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„Kad skumjas izlīst, tad dvēseles kausu kā 
zieda biķeri pēc rasas piepilda smaržojošs miers. Es 
cenšos nebūt skumjš, bet tāda ir visa mana būtība. 
Visu dzīvi esmu bijis pesimists, bet tagad cenšos 
līdzsvarot savas noskaņas. Cenšos nebūt ne 
optimists, ne pesimists, bet sasniegt tādu līmeni, 
kas līdzīgs mierīgam dzīves skatījumam – „sine ira 
et studio” – bez dusmām un kaislībām,”

par sevi 1973.g. rakstījis Pēteris Ludvigs Ozoliņš
– skumju dzejnieks, stāstu un noveļu, lugu un 
epigrammu autors, publicists. Ar rakstīšanas kaiti 
bijis apsēsts jau no skolas laikiem. Izteikt sevi 
dzejā viņam tikpat svarīgi kā elpot.



Pēteris Ludvigs Ozoliņš dzimis 1907.g. 
17.septembrī Valkas apriņķī Zvārtavas pagasta 
„Birznieku” mājās. Tēvs Pēteris tirgojies ar lopiem, 
tāpēc ģimene pārcēlusies uz Valku, kur viņiem 
bijis veikals. Pirmā pasaules kara laikā tēvs frontē 
gājis bojā, māte Kristīne palikusi viena ar četriem 
bērniem. Mātes brālis, „Jaunšodu” saimnieks 
piešķīris viņai tēva mājā mūža dzīvokli un nelielu 
zemes gabaliņu, tāpēc Ozoliņi pārcēlušies atpakaļ 
uz Zvārtavu. Bērni vasarās strādājuši pie 
saimniekiem, bet ziemā mācījušies skolā. Kristīne 
centusies savus bērnus skolot, cik vien tas bijis 
iespējams.



Skolas gaitas Pēteri Ludvigu tālāk aizvedušas 
uz Gaujienas vidusskolu un Tukuma ģimnāziju. 
Mācījies karaskolā, bet slimības dēļ to 
nepabeidzis. Strādājis gan Rīgā, gan Cēsīs par 
sabiedrisko lietu publicistu, vēlāk bijis 
grāmatvedis un revidents.

Pirmie dzejoļi publicēti Latvijas brīvvalsts 
laikā. Okupācijas gados rakstījis nelegāli. 
Piedalījies pretestības kustībā, 1972.g. arestēts 
par tīšu pretpadomju darbību.

Čeka iznīcinājusi 26 klades viņa dzejoļu. Arī 
trīs ieslodzījuma gados turpinājis rakstīt. 
Dzimtenē atgriezies ar sagrautu veselību. Miris 
1980.g. 14.jūlijā. Apglabāts Valmieras pilsētas 
kapos.



Visu savu dzīvi viņš turpinājis dzejot, rakstīt –
tas bijis vienīgais glābiņš, kā sevi saglabāt garīgi. 
Kaut arī mūža beigās viņu mocījusi slimība, 
Pēteris Ludvigs Ozoliņš tomēr rakstījis:

„Kaut visas domas nāvei pretī skrien,
Es dzīvei ticu vēl aizvien, aizvien,
Tāpat kā nemirstībai gars.”

Valkas bibliotēkā aplūkojama unikāla kolekcija 
– Pētera Ludviga Ozoliņa atstātais literārais 
mantojums: dzejas, stāsti, noveles, lugas un 
epigrammas vairāk nekā 30 burtnīcās un kladēs, 
ko sakārtojusi un pārrakstījusi viņa sieva Ārija 
Ozoliņa. Visus materiālus bibliotēkai dāvinājusi 
smilteniete Gunta Drone.



Gaujienas vidusskolā.



Tukuma ģimnāzijā.



Kara slimnīcā.



Kara skolā.


























