas
pasākums un jāizrāda cieņa kritušajiem
krievu karavīriem. Kovids smagi skāra
Augšbebrus. Tagad arī mobilizācija ir skārusi.
Seši no Augsbebru vīriešiem ir mobilizēti.

Folkloras kopa Varavīksne iemācījās jaunu 
repertuāru un sāka vadīt zaļumballes.
Uzvarēja konkursos un varēja iegādāties 
jaunus tērpus. Kāds divarpus gadus 
atpakaļ nodedzināja kultūras namu. 
Vietējie sanāca kopā un to atjaunoja. 
Jāpiebilst, ka blakus Augšbebriem 
kādreiz bija Vecbebri. Vecbebru ciema 
vairs nav.
Katra šī Latvijas saliņa ir pašu rokās! Tad 
nu lūkosim, lai Latvijas salas visā pasaulē 
noturētos.  

Paldies Anitai Andersonei par 
burvīgo dzintariņu atvešanu no 
Latvijas!

Bērni atrada maisiņu pilnu ar 
dzintara gabaliņiem jūras malā un 
tad meklēja tos smiltīs. Dzintara 
gabaliņus piestiprināja katrs pie sava 
grupu darbiņa. 

Katram tika gabaliņš saules akmens. 
  
 



 4. janvāra vakarā no Rīgas  pie mums ierodas 
Latvijas nacionālās bibliotēkas darbinieki 
Brigaderes jaunkundze un Blaumaņa 
kungs,kuriem ir atbildība par bibliotēkas 
vērtīgo grāmatu kolekciju. Diemžēl vienai no 
visvērtīgākajām grāmatām par dzintaru, kaut 
kur Latvijā  pazudušas ne tikai piecas
lapaspuses, bet pats vāks! Izmisumā 
bibliotēkas darbinieki atlido uz 3 x 3, 
meklējot palīdzību šīs lapas un vāku atrast. 
Protams 3 x 3 saime ir ļoti pretīmnākoša, un 
ātri vien dodamies uz Adelaides lidostu, kur 
mūs gaida īpašais Airbaltic tiešais reiss uz 
Rīgu. Stjuarte paziņo, ka lidojuma laikā tiks 
pasniegti pīrāgi, cīsiņi ar šķovētiem 
kāpostiem un rabarbera maizītes. Mēs visi 
laimīgi! Šķita, ka tikai dažas minutes 
pagājušas, un Kapteinis Ērglis jau paziņo, ka 
tuvojamies Rīgai un pirms nosēšanās 
jāaizsprādzē drošības jostas. 
No Rīgas lidostas dodamies uz bibliotēku 
Daugavmalā, kur saņemam norādījumus 
tālakam ceļam. Rīgā vienu lapu atrodam 
veikalā kur pārdod dzintara rotas. 
Veikalnieces pastāsta, ka dzintara rotas ir jau 
no seniem laikiem bijušas populāras un 
dažādība ir ļoti liela. Izvēle veikalā ir plaša un 
rotas skaisti izstādītas. Lai saņemtu vienu 
lapu un vāka gabaliņu, mums jānodzied 
“Rīga dimd”, ko protams veiksmīgi izdaram! 
Iznāk kārtīgi apceļot  Dzintarkrastu! Uz 
ziemeļiem no Rīgas satiekam Zvejniekciema 
pamatskolas pirmās klases skolotāju, kurai 
 arī ir ko meklējām. Kā jau var sagaidīt no 
skolotājas, viņa mums šo to pastāsta  par 
dzintaru un uzdod dažus pārbaudījumus. No 
turienes dodamies uz dienvidiem kur 
atrodam vecu tantuķi, kurai arī ir viena lapa 
un vāka gabaliņš. Pie tantuķes, kura īsenībā ir 
mīļa, bet izskatās un izklausās diezgan 
atbaidoša, mēs parādam, ka mākam iemest 
bumbu spainī. Uzzinam, ka Liepāja ir viena 
no tām vietām Latvijā kur ir atrasts ļoti daudz 
dzintara. 

ŠĶĒRŠĻU 
GĀJIENS



Atliek tikai atrast vēl vienu lapu, un tas paveicās 
pie dziedniecēm, kundzēm ar plašu pieredzi kā 
pielietot dzintaru dziedniecībā. Visus šos 
intersantos cilvēkus atrodam sekojot gan 
dzintara gabaliņiem, gan dzintara diedziņiem. 
Mūsu uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. Brigaderes 
jaunkundze un Blaumaņa kungs ir bezgala 
pateicīgi un mūs pacienā ar gardiem dzintara 
 lācīšiem! Atliektikai iekāpt mūsu Airbaltic 
lidmašīnā un liekas, ka pēc pāris minūtēm jau 
 esam atpakaļ 3 x 3! Kas par piedzīvojumu! 
Jutāmies gandarīti, ka varējām izpalīdzēt Latvijas 
nacionālai bibliotēkai un pie reizes, paši 
iemācījāmies daudz par dzintaru, vienu no 
Latvijas nacionālajiem simboliem.

Tālāk, dodoties uz Pāvilostu, satiekam pavecu 
zvejnieku, kurš lāpa zvejas tīklus un sūc pīpi. Zvejnieks 
zin daudz par dzintaru, it sevišķi, kā tas radies un 
labprātīgi mums par to stāsta. Kā par laimi, viņam arī 
bija viena lapa un vāka gabaliņš, un, kad parādam 
viņam, kā mēs protam pārvadāt ūdeni, viņš mums 
lapu un vāka gabaliņu iedod.   

BĒRNI BIJA SAJŪSMĀ PAR VIRVJU 
SIEŠANU!



1/2 X 1/2 DIENAS NORISE 3X3 DIENAS NORISE 

8:00   brokastis
9:00   dienas iezvanīšana
9:10    Andris Rūtiņš “Rotas dzintarkrastā”
10:15   kafijas pauze
10:30  rīta ievirze
12:30  pusdienas
1:30    pēcpusdienas ievirze
3:15    launags
4:30.  puduri 
6:00  vakariņas
7:00  ”Jūras daudzinājums”
8:30   “Aijā, žū žū”
9:30  nīkšana, zolīte, satikšanās vakars 
  

8:00.  brokastis
9:00   dienas iezvanīšana
9:10    folklora un rotaļas ar Julgī un Ēriku 
10:15   našķis 
10:30  māksla ar Sandru  
12:30  pusdienas
1:30    pastaiga uz jūru, Jūrmalas stafete 
3:30   launags
4:30   puduri (ar vecākiem) 
6:00   vakariņas
7:00   ”Jūras daudzinājums” 
8:30  pasaciņa un “Aijā, žū žū” 


