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Ievads

Valsts centrālo paidagoģisko institūtu atvēra 1925. g. un

slēdza 1930. g. Tā tad šis pārskats aptver visu institūta

pastāvēšanas laiku.

īss gan ir bijis institūta mūžs, tomēr: „Vai tavs mūžs

kam lieti der, to vis neteic ilgie gadi." Ka administrācija
un mācības spēki, tā arī audzēkņi institūtā ir strādājuši ar

lielu sajūsmu. Tā piecos institūta pastāvēšanas gados ir

patērēts ļoti daudz enerģijas. Ši enerģija nevar pazust bez

pēdām. Kur un kā šī enerģija institūtā tērēta un kur viņas

plūsma turpmāk būtu meklējama, to lai lasītājiem rāda šis

pārskats.

Institūta darbinieki cerē, ka šis pārskats ierosinās, sa-

biedrībā vienu otru vērtīgu paidagoģisku domu un viena

otrā gadījumā sniegs skolu darbiniekiem kaut mazu atbalstu

mūsu jaunās skolas tālākā izveidošanas darbā.

Jelgava, 1931. g. 24. februāri.

Redakcija



Skolotāju izglītība

1927. g. iznāca Latvijas skolotāju savienības

10 gadu darbības pārskats. Tur rakstā: „Skolotāju izglītības

paplašināšana un padziļināšana" 61. lap. p. starp citu lasām:

„ Augstās prasības, ko Savienība uzstādījusi pamatskolu

skolotāju amata kandidātiem, nav īsā laikā realizējamas.
Prāvs solis uz priekšu šim virzienā sperts Centrālo pai-

dagoģisko institūtu atverot. Tā dibināšanā un noor-

ganizēšanā aktīvu dalību ņēmusi Savienības valde. Savie-

nība pielikusi pūles arī no savas puses, lai institūts dabūtu

tiesisku pamatu likumos paredzētajā kārtībā izdotajā satversmē.

Centrālais paidagoģiskais institūts šogad izlaiž jau pirmos

absolventus. Tas uzņem par audzēkņiem visādu tipu vidus-

skolu abiturientus un ari skolotājus, kam nav vidusskolas

izglītības. No šī institūta ar laiku var izveidoties pilna paida-

goģiska augstskola."
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Reinis Liepiņš

Reinis Liepiņš

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta

dibināšana

Valsts centrālais paidagoģiskais institūts pastāvēja 5 gadus.
Divi pēdējie gadi gan bija institūta īsā mūža norietēšanas gadi, bet

pirmie institūta gadi bija tā atttīstības un izveidošanās gadi. Tā kā

pirms institūta atvēršanas Izglītības ministrijas Skolu virsvaldē bija
jāveic daudz sagatavošanas darbu, tad var skaitīt, ka Skolu virs-

valdē institūts, resp. rūpes un gādība par tā atvēršanu, apgādāšanu
un vēlāk par attīstību pastāvēja veselus četrus gadus. Šos gadus
man bija jāstāv Skolu virsvaldes priekšgalā. Valsts centrālais pai-

dagoģiskais institūts bīja tā tad veidots pēc tiem principiem, kas

izpaudās Skolu virsvaldes pastāvēšanas laikā. Zīmīgi, ka tiklīdz

es un nelaiķis Krišs Melnalksnis bijām spiesti atstāt vadošos po-

steņus izglītības lietās un aiziet no Izglītības ministrijas, norietēja
arī Valsts centrālā paidagoģiskā institūta zvaigzne: 1929. g. pavasarī
Saeimas budžeta komisija strīpoja institūta budžetus visām institūta

pirmajām klasēm un ar to institūta liktenis bija izlemts. 1930. gada
jūnijā institūts slēdza savas durvis uz visiem laikiem, izlaizdams

darbā savus pēdējos audzēkņus. Institūts bija vislielākā mācības

iestāde, kas nodibinājās un uzplauka Skolu virsvaldes laikā. Ap
viņu norisinājās Izglītības ministrijā iekšējās dažādu pasaules un

politisko ieskatu cīņas, un tāpēc pārskatā par Valsts centrālo paida-



goģisko institūtu, no Skolu virsvaldes viedokļa raugoties, pa daļai
ieaudīsies un pamirdzēs šo iekšējo cīņu asumi. Vēl gan ir pagājuši
tikai daži gadi no šīm cīņām ap Valsts centrālo paidagoģisko institūtu,

un grūti vel ir bez kaut cik saskatāmas vēsturiskas perspektīvas
apstākļus pilnīgi objektīvi attēlot un lietas novērtēt, tāpēc no tāda

novērtējuma arī atturēšos, bet tā kā ir ļoti no svara fiksēt pašus
faktus par Valsts centrālā paidagoģiskā institūta dibināšanu un cīņām

ap to, tad tos gan te atzīmēšu, kamēr tie vēl spilgti stāv atmiņā.
Kad 1924. g. vasarā, sekodams izglītības ministra K. Strauberga

uzaicinājumam, uzņēmos Skolu virsvaldes direktora amatu, tad jau
atradu priekšā domu par divgadīga paidagoģiskā institūta dibināšanu.

Šī doma jau bija cilāta Latvijas skolotāju kongresos un Latvijas sko-

lotāju savienības konferencēs un bija nobriedusi kā noteikta skolas

darbinieku prasība. Liekas, kā tā saskanēja labi ar mūsu vienotās

skolas paidagoģiskiem principiem: uz plašas un ilggadīgas vispā-
rējās izglītības dibināt koncentrētu speciālu izglītību. Izglītības
ministrijā sastapu diezgan nelabvēlīgu sabiedrisku atmosfairu.

Diezgan grūti man bija pirmā gadā izvest jaundibināmā institūta

budžetu cauri visām instancēm, jo budžetus aizstāvēt katrā instancē

visos momentos nav iespējams galvenam skolu direktoram, bet tas

jāuztic vienu otru reizi attiecīgam palīga spēkam. Jāsaka, ka

Izglītības ministrijas ierēdņi tomēr aizstāvēja divgadīgā institūta

budžetus. Jaunā institūta budžeti tika apspriesti pilnīgi tikai no

lietderības viedokļa, un to pieņemšanu netraucēja nekādas poli-
tisko aizkulišu intrigas. Šinī apstāklī var saskatīt noteiktu pierādī-
jumu, ka institūta likvidētājiem, kam pieskaitāms labais spārns, nav

nekādu iebildumu pret pašu divgadīgu institūtu, kurā iestājas mūsu

vispārīgās izglītības vidusskolu absolventi, bet šīm grupām acīs

dūrās tas, ka tā vadība bij nodota pazīstamiem dēmokratiskiem

izglītības darbiniekiem. Ka kultūras konservātīvajiem darbiniekiem

nevar būt iebildumu pret divgadīgiem paidagoģiskiem institūtiem,

par to es pārliecinājos vēl reiz šovasar, apmeklēdams Igaunijas pai-
dagoģisko izstādi un tur iepazīdamies ar Igaunijas skolotāju izglī-
tības stāvokli. Izrādās, ka tur labā spārna Izglītības ministrs likvidē

sešgadīgos skolotāju seminārus un nodibina divgadīgus skolotāju
institūtus, un tas notiek tāpēc, ka sešgadigo institūtu vadība atra-

dusies vai nu sociāldēmokratu vai dēmokratu rokās. Vai apstākļi
Igaunijā un pie mums Latvijā būtu tik dažādi, ka to, ko pie mums

reakcija grib graut, to pašu Igaunijā tā grib stutēt un celt? Nebūt

ne. Bet reakcija nezin, kas viņai īsti darāms. Tā rīkojas bez va-

došiem principiem un katrā atsevišķā konkrētā gadījumā iestādes

derīgumu tā apsver pēc personālā sastāva.

1925. gada pavasarī tā tad budžets tika pieņemts un vajadzēja
sākt domāt par vietu, kur institūtam nomesties, un par telpām, kur

to ievietot. Bija arī jāizšķir jautājums, kam uzticēt jaunā institūta

noorganizēšanu un kam nodot tā vadību, resp., ko izraudzīt par

nākošo institūta direktoru. Jautājumam par jaunā institūta speci-
fiskām funkcijām arī tika veltītas vairākas Virsvaldes padomes sēdes

un dažiem Virsvaldes padomes locekļiem man jau grūti nācās

ieskaidrot, kāpēc es gribēju institūtu nosaukt par centrālo. Toreiz

es biju nodomājis ap šo institūtu koncentrēt skolu reformas piekri-
tējus un labvēļus, un jaunajam institūtam uzdot daudzu skolu atjau-
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nošanas darba jautājumu teorētisko izstrādāšanu un praktisko izmē-

ģināšanu. Ap Valsts centrālo paidagoģisko institūtu vajadzēja
koncentrēties skolotāju kursiem gan vispārējiem, gan speciāliem.
Tā kā izglītības ministrs Arvids Kalniņš pilnīgi piekrita maniem

plāniem, tad nosaucām institūtu par Valsts centrālo paidago-
ģisko institūtu un par tā direktoru iecēlām II Jelgavas Valsts

ģimnāzijas direktoru G. Odiņu, pazīdami to kā ļoti veiklu un

saprātīgu organizātoru. G. Odiņam bija vienmēr diezgan grandiozi

plāni, un kad viņš iepazinās ar tiem mērķiem, kas bija uzstādīti

Valsts centrālajam paidagoģiskajam institūtam, tad viņam un arī man

kļuva skaidrs, ka institūtam vajag būt iestādei, kas paceļas pāri par

vidējo mācības iestādi. Tā mēs veidojām arī projektus institūta

satversmei. Skolu virsvaldes padomē šī satversme tika sīki iztirzāta.

Satversmes projekts nonāca jau līdz ministru kabinetam, kura prezi-
dents toreiz bija H. Celmiņš. Sākumā H. Celmiņam projekts bija izlicies

par daudz grandiozs, un viņš to atdeva atpakaļ Izglītības ministrijai
pārstrādāšanai. Bet pa to laiku, sakarā ar G. Odiņa iecelšanu,
„Latvī" un tā reprezentētās skolotāju aprindās bija sacēlies stiprs
reakcijas vilnis. Ar delegācijām un preses aģitācijām minētās ap-

rindas bija tā sainformējušas izglītības lietās diezgan vāji informēto

ministru prezidentu un bijušo izglītības ministri Hugo Celmiņu, ka

tas no izglītības ministra Arvida Kalniņa bija ņēmis vārdu, nekādu

svarīgu soļu izglītības lietās nespert, pirms nebūs par to viņu infor-

mējis. Lai gan Arvids Kalniņš ļoti atbalstīja tos ieskatus, ko Izglī-
tības ministrijā reprezentēju es, tad tomēr daži koalīcijas jautājumi
bija piespieduši viņu dot ministru prezidentam mīnēto solījumu, un

mums ar to bija jārēķinās. A. Kalniņam ar savu partijas biedri

P. Juraševski grūti būtu bijis aizstāvēt un izvest G. Odiņa kandida-

tūras apstiprināšanu ministru kabinetā. Tāpēc cits nekas neatlikās,
kā iebāzt Valsts centrālā paidagoģiskā institūta satversmes pro-

jektu galda atvilktnē līdz izdevīgākam momentam un atstāt institūta

pirmo veidošanu tikai uz budžeta likuma pamata, piemērojoties
jau līdz tam laikam pastāvošo skolotāju institūtu noteikumiem.

Nu vajadzēja izšķirties arī par institūta vietu. Institūta cen-

trālais stāvoklis noteikti prasīja, lai institūts būtu Rīgā, jo tikai Rīgā
institūta audzēkņiem pilnā mērā būtu pieejami visi zinātņu un

mākslu avoti. Tāpat tikai Rīgā būtu bijis iespējams saistīt arī lie-

lākos mācības spēkus, kā arī veikt visus tos pienākumus, ko es un

tās skolotāju aprindas, ar kurām es strādāju roku rokā, bijām insti-

tūtam nodomājuši uzlikt. Sākumā apstākļi institūta novietošanai

likās labvēlīgi: atbrīvojās Izglītības ministrijai piederošās bijušās
Mironova komercskolas telpas. Ar G. Odiņu apskatījām tās un

atradām gan par pamazām, bet pirmajā laikā pietiekošām. Tomēr

beigās mums neizdevās šīs telpas institūtam piešķirt, jo ministrs

A. Kalniņš tās bija apsolījis universitātes zooloģiskam institūtam,
kam tās tad arī piešķīra. Pēc ilgas un plašas visu varbūtību

noskaidrošanas mums bij jāapmierinās ar domām, ka Rīgā 1925. g.
rudenī institūtu novietot neizdosies un tāpēc tas bija pagaidām jāno-
vieto citur. Noskaidrojot apstākļus, mums nekas cits neatlikās, ka

novietot institūtu Jelgavā, jo Jelgava tomēr bij vistuvāk Rīgai. Jel-
gavā institūtam kopā ar II valsts ģimnāziju kā telpu, tā arī mācības

spēku un mācības līdzekļu ziņā bija pirmā laikā atrodama apmie-
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rinoša novietošana un apkalpošana. Neraugoties uz asiem politiķu
un skolotāju labā spārna protestiem 1925. g. rudenī atvēra trīs insti-

tūta nodaļas: humānītāro, mātēm.-dabas zinātnisko un mājturības
ar pietiekošu audzēkņu skaitu.

Kad pirms ziemas svētkiem 1925. g. pie varas nāca K. Ulmaņa
kabinets un par izglītības ministri E. Ziemelis, kas arī bija
Valsts centrālā paidagoģiskā institūta faktiskais likvidācijas ministrs,
tad, saprotams, nevarēja daudz runāt par Valsts centrālo paidago-

ģisko institūtu. Institūta satversmes projektam bija jāguļ joprojām
galda atvilktnē. Tomēr sakarā ar Centrālo paidagoģisko institūtu

iznāca ministrijā diezgan ass konflikts. Ministri E. Ziemeli acīm

redzot kāds no malas bija informējis par institūtu, tāpēc ministrs

man sacīja, lai es pirms skolotāju vasaras kursu noorganizēšanas

parunājoties ar viņu. Tā kā iepriekšējos gadus ministrs par tādām

lietām nemaz neinteresējās, tad man šī ministra vēlēšanās drīz pie-
mirsās un, kad toreizējais tautskolu direktors Krišs Melnalksnis man

iesniedza ziņojumu par skolotāju kursiem, kuri bija paredzēti Jel-
gavā Valsts centrālajā paidagoģiskajā institūtā, tad es priekšlikumam

piekritu. Tautskolu direktors bija par kursiem informējis laikrakstus.

E. Ziemelis ar to bij ļoti nemierā un noteikti prasīja, lai skolotāju

sagatavošanas kursus nevadītu vis Valsts centrālais paidagoģiskais
institūts, bet gan pamatskolu inspektors M. Štāls. Motivēts tas tika

ar to, ka Jelgavā skolotājiem vasaru būšot jādzīvo kursu laikā uz

akmeņiem, bet no Rīgas tie katru vakaru braukšot uz jūrmalu
ieelpot svaigu gaisu. Man pēc bārgas izrunāšanās ar ministri bija
tomēr jāpiekāpjas un jāparaksta M. Štāla iesniegtais kursu stundu

plāns. Ar to bija sists pirmais sitiens centrālajam paidagoģiskajam
institūtam un mazināta viņa nozīme, nostādot M. Štālu augstāk par
Valsts centrālo paidagoģisko institūtu. Šis pats konflikts bija pa

daļai par formālu iemeslu Kr. Melnalkšņa atcelšanai no tautskolu

direktora amata. Neskatoties uz visu nelabvēlību pašā ministrijā,
Valsts centrālais paidagoģiskais institūts auga, jo 1925. g. Saeimas

vēlēšanas nedeva labajam spārnam Saeimā noteikta vairākuma.

Institūts nāca ministrijā ar paplašinātu budžetu, ko pateicoties
I. Zubāna objektivitātei un G. Odiņa enerģiskai rūpībai par institūtu,
izdevās izvest līdz Ministru kabinetam. Ministru kabinetā un arī Saeimā

pieņēma paplašinātus Valsts centrālā paidagoģiskā institūta budžetus,
kur institūtam bija paredzētas piecas parallēlas nodaļas ar attie-

cīgiem speciāliem novirzieniem, kā tas sīkāk būs apskatīts šīs grā-
matas citos pārskatos. Izglītības ministra J. Raiņa laiki bija Valsts

centrālajam paidagoģiskajam institūtam vislielākās labvēlības laiki.

Šinī laikā pieņēma institūta satversmi. Pie šīs satversmes pieņem-
šanas bija jāpiedzīvo diezgan daudz cīņu. Satversmes saskaņošanai

pēc pārrunām Ministru kabinetā bija jāsasauc Izglītības ministrijā
starpresoru apspriede, kas saskaņotu direktora G. Odiņa uzmestā

projekta prasības ar financielām iespējamībām un darba algu notei-

kumiem. Apspriedē bija klāt Tautas labklājības, Finanču ministrijas
un Valsts kontroles pārstāvji. Šinīs apspriedēs izrādījās, ka mini-

striju pārstāvji, izņemot Tautas labklājības departamenta direktoru

Fr. Rozi, nevarēja nekā izkustināties no konvencionelās pozīcijas un

pēc divu reižu mēģinājumiem mums bij jāšķiras bez vienošanās.

Tikai vēlāk man izdevās kopā ar Finanču ministrijas saimniecības
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departamenta direktoru Miezi un Valsts kontroles I departamenta
vicedirektoru P. Vanagu vienoties par Valsts centrālā paidagoģiskā
institūta satversmi, kuru tad Ministru kabinets pieņēma un izsludi-

nāja 81. panta kārtibā 1927. g. Lieldienu starpsesiju laikā. Valsts

centrālajā paidagoģiskajā institūtā darbojos pirmajā gadā arī kā ķīmijas
skolotājs, tomēr mani amata pienākumi mani traucēja manu skolo-

tāja pienākuma izpildīšanā, un man bija nākošos gados no tā jāat-
teicās. Tāpēc nevaru kā skolotājs īsti spriest par institūta darbību

un sekmēm. Kā revidentam man nācās kopā ar ministriem un

citiem direktoriem vairākkārtīgi būt Valsts centrālajā paidagoģiskajā
institūtā un no sirds priecāties, ka institūts pieņēmās plašumā un

arī dziļumā. Ja pirmajā gadā institūta audzēkņu mākslas priekš-
nesumi stāvēja vēl stipri nedroši, tad tie kpļ*a sasniegumi, ko

izdevās dzirdēt vēlākos gados Rīgā un Jelgavā ļoti nopietnā mūzikas

paidagoga Jūl. Rozīša vadībā, visus viesus un mani sevišķi patī-
kami pārsteidza. Bija laimīgi atrisināts Valsts centrālalā paidagoģiskajā
institūtā arī mākslu un sevišķi mūzikas pasniegšanas jautājums.
Man bija jāgroza mana iepriekšējā teorētiskā prezumpcija, ka institūts

nespēs šinī ziņā nostāties blakus pārējiem institūtiem. Tas tam bija
izdevies spīdoši.

Valsts centrālais paidagoģiskais institūts tā gadu pēc gada
vairāk nostiprinājās. Tā kā domāt par jaunu telpu celšanu Rīgā
šinīs gados institūta vajadzībām ne bij izredžu, un satiksme ar Jel-
gavu sāka vairāk un vairāk attīstīties, tad pie Jelgavas pils atjau-
nošanas sākām domāt arī par lielākās pils daļas piemērošanu Valsts

centrālajam paidagoģiskajam institūtam. Budžeti 1927. g. gāja gludi.
Izredzes uz institūta attīstīšanos un izveidošanos par sava nosau-

kuma cienīgu iestādi bija garantētas arī no paidagoģiskā viedokļa.
Bet tad notika Izglītības ministrijā nelabvēlīgs lūzums arī priekš
Valsts centrālā paidagoģiskā institūta. Par ministri nāca profesors
Tentelis. Tas likvidēja Skolu virsvaldi un līdz ar to atlaida no

amatiem visus virsvaldes darbiniekus. Kādi projekti pēc tam tika

cilāti Skolu departamentā, to es šai pārskatā nevaru paziņot, jo es

vairs nestrādāju Izglītības ministrijā. Vienu gan es noteikti varu

apgalvot: tā nebija principiēla divgadīgo paidagoģisko institūtu no-

liegšana. Paies gadi, un es ceru, ka mums par savu darbu Latvijas
vēstures priekšā jāsarkst.
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Ģederts Odiņš

Ģederts Odiņš

Valsts centrāla paidagoģiskā institūta

izveidošanās

Institūtu atvēra 1925. g. rudenī

Jelgavā. Tā kā institūtam savu telpu
nebija, tad to novietoja II Jelgavas
valsts ģimnāzijas telpās, uzticot tā

orgānizēšanu un vadību direktoram

G. Odiņam. Šāda apvienošana nāca

institūtam par svētību, jo ģimnāzijā
bija ne tikai labi iekārtotas telpas,
bet arī plaši mācības līdzēkļu kabi-

neti, laborātorijas, darbnīcas un lauk-

saimniecības ferma. To visu insti-

tūts varēja izmantot un arī izman-

toja, sākot no pašas pirmās darbības

dienas. -Citādi institūtam nebūtu bijis
iespējams sekmīgi strādāt, jo pirmā
gada - budžets bija tik niecīgs —

Ls 20.200.—,
ka no tā varēja segt

tikai algas un saimniecības izdevu-

mus. Inventāra iegādāšanai, biblio-

tēkai, mācības līdzēkļiem un kabi-Skolas nams Pasta ielā 25
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netu iekārtošanai palika apmēram Ls 4000.—, kas lielas mācības

iestādes iekārtošanai ir piliens jūrā.

Lai institūts labāki

varētu veikt savus uz-

devumus, tad mācības

plānos bija paredzēta
nozarošanās. Institūtu

atvēra ar 3 nodaļām:

matēmatisko, -
hu-

manitāro un māj-
turības. 1926. gadā
nāca klāt dabas zi-

nību-agronomiskā
nodaļa un 1927. gadā —

fiziskās audzinā-

šanas nodaļa. Insti-

tūta stundu plāni — ie-

spiesti „Vald. Vēstnesī"

Skolas nams Čakstes bulv. 13

1928. g. 31. maijā Nr. 119. Praktiskai paidagoģijai pirmajā gada

izmantoja II Jelgavas valsts ģimnāzijas sagatavošanas klases, bet

sākot ar 1926.gadu šim nolūkam atvēra parauga pamatskolu,
kur sākumā bija 2 klases. Vēlāk klašu skaits palielinājās. Sīkā-

kas ziņas par paraugskolu ir sniegtas tepat atsevišķa_ raksta. Parauga

pamatskolu ar pirmskolu un internātu novietoja īrētas telpas, Čakstes

bulv. 7, Čakstes bulv. 9

un Akadēmijas iela 38.

Institūtā uzņēma par

audzēkņiem ģimnāziju
absolventus uz gata-
vības apliecību
konkursa pamata un

pamatskolu skolotājus,
kam nebija pilnas vidus-

skolas izglītības, bet kas

strādājuši kā skolotāji

pamatskolās ne mazāk

par 3 gadiem ; šiem

skolotājiem bija jāiztur

pie institūta 2 gadu laikā

pārbaudījumi vidussko-

las kursa apmērā.
Paraugskolā Čakstes bulv. 7

Paidagoģiku, paidagoģijas vēsturi, vispārējo un paidagoģisko

psīcholoģiju, loģiku, filozofiju un metodikas visās nodaļās mācīja
vienādā apjomā. Sīkākas ziņas par šiem priekšmetiem sniegtas pār-
skatā' atsevišķos rakstos. Bez šiem priešmetiem katrai nodaļai bija
savi speciālie priekšmeti, ap kuriem kā ap cēntru grupējās audzēkņu
intereses. Ja šie priekšmeti bija jau mācīti vidusskolā, kā, piemē-
ram, matēmatika, dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, literātūra un

valodas, tad tās še paplašināja un padziļināja ; ja tie vidusskolā ne-

bija mācīti, kā agronomiskie priekšmeti, mājturība v. c, tad tos iz-

ņēma tādā apjomā, ka lai audzēkņi ne tikai būtu spējīgi tos mācīt
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pamatskolās un papildu skolās, bet varētu tos izlietot arī savā nā-

kamā sabiedriskā darbā.

Tā kā audzēkņu lielākā daļa — apm.
2/3 — nāca no laucinie-

kiem un tiem bija paredzams pēc kursa beigšanas atkal atgriezties
uz laukiem, tad institūtā piegrieza vērību arī tiem priekšmetiem,
kam nozīme laucinieku dzīvē, kā piem., dārzkopībai, lopkopībai,
putnkopībai, biškopībai, mērniecībai un t. 1.

Audzēkņiem bija jāklausās lekcijas, jālasa grāmatas, jāizstrādā
referāti, jāstrādā laborātorijās, kabinetos, rokdarbu darbnīcās un fermā,

jāhospitē paraugskolā un jāpasniedz praktiskās stundas. Par hospi-
tēšanu un praktiskām stundām sk. rakstu paidagoģija".

Skolotāja tiesību iegūšanai bija sekmīgi jāveic visi praktiskie
darbi un jāiztur pārbaudījumi visos priekšmetos. Pateicoties stin-

grajām prasībām vājākie andzēkņi kursu nevarēja beigt. No 445

audzēkņiem, kas mācījās institūtā, skolotāju diplomu ieguva 396.

Vājo sekmju, slimības vai citu apstākļu dēļ kursu nav beiguši 49

audzēkņi, t. i. ll°/o no kopējā skaita. Sīkākas ziņas par atseviš-

ķiem audzēkņiem ir atronamas rakstā „Audzēkņi".
Jāaizrāda, ka Valsts centrālais paidagoģiskais institūts atšķīrās

no pārējiem Latvijas skolotāju institūtiem ne tikai ar to vien, ka

viņš bāzējās uz nobeigtu vidusskolas izglītību, kamēr pārējie bāzējās
uz pamatskolas izglītību, un ka kurss viņā bija divgadīgs, bet arī

ar to, ka bez parastajiem ziemas semestriem audzēkņiem bija jā-
strādā institūtā arī vienu vasaru. Vasarā notika praktiskie un teo-

rētiskie darbi botānikā, zooloģijā, mērniecībā, dārzkopībā, lopkopībā,
biškopībā, mājturībā, augļu pārstrādāšanā un kooperācijā, rar šiem

darbiem sīkākas ziņas ir sniegtas nodaļā par kursi-em un

rakstā „B io 1 o ģij a".

Valdekas ferma Rīgas šosejā
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Audzēkņu skaits.

Institūta paraugskolā

Paidagoģisko praktiķu audzēkņi ieguva institūta paraugskolā
un II Jelgavas valsts ģimnāzijas sagatavošanas klasēs, resp. V un

VI pamatskolas klasēs. 1925/26. m. g., kad vēl paraugskolā nebija
atvērta, bija jāiztiek ar ģimnāzijas trim sagatavošanas klasēm. Pa-

raugskolu atvēra 1926. g. rudenī 2 klašu sastāvā. Pēc tam viņa
pakāpeniski paplašinājās līdz 8 klasēm 1929/30. m. g. Sīkākas

ziņas par paraugskolu sniedz M. Martinelli tālāk atsevišķā rakstā.

Pirmā izlaidumā uz vienu mēģinājuma klasi iznāca caurmērā

16 praktikantu, otrā 19, trešā 15 un pēdējā 10.

Bez tam praktiskās stundas mājturībā, rokdarbos un vingrošanā
institūta audzēkņiem iedalīja arī ģimnāzijas klasēs, sevišķi I un II

sieviešu ģimnāzijas klasēs.

ļl925/26. ]1926/27.1 1927/28. 1928/29.
m- g- I m. g.

'30. r/
-

*

Kopa
; m. g.; g- i m.

i

lodaļu skaits:

I kursā 3 4 5 5

II kursā •
•
• ' — 1 4 5

Izņemts audzēkņu 73 126 145 101

5

445

lacījās pavisam audzēkņu ....
73 194 ļ 265 237

\o tiem:

109

vīriešu j 10 25 46 54

sieviešu 63 169 219 183

35

74

audzēkņu laucinieku 52 101 178 164

mdzēkņu pilsētnieku 21 93 ; 87 73

71

38

'ursu beigušo skaits — 64 113 129

lo tiem:

vīriešu i — 7 16 26

90

20

396

69

sieviešu — 57 97 103 70 327

ā nodaļām kursu beigušie sadaļas šadi:

Mājturības nodaļu pavisam beiguši 107

Humanitāro
„ „ „

106

Matēmatisko
„ „ „

81

Dabaszin-agr.
„ „ „

66

Fiziskās audzin.
„ „ „

36

Kopā 396
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1925/26.
ļ

1926/27.
ļ

1927/28.

1928/29.

1929/30.
I

„ _
,

māc.

g.

i

māc.

g.

māc.

g.

māc.

g.

ļ

māc.

g.

ļ

K

-°P
a

Ls

:

i

ļ

Izdevumi

paidagoģiskā
personāla

un

citu

dar-

binieku

algām

11.116.97

138.229.74

72.632.05

90.411.19

76.008.36

288.398.31

Telpu
īre

pamatskolai
un

institūtam,

apkurinā-

šana,

apgaismošana,
remonti

un

kancelejas

izdevumi

3.450.94

8.024.03

13.187.42
j

1.9.194.66

13.547.29

57.404.34

Inventāram

2.074.63!

5.003.69
1

2.349.36
i

2.315.70

392.—

12.135.38

Mācības

līdzekļiem

2.049.47
1

6.071.78
j

5.239.98!

6.578.11

1.152.16

21.091.50

Atlaista

mācības

nauda
un

stipendijas
audzēk-

ņiem

1.524.73

3.157.—
:

6.085.—

8.417.44

5.290.U5

24.474.22

Viss

izdevumu

budžets
kopā

20.216.74

60.486.24

99.493.81

126.917.10

96.389.86

403.503.75

lemaksāta
valsts

kasē

audzēkņu
mācības
nauda

1.480.—

3.870—5.170.—
ļ

4.900.—

2.190.—

17.610

-
Pavisam

piemaksāts

institūta

uzturēšanai
no

valsts

budžeta

summām

18.736.74

56.616.24

94.323.81

122.017.10

94.199.86

385.893.7S

Institūta

uzturēšanas
izdevumi,
kas

segti

no

valsts

budžeta
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Cik valstij izmaksāja viena skolotāja sagatavošana

Tā kā pa visu institūta pastāvēšanas laiku no valsts līdzekļiem
piemaksāts viņa uzturēšanai, ieskaitot arī izdevumus paraugpamat-
skolas uzturēšanai, Ls 385.894,—, un pavisam sagatavoti 396 sko-

lotaji
L

tad viena skolotāja sagatavošana Valsts centrālajā paidagoģiskajā
institūta valstij ir izmaksājusi drusku mazāk par Ls 975.—.

r Šī summa nav liela salīdzinot ar to, cik izmaksā viena skolo-

tajā sagatavošana 5-gadīgos institūtos. Tā, piemēram, Valsts Jel-
gavas 5-gadejs skolotāju institūts 10 gadu laikā izlaidis 333 skolo-

tājus (Sk. „Izgl. Min. Mēnešraksts", 1930. g., J\r° 10), pie kam valsts

izdevumi šī institūta uzturēšanai, neskaitot izdevumus par telpām,
10 gadu laikā sastāda Ls 1.065.738,66. Pēc šiem datiem iznāk, ka

Jelgavas skolotāju institūtam viena skolotāja sagatavošana ir izmak-

sājusi Ls 3.200,—. Ja augšminētiem izdevumiem pieskaita B°/o gadā
par ēkas ieguldīto kapitālu Ls 125.504,48, tad katrs institūtu bei-

gušais audzēknis izmaksa jau Ls 3.577,—. Pieņemsim, ka visi bei-

gušie visus 5 gadus būtu maksājuši pilnu mācības naudu pa Ls 20,—
gadā. Tad tikko minētā summa samazinātos par Ls 100,—,

un katrs

šai institūtā sagatavots skolotājs būtu valstij izmaksājis Ls 3.477,—.
Pats par sevi saprotams, ka 6-gadīgos skolotāju institūtos viena

skolotajā sagatavošana valstij izmaksās vēl dārgāki.

Mācības līdzekļi

Mācības darbu sekmīgai veikšanai institūta audzēkņi, kā jau
minēts, izlietoja II Jelgavas valsts ģimnāzijas laborātorijas un ka-

binetus, kas pakāpeniski tika paplašināti un papildināti kā no ģim-
nāzijas, tā arī no institūta līdzekļiem.

Fizikas klase
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Audzēkņu rīcība bija šādi kabineti!

Latviešu valodas kabinets ar 130 mācības piederu-
miem, rokrakstiem, fotogrāfijām un albumiem.

Vēstures kabinets ar 1840 dažādiem priekšmetiem, sen-

lietām, ieročiem, pergamentiem, vecām grāmatām un gleznām,
monētu un naudas zīmju kollekcijām, etnogrāfiskiem materiāliem,
moduļiem, kartēm, tabulām v. t. t.

Ģeogrāfijas kabinets ar 46 sienas kartēm, 150 sienas

tabulām-ainām, 1330 stereoskatiem, 4400 skatu kartiņām, karto-

grammām, diagrammām, ģeoloģiskām kollekcijām, iežu un ražojumu
paraugiem, moduļiem, aparātiem un piederumiem dažādu parādību
novērošanai, mērīšanai un demonstrēšanai, statistiskiem izdevumiem,
atlantiem un ģeogrāfisko literātūru.

Matēmatikas kabinets ar 232 priekšmetiem, mērniecības

instrumentiem, moduļiem, tabulām v. c.

Fizikas kabinets ar 842 aparātiem, piederumiem un darba

rīkiem.

Dabas zinātņu kabinets ar 816 aparātiem, darbarīkiem,
preparātiem, kollekcijām v. t. t.

Mineraloģijas kabinets un ķīmiskā laborātorija
ar 1970 priekšmetiem, darba rīkiem, uzskatāmības līdzekļiem mine-

rāloģijā, kristallografijā, technoloģijā un ķīmijā v. t. t.

Zīmēšanas klase ar 187 priekšmetiem.

Mūzikas kabinets ar 330 priekšmetiem un mūzikas instru-

mentiem. Audzēkņu rīcībā bija 9 klavieres un 1 harmonijs.

Koka, metāla, papes un stikla apstrādāšanas
darbnīcas ar 273 darba rīkiem.

Sieviešu rokdarbu un mājturības klase ar šujma-
šīnām, austuvēm, dažādiem darba rīkiem un paraugiem, pavisam
118 priekšmetu.

Vingrošanas zāle ar 165 priekšmetiem, vālītēm, nūjām,
lielām un mazām bumbām, diskiem, šķēpiem, basketbola piederu-
miem v. t. t. Bez tam ūdenssporta vajadzībām bija laiva, peldē-
šanas apmācības ierīces v. c.

Vācu valodas klase ar attiecīgo literātūru un uzskatā-

mības līdzekļiem.

īpatnēji pirmskolas un I pakāpes pamatskolas mā-

cības līdzekļi, pavisam 70 priekšmetu.

Bibliotēka ar 6445 sējumiem.

Paraugsaim niecība: 2 zirgi, 20 liellopi, 320 vistas, 10

zosis, 8 tītari, 20 bišu saimes, 5 siltumnīcas, koku audzētava ar

8000 potētiem un 5000 nepotētiem kociņiem un 4000 ogulājiem,
0,4 ha liela zemeņu plantācija, 0,2 ha liela aveņu plantācija, 2,5 ha

liels jauns dārzs ar 110 ābelēm un 9,5 ha kultivētas zemes sakņ-

augu un lauku kultūrām.
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V
t

isa inventāra vērtība bija šada:

Bibliotēka Ls 17.168, —

Visi mācības līdzekļi kabinetos, laboratorijās, klasēs

un darbnīcās
„ 43.396, —

Klašu, kabinetu un laboratoriju mēbeles
„ 39.828, —

Internāta inventārs
„ 9.370,—

Saimniecības nedzīvais inventārs
„

6.910,—

„
dzīvais inventārs

„ 7.600,—

„
kokaudzētava

„
9.000,—

Visa inventāra kopvērtība Ls 133.272^—

Trīs ceturtdaļas no šīs summas —Ls 100.045,— —ir segtas
no II Jelgavas valsts ģimnāzijas līdzekļiem un viena ceturtdaļa —

Ls 33.227, no institūta līdzekļiem.

Vēstures kabinets

Mācības speķi

Pirmā darbības gadā institūtā bez direktora G. Odiņa strā-

dāja vēl 22 mācības spēki, no tiem 17 pilntiesīgi ģimn. skolotāji.
Bet tie visi bija stundu skolotāji, kuru galvenais stundu komplekts
bija vai nu II Jelgavas v. ģimnāzijā, vai arī Rīgas mācības iestādēs

Tā kā satiksme ar Rīgu, pateicoties daudzajiem dzelzceļu vilcieniem

un jaunatvērtajai autobusu līnijai, ir ērta un ātra, tad bija iespējams
pie institūta saistīt tādus Rīgas speciālistus, kuru trūka Jelgavā. No

tādiem jāmin psīchologs-filozofs Dr. T. Celms, matēmatiķis-fiziķis
Dr. A. Liberts, mākslinieks doc. G. Šķilters, mākslin. K. Brencens,
doc. Dr. J. Sanders, pazīstamais paidagogs un grāmatu autors

K. Dēķens v. c.
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Otrā darbības gadā, kad institūtā jau bija 7 nodaļas un 2

pamatskolas klases, skolotāju skaits bija 29. No tiem 6 bija saistīti

kā stāta skolotāji institūtā, 3 bija Latv. universitātes docenti, 2 Latv.

mākslas akadēmijas docenti un pārējie ģimnāziju un Jelgavas lauk-

saimniecības vidusskolas skolotāji.
Trešā darbības gadā t. i. 1927/28. m. g. — institūtā jau bija

9 nodaļas un 4 pamatskolas klases; tādēļ bija nepieciešams direk-

tora palīgs. Pār tādu uz institūta padomes lūgumu apstiprināja pa-

zīstamo paidagogu — metodiķi Fr. Dravnieku. No 31 skolotājiem
10 skaitījās štātā institūtā.

Ceturtā darbības gadā institūtā strādāja 33 skolotāji, no

kuriem, bez direktora un vice-direktora, štātā bija 11 skolotāju, bet

pārējie bija stundu skolotāji.

Pēdējā darbības gadā, t. i. 1929/30. m. g., no 26 skolotājiem
institūta štātā bija 5, bet stundu skolotāji 21.

Bez skolotājiem, sākot ar otro un trešo gadu, institūtā strādāja
vel 1 saimniecības pārzinis, 2 laboranti, 1 instruktors, 1 rokdarbu

meistars un 1 dārznieks.

Paraugpamatskolā darbi bija iekārtoti pēc klašu sistēmas

un tur bija tikdaudz štāta skolotāju, cik klašu.

Institūta higiēnisko pusi pārzināja ārsts Dr. K. Bušs, kas pa-
sniedza arī skolas higiēnu un dažus speciālos priekšmetus fiziskās

audzināšanas nodaļā.
Institūta un paraugpamatskolas darbvedību vadīja E. Ziemelis.

1927/28. un 1928/29. gados bez viņas kā kancelejas ierēdne vēl strā-

dāja Z. Punevics.

Sīkākas ziņas sk. atsevišķā rakstā.

Internāts

Tā kā audzēkņi galvenā kārtā nāca no tālienes, tad ar maz

izņēmumiem tiem Jelgavā nebija ne radu, ne pazīstāmu, pie kā tie

varētu apmesties uz dzīvi. Lai tiem nāktu pretī un dotu iespēju
lētāki iekārtoties, tad pie institūta no paša sākuma atvēra 2 inter-

nātus, vienu vīriešiem, otru sievietēm. Internātus vadīja M. Jansons
un M. Heincs. Pirmā pārzināja arī kopgaldu. Sīkākas ziņas sk.

rakstā

Audzēkņu sabiedriskā darbība

Lai veicinātu pašdarbību un pieradinātos pie kopdarbības un

dažādu sabiedrisko pienākumu izpildīšanas, institūta audzēkņi noor-

ganizēja audzēkņu pulciņu. Pulciņš rīkoja referātu vakarus, rakst-

nieku vakarus, koncertus v. c. Pulciņš vāca un krāja ari paidago-
ģiskās grāmatas un žurnālus, kur viņam lielu pretimnākšanu izrā-

dīja L. skolotāju savienība ar saviem un citu izdevumiem. Ari

ekskursiju sarīkošanā pulciņš ņēma visdzīvāko dalību. Bez tam

pulciņš ierosināja ari domu par absolventu biedrības dibināšanu, ko

1929. g. janvārī reālizēja.
Kā par pulciņu, tā arī par absolventu biedrību sīkākas ziņas

šai pārskatā sniedz viņu aktīvākie dalībnieki.
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Katru gadu pavasara institūta koris,- solistiem un

orķestrim piedaloties, mūzikas skolojāja Jūl. Rozīša vadībā sarīkoja
koncertu, kur bija redzami institūta sasniegumi dziedāšanas un

muzikas_ māksla. Sakot ar 1927. g. koris katru gadu koncertēja
arī Rīgā Latv. skolotāju savienības rīkotās skolotāju konferencēs.

1929._g. audzēkņi ņēma visdzīvāko dalību
no skolas

atrauto bērnu reģistrācija Jelgavā, bet 1930. g. Latvijas trešā tautas
skaitīšana.

Plašos apmēros institūts ir rīkojis ekskursijas uz Latvijas ievē-

rojamākam vietām, rūpniecības uzņēmumiem, fermām un mācības

iestādēm, ka Kaņieri, Bornsmindi, Kaucmindi, Bulduriem, Auci,
Jaun-Petermuižu, Ramavu, Rīgu, Reņģi, Strazdumuižu, Jelgavas
kurlmēmo skolu v. c.

Diezgan lielas audzēkņu grupas piedalījās kā hospitanti visu
citu institūtu rīkotos darba rītos, kur dažādu institūtu audzēkņu
starpa nodibinājās ļoti draudzīgas attiecības starp mūsu jaunāko
paaudžu skolotajiem. Braucieniem uz tādiem attālākiem institūtiem,
ka Rēzeknes un Daugavpils institūti, bija līdz ar to arī ekskursiju
raksturs.

,
■

Audzēkņu viesošanās Rēzeknes skolotāju institūtā
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Dr. phil. Teodors Celms

Vispārējā psīcholoģija

Tā kā audzināšanas un izglītības

teorija un praktiķa neapšaubāmi pierā-

dījusi, ka sekmīga' audzināšanas un

izglītošanas uzdevuma veikšana iespē-
jama tikai uz dziļas cilvēka dvēseles

dzīves pazīšanas pamata, tad skolotāju

sagatavošanas iestādē psīcholoģiskām
disciplīnām piegriežama ne mazāka vē-

rība, kā ārstu sagatavošanas iestādēs

cilvēka anatomijai un fizioloģijai.
Tā saucamā vispārējā psīcho-

loģija ne tikai dod dvēseles dzīves

pamatizpratni, bet ir arī nepieciešams
priekšnosacījums sekmīgai darbībai psī-
choloģijas speciālnozarēs. Tamdēļ viņa
skolotāju sagatavošanas iestādē jāno-
stāda tā, lai nākamie skolotāji būtu pie-
tiekoši iepazinušies ar dvēseles dzīves

Dr. phil. Teodors Celms

pētīšanas zinātnisko nostādījumu un arī svarīgākiem zinātniskiem

sasniegumiem.
Lai šo uzdevumu varētu veikt, tad vispārējam psīcholoģijas

kursam pirmos divos Valsts centrālā paidagoģiskā institūta pastā-
vēšanas gados bija veltītas I kursā 5 nedēļas stundas, no kurām

3 tika ziedotas teorētiskām lekcijām un 2 praktiskiem darbiem

diskusiju veidā par teorētiskās lekcijās izņemtā materiāla svarīgākiem
jautājumiem. Vēlāk, sakarā ar Izglītības ministrijas rīkojumu, stundu

skaits tika nolikts uz 4 stundām nedēļā.
Tā spraustās laika robežās tad arī tika izņemts kurss, kas pēc

sava apjoma un izstrādājuma dziļuma var tikt raksturots, salīdzinot

to ar grāmatu A. Messer, Psychologie. Pēdējā derēja ne tikdaudz

kā mācības grāmata, cik kā mērogs kursa apmēru un uzbūves no-

teikšanai.
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Jūlijs Flūgins Jānis Bunduls

Jānis Bunduls

Paidagoģiskā psīcholoģija

Paidagoģiskai psīcholoģijai bija iedalītas II kursā divas stundas

nedēļā. Paid. psīcholoģija bāzējās uz drošiem vispārējās psīcholo-
ģijas pamatiem, ko audzēkņi izstrādāja pirmā mācības gadā.

Pēdējais apstāklis arī padarīja par iespējamu apskatīt paidago-
ģiskās psīcholoģijas problēmas patstāvīgi un atļāva atvirzīties no

parasto paidagoģiskās psīcholoģijas kursu šablona, kas parasti ir

tikai nepilnīgi vispārējās psīcholoģijas kursi ar vispārīga rakstura

paidagogiskām piezīmēm — īstenībā nemaz nebūtu uzskatāmi kā

paidagoģiskās psīcholoģijas kursi.

Paidagoģiskā psīcholoģija mums nebija vienkārši izvilkums no

vispārējās psīcholoģijas. Viņai bija pašai savs problēmu cikls.

Paidagoģiskā psīcholoģija uzskatāma kā sevišķa psīcholoģijas robež-

zinātne, kas, paturot acīs paidagoģijas uzdevumus, aplūko paidago-

ģiskā procesā ieejošos faktorus psīcholoģiskā aspektā.
Aplūkojamie jautājumi grupējās četros galvenos virzienos:

1) audzēkņu, resp. bērnu un jauniešu īpatnējās psīchiskās struk-

tūras izpratne tās attīstības pakāpēs, kā arī atsevišķu psīchisko
funkciju attīstības izpratne; 2) audzinātāja psīchiskie priekšnotei-
kumi ; 3) paidagoģiskā procesa psīcholoģija; 4) atsevišķo priekšmetu
psīcholoģiskie pamati.

Paidagoģisko procesu, kurā topošais individs radoši uzņem

kaut kādas pieaugušo vērtības, pēdējiem pamazām pielīdzinādamies,
mēs uzskatām kā garīgas sadarbības procesu, kā psīchiski-sociālu
attiecību, kur vienmēr izpaužas zināma dialektika pozitīvā vai ne-

gātīvā virzienā.

Ar gandarījumu var konstatēt, ka daži pašā pēdējā laikā klajā
nākušie darbi paidagoģiskā psīcholoģijā (piem. pazīstamā jaunatnes
psīchologa prof. Dr. O. Tumlirca darbs „Pādagogische Psychologie"

1930) uzrāda tādas pat tendences problēmu grupējumā un aplūko-
jumā, kas liecina par mūsu kursa veidojuma principu pareizību.
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Izmantojot pēdējo gadu apvērsošos ieguvumus psīcholoģijā, liela

vērība tika piegriezta jaunajiem psīcholoģijas virzieniem (psīcho-

analize, individuālpsīcholoģija v. c).
Kā mūsu paidagoģiskās psīcholoģijas kursa īpatnība atzīmējama

Dr. A. Adlera individuālpsīcholoģijas viedokļa uzsvēršana. Tas

tika darīts, lai audzēkņiem sevišķi būtu iespējams asināt skatu

audzināšanas jautājumos. Individuālpsīcholoģijas milzīgo paidago-
ģisko nozīmi atzinuši un uzsvēruši pat ļoti ievērojami ārpus viņas

pašas stāvoši zinātnieki kā prof. V. Šterns, prof. A. Messers,
prof. J. Lindvorskis, proi. E. Šprangers, prof. O. Tumlircs, prof.
K. Allers v. d. c.

Protams, kaut gan individuālpsīcholoģijas aspekts rakstura dina-

mikas un veidošanās jautājumos un līdz ar to audzināšanā ir ļoti
svarīgs, ja ne vissvarīgākais, taču visus paidagoģiskās psīcholoģijas
jautājumus viņš neaptver. Tādēļ arī netika kopts kaut kāds „tikai
individuālpsīcholoģijas" eksklūzīvisms.

Kursu izņemot, aprobežotā laika dēļ maz vietas varēja ierādīt

praktiskiem vingrinājumiem, kāpēc viens otrs neguva drosmi strādāt

psīcholoģijā tāļāk pēc kursa beigšanas. Taču liela daļa absolventu

skaidri apzinās psīcholoģijas, sevišķi individuālpsīcholoģijas lielo

lomu audzināšanā, it īpaši pie grūtaudzināmiem bērniem, un ar lielu

centību joprojām vingrinās un papildinās šinī virzienā. Arī Jelgavā
pie institūta absolventu biedrības 1929. g. septembrī nodibinājās
sevišķa individuālpsīcholoģijas sekcija, kuras biedri ik nedēļas sa-

nāksmēs vingrinās kā teorētiski, tā jo sevišķi praktiski.
Vispār jāsaka, ka paidagoģiskās psīcholoģijas kursa vispārēja

tendence bija — panākt, lai skolotājs nemācītu un neaudzinātu kaut

kādu „iedomu bērnu", „šķietāmi reālu bērnu", „fantomu", bet gan
būtu spējīgs tuvoties un piekļūt bērnam tādam, kāds viņš savā

psīchiski garīgā īstenībā patiesi ir. No šķietamās audzināšanas uz

patieso audzināšanu, no paidagoģiskā pseidoreālisma uz patieso
paidagoģisko dzīves reālismu!

Paidagoģiskās psīcholoģijas programma

Paidagoģiskās psīcholoģijas jēdziens, uzdevums un sastāv-

daļas. Sakars ar vispārējo un bērnu psīcholoģiju. Bērnu un jau-
natnes psīcholoģijas attīstība, metodes un īpatnības.

Attīstības iedalījums fāzēs un to raksturojums. Stāvoklis pret
ārpasauli katrā attīstības fazē. Spītības faze. Pubertātes iekšējo
pārvērtību raksturs un būtība. Jaunība.

Apziņas pirmsākumu vispārīgs raksturojums. Sajūtas. Uztvere.

Atmiņa un tās emancipācija no uztveres. Jūtas. Aktivitāte. Pirmā

dzīvības gada mācības sasniegumi un to noteicošie faktori. Relāciju
apziņas veidi.

Valodas attīstība. Simbolu apziņa. Attīstības pakāpenība.
Čalas. Tālākā valodas attīstība. Lasīšana. Rakstīšana.

Bērnu spēju plasticitāte un rotaļas. Rotaļu laikmets. Teorijas
par rotaļu būtību. Rotaļu nozīme un vieta cilvēka attīstībā. Rotaļu
iedalījums.
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Ainu (bilžu) aplūkošana. Ainas elementi. Atsevišķi priekš-
meti un kopaina. Ainas izpratnes fāzes. Ainas uzskatāmība un

garīgais pārstrādājums.
Zīmēšanas priekšpakāpes. Zīmēšanas attīstības pakāpes, viņas

faktori un to trūkumi. Zīmēšanas audzinošā nozīme.

Bērna priekšstati par pasauli un dzīvi līdz skolas vecumam.

Telpa, laiks, debess spīdekli. Dzīvība, augšana, nāve. Bērna

reālisms, animisms, artificiālisms. Maģiskā domāšana.

Bērna jūtas un tieksmes. Gribas elementi. Suģestija. Bērna

„Es" un personālās jūtas. Bailes. Bērna attieksme pret citiem

cilvēkiem.

Jūtu pārstarojums un tā paidagoģiskā nozīme. Interešu papla-
šinājums. Jūtu un dziņu pētīšana pēc fantāzijas darinājumiem.
Šneersona metodes.

Bērna fantāzijas veidi un īpatnības. Fantāzijas virknējumi. De-

terminācija fantāzijas kompozicijā. Bērns un pasaka. Fābulēšana.

Bērna seksuālo dziņu veidošanās. S. Freida psīchoanalizes
teorija. Libīdo un Es—dziņas. Es—ideāla rašanās. Nosprostojuma
teorija. Nosprostoto dziņu pārveidojumi. Sublimējumi. Perversijas.
Neirozes. Psīchozes. S. Freida sapņu teorija un bērna sapņi.

Individuālitātes finālā vienība. Karakters. A. Adlera indivi-

duālpsīcholoģijas teorija. Bērnības nozīme rakstura veidojumā.
Bērna situācija. Dabiskās mazvērtības jūtas. Personālā finālitāte.

Mazvērtības jūtu kāpinājuma galvenie faktori. Pašvērtības

tieksmju kāpinājums. Mazvērtīgi orgāni. Kreiļi. Pārkompensācija.
Apdāvinātība. Dzimums. Sociālie un oikonomiskie apstākļi. Ģi-
menes konstellācija.

Audzināšanas kļūdu psīcholoģijā. Lutināšanas būtība, sākumi

un tālākā gaita. Cietsirdīgā un stingrā audzināšana.

Individuālitātes sagatavojums un stāja pret dzīves problēmām.
Kopības jūtu nozīme viņu atrisinājumā. Distances problēma. Neiro-

tiskais dzīves stils. Neirozes un psīchozes.
Individuālpsīcholoģijas paidagoģiskā nozīme. Profilakse un

pāraudzināšana. Pareizas audzināšanas ievadījums un galvenās fāzes.

Kontakts, dzīves stila atplīvurojums, iekšējais atbrīvojums, sistēma-

tisks pašpaļāvības un patstāvības kāpinājums. Audzināšanas pa-
matnoteikumi.

Apercepcija. Garīgo saturu piesavināšanās. Apercepcijas loma

dažādos apziņas procesos. Pakāpenība apercepcijas veidojumā.

Apercepcija lasīšanā, runas saprašanā. Bērna apercepcijas īpatnības.
Apercepcijas nozīme mācībā un audzināšanā. Vielas izvēle,

sakārtojums, pasniegšana. Bērns kā skolotāja apercepcijas objekts.
lespējamās kļūdas. Skolotājs kā bērna apercepcijas objekts.

Bērna uzmanības īpatnības. Uzmanības paidagoģiskie noteikumi.

Atmiņa. legaumēšana un paturēšana. Tiešā un ilgstošā atmiņa.
Atmiņas individuelās izšķirības. Atkarība no vielas. Ņečajeva pē-
tījumi. Aizmiršanas likumība. Atmiņas paidagoģiskie noteikumi.

Atmiņas ticamība. Izteikumu psīcholoģijā.
Bērna domāšanas elementi. Jēdzieni. Spriedumi. Slēdzieni.

Abstrakcija. Intelliģence. Intelliģences pārbaudījumi. Binet-Simona

testi. Intellektuālais vecums. V. Šterna intelliģences kvocients.

Apdāvinātāko izlase. Moede un Piorkovskis. Hamburgas metodes.
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Garīgā piepūle un nogurums. Nogurums un pārpūle. Nogu-
ruma fizioloģiskās un psīchiskās pazīmes. Noguruma mērošanas

paņēmieni. Krepelīna metode. Priekšmetu nogurdināmība. Priekš-

metu sakārtojums. Starpbrīži. Atpūta.
Griba kā karaktera pamats. Gribas vingrinājumi. Uzdevumi

un grūtību pārvaramība. Sacensības noteikumi. Cildinājumi.
Bērna meli.

Sodu psīcholoģijā. Soda pārdzīvojuma atkarība no dažādiem

apstākļiem. Sodīšanas mērķu psīcholoģijā.
Paklīšanas būtība, veidi un cēloņi. Audzinātāja pieejas veidi.

Struktūrēlo pārvērtību iespējamība.
Morālitātes pārbaudījumu metodes. Testi. Tikumiskie jēdzieni,

pienākumi, ideāli. Tikumiskie rīcības novērtējumi. Izšķiršanās
iedomātās situācijas. Bērna rīcība reālās situācijās.

Klases psīcholoģijā. Klase kā dzīves kopība. Klases apgaro-

jums, grupējumi, vadoņi. Klases kopību ārdošas parādības. Klases

kopdarbība. Klases objektīvais un subjektīvais gars. Atsevišķs
skolēns un klase. Skolotāja iespaids uz klasi.

Skolotāju psīcholoģijā. Izšķirības pēc dzimuma, vecuma, gara
dāvanu veida, temperamenta un valdošo vērtību tipa. Skolotāju
tipi un viņu iespaids uz klasi. Vienpusīgi tipi.
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Jūlijs Flūgins

Paidagoģika un paidagoģijas vēsture

Sistēmatiskās paidagoģikas un paidagoģijas vēstures pasnieg-
šanā vadījos no domas, ka šīs disciplīnas var kļūt par audzinātāja

paidagoģisko ideoloģiju nozīmīgi veidojošiem faktoriem vienīgi tad,
ja cenšamies tās aptvert viņu sakarībā ar pārējo kulturāli-sociālo

dzīvi. Audzināšanas un mācīšanas mērķus un metodes, izglītības
vielas izvēli un skolas sistēmu nosaka attiecīga laikmeta kultūrdzī-

ves struktūra. Vienīgi šāda paidagoģisko disciplīnu uztvere palīdz
ievadīt jaunos audzinātājus paidagoģisko uzdevumu nopietnā izpratnē
un viņu apzinīgā un plānveidīgā pildīšanā.

I.

Sistēmatiskās paidagoģikas uzdevums bija ievadīt audzēkņus

paidagoģiskās darbības pamatproblēmās, likt pirmos pamatus pai-
dagoģiskai domāšanai un sniegt audzināšanas un mācīšanas prak-
tikas svarīgākās atziņas. Risinot audzināšanas zinātnes problēmas,
mēs centāmies izstrādāt to pamatuzskatu, ka bez nopietna
teorētiska ieskatījuma un pamatojuma sekmīgs au-

dzināšanas un mācīšanas darbs ir neiespējams. Šī
dzīvā paidagoģiskās teorijas un prakses sakarības uztvere ir priekš-
noteikums audzinātāja paidagoģiskās atbildības apziņas
izkopšanai. Nekas nav tik bīstams skolas dzīvē, kā plašu paida-
goģiskās kultūras viedokļu trūkums pašos audzinātājos.

Lai nākošie audzinātāji sajustu iekšēju nepieciešamību pēc pai-
dagoģiskā procesa dziļākas motivācijas, bez sīkākiem audzinā-

šanas un mācīšanas praktikas jautājumiem plašāki pakavējos pie
audzināšanas ideāla un viņa kultūrsocioloģiskā pamatojuma — audzi-

nāšana un kultūra; audzināšana un kopība. Sakarā ar šo problēmu
sīkāki iztirzāju izglītības teorijas pamatjautājumus, saistot tos ar

moderno vērtības mācību. Kultūrsocioloģiskais un psīcholoģiskais
viedoklis dominēja arī jautājumu apskatījumā par skolas sistēmu,
izglītības vielas izvēli un audzināšanas un mācīšanas metodēm.

Kursa noslēgumā sintezējās jaunās skolas teorētisks noskai-

drojums, kuru illūstrēju ar modernās paidagoģijas prakses sasnie-

gumiem ārzemēs un Latvijā.
Kā mazu illūstrāciju paidagoģikas kursam pievienoju šīs disci-

plīnas īsu programmu:
Audzināšanas zinātnes vispārējie teorētiskie priekšnoteikumi.

Audzināšanas zinātnes apjoms un iedalījums un viņas vieta zinātņu
sistēmā.

Paidagoģiskā procesa būtība. Audzināšanas jēdziena dialektika.

Audzināšana un kulturāli — sociālā dzīve. Audzināšana un izglī-
tība. Jaunākās izglītības teorijas. Kultūras vērtības un izglītības
vērtības. Materiālā un formālā izglītība.

Tagadnes audzināšanas ideāli un viņu kultūrsocioloģiskie un

oikonomiskie pamatojumi. Tagadnes kultūras un izglītības krize.
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Skolas būtība. Skolas idejas attīstība. Skola kā darba un

dzīves kopība. Skolas klase, viņas psīcholoģijā un socioloģija.
Klases gara veidošanās problēma. Mācību plāns jeb virziena līnijas.
Skolu sistēma. Vienotā skola kā dēmokratijas laikmeta izglītības
pamatprasījums.

Audzināšanas robežas un iespējamības. Paidagoģiskais pesi-
misms, fatālisms un optimisms.

Brīvība un autoritāte kā izglītības darbības pamatfaktori. Russo,
Tolstojs, Dekroli, Ferjers, Keršenšteiners un Djui par brīvības ideju
paidagoģiskā darbībā.

Mācīšanas un audzināšanas metodes. Skolotāja personība un

metode. Metodes relātīvisms. Metodes priekšnoteikumi. Jaunākās

paidagoģiskā darba metodes.

. Sodu problēma audzināšanā. Jndividuālpsīcholoģijas viedoklis

sodu problēmā.
Bērnu un jauniešu attīstības posmi.
Bērna dzīves forma rotaļu vecumā. Bērnu dārzu atmosfaira un

dzīves ritms. Rotaļa, nodarbība un darbs. Frebelis un Montessori.

Pamatskolas, arodskolas un ģimnāzijas.
Kopaudzināšana un kopmācīšana.
Fiziskā audzināšana un viņas nozīme garīgā kultūrā. Seksuālā

audzināšana.

Atmiņas audzināšana. Uztveres un novērošanas veidošana.

Audzināšana racionālai un radošai domāšanai. Dziņu dzīves

un gribas audzināšana. Gribas iedvesme un vingrināšana. Audzi-

nāšana „totālitātei".
Ētiskā audzināšana.

Valsts pilsoniskā audzināšana.

Aistētiskā audzināšana.

Pasaules un dzīves uzskata veidošana.

11.

Paidagoģijas vēstures uzdevums bija rādīt paidagoģisko ideju
un prakses vēsturisko attīstību. Paidagoģiskās sistēmas tika ap-

skatītas viņu sakarībā ar attiecīgo laikmeta kultūrfilozofisko un

sociāli-oikonomisko struktūru.

Galvenā vieta šinī kursā tika ierādīta jaunlaiku paidagogiem —

J. Komenskim, Dž. Lokam, Ž. Ž. Russo, Kantam, Fichtem, Pesta-

locim, Ģētem, Frebelim, Herbartam un Spenseram — un galveniem

paidagoģijas virzieniem 20. gadusimtenī No modernās paidagoģijas
plašāki apskatīju sekošus paidagogus : Keršenšteineru, Djui, Gaudigu,
Šarelmani (darba skola), A. Ferjeru, O. Dekroli (pašdarbības jeb

aktīvā skola), P. Estreichu (radikālā skolas reforma), P. Natorpu
(sociālpaidagoģija), Šprangeru (kultūrpaidagoģija) un W. Šternu kā

jaunās audzināšanas psīcholoģisko un filozofisko pamatotāju. Kursu

noslēdza pārskats par paidagoģiskiem centieniem Latvijā.
Parallēli teorētiskām studijām katram audzēknim bija jāizstrādā

plašāks rakstu darbs. Dibinoties uz mūsu un cittautu paidagoģijas
literātūru, audzēkņi izstrādāja tematus par jaunlaiku paidagogiem
un atsevišķām paidagoģijas teorijas problēmām, piem., audzināšanas

ideāls, rakstura audzināšana, valsts pilsoniskā audzināšana, aistētiskā
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audzināšana, skolotāja personības loma paidagoģiskā darbā, klase

kā dzīves kopība, prieks skolā, vecā un jaunā skola, skolotājs un

sabiedrība, skolotāja tips latviešu literātūrā, bērnība un jaunība latviešu

literātūrā, jaunatnes dzīve jaunākā vācu literātūrā un t. t. Darbi

izstrādāti ļoti rūpīgi un aptver caurmērā 30—40 lpp.
Līdzās pārējo manu kollēgu centieniem arī šo paidagoģisko

kursu mērķis ir bijis palīdzēt veidoties Latvijas jaunās skolas apzi-
nīgiem darbiniekiem, kas -kā patiesi progresa aktīvi cīnītāji paši
augtu aizvien garīgi pilnīgāki, lai tie, dziļas kulturālas un paida-

goģiskās atbildības apziņas vadīti, palīdzētu izaugt mūsu jaunajai pa-

audzei par īstiem Latvijas dēmokratijas draugiem un piepildītājiem.

****************
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Dr. phil. Teodors Celms

Filozofija

Sākumā filozofijai un loģikai kopā tika veltītas 3 nedēļas
stundas II kursā, bet pēc tam šis stundu skaits tika palielināts līdz

4 nedēļā. Vēlāk, sākot no
111 izlaiduma, šis stundu skaits uz Izglr

tības ministrijas rīkojumu tika samazināts līdz 2 nedēļas stundām.

Tā kā pie tik aprobežota stundu skaita nav iespējams audzēkņus
cik necik nopietni ievadīt visā filozufijā, tad kursa pamatā tika likts

ievads atziņas teorijā (Einleitung m die Erkenntnistheorie),
beigās pievienojot tam īsu pārskatu par citām filozofijas problēmām.
levads atziņas teorijā tad aptvēra šādus jautājumus:

Vispārējā atziņas teorijas problēmas izpratne. I. Mācības par

atziņas iespējamību (dogmatisms, skepticisms, kriticisms). 11. Mā-

cības par atziņas avotiem: empirisms, racionālisms, kriticisms.

111. Mācības par atziņas priekšmeta attiecībām pret atziņu: gno-

zeoloģiskais reālisms (naivais un kritiskais), gnozeoloģiskais ideālisms

(subjektīvais un transcendentālais).
Zinātnes: empīriskās un apriorās; teorētiskās, oksioloģiskās,

normatīvās un techniskās disciplīnas. Kā palīglīdzeklis tika ieteikta

grāmata: A. Messer, Einfūhrung m die Erkenntnistheorie.

Loģika

Ļoti aprobežotā stundu skaita dēļ (sk. filozofijas programmas
sākumā par stundu skaitu sacīto) loģikas kursa centrā tika nostādīti

praktiskie darbi loģisko uzdevumu atrisinājumu veidā, cen-

šoties pēc iespējas loģikas problēmas vest sakarā ar atziņas teorijas

problēmām.
Attiecīgo teorijas minimumu klausītāji izstrādāja patstāvīgi pēc

grāmatas: Vvedenskis, Loģika, L. Ausēja tulkojumā, II izdevums.
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Dr. theol. Janis Sanders

Ētika

Ētikas metodika tika pasniegta sa-

karā ar reliģijas mācību īstā evaņģē-
liskā garā divos kursos.

I kursā tika izskaidroti reliģijas un

ētikas principi, salīdzinot dažādos pa-
saules uzskatus: materiālismu, ener-

ģismu (monismu) pozitīvismu ar agno-

sticismu, ideālismu, personālismu, jū-
dismu ar Veco Derību un kristietību,
noskaidrojot pie tam īsto Jesus mācību

kā jaunu tīri ētisku reliģiju.
No šo dažādo pasaules uzskatu

viedokļa izriet arī dažāda reliģijas un

tās atkarīgā morāles izpratne. Sevišķi

tapa izskaidrota un uzsvērta starpība
starp heteronomo un autonomo ētiku.

Pirmā dibinās uz jūdu reliģijas uzska-

tiem Vēcā Derībā, ka cilvēks ir kritis,

Dr. theol. Janis Sanders

un viņa daba ir samaitāta, tā kā viņš bez pestīšanas no Dieva

puses pats nav spējīgs ko labu darīt. Šis uzskats caur apustuli
Paulu no jūdisma iespiedies arī kristietībā, katoliskā baznīcā un

no turienes pārgājis tālāk protestantismā, kur tas vēl līdz šim

pastāv. Autonomā ētika turpretim izteicas Jesus mācībā, ka cilvēks

no dabas ir labs, ir Dieva bērns un pasaules gaisma. Ļaunums
jeb grēks ir kļūdīšanās jeb nomaldīšanās, no kuras cilvēks var

atgriezties, uz ko arī Jesus ir nācis palīdzēt.

II kursā biblijas stāstu un katechisma pielietāšana reliģijas un

ētikas mācībā skolās zinātnes apgaismojumā. Vecās Derības stāsti

par radīšanu, plūdiem, jūdu ciltstēviem, Mosi etc. tika izskaidroti

ne kā kristietības uzskatu izteiksme, bet kā jūdu vecās tradīcijas,
kas daudzkārt nesaskan ar Jesus mācību un ir negātīvi novērtē-

jamas. Tāpēc arī Vecā Derība nevar derēt par pamatu kristietības

reliģiski-ētiskai mācībai un audzināšanai.

Arī Jesus dzīve un mācība metodiski tika tēlota zinātniskā no-

skaidrojumā, rādot, cik tā paceļas augsti pāri par Veco Derību.

Jesus nav bijis ne jūds, nei jūdu mesijs, nei semīts, bet galilietis,

Galilejā kolonizēto mediešu kara gūstekņu pēcnācējs. Tāpēc viņš
nav gribējis ne jūdu ticību piepildīt, nei reformēt, bet dibinājis jaunu
tīri ētisku reliģiju bez mitoloģiskām dogmām.

Biblijas stāsti tika izskaidroti, kā tie pasniedzami skolā pēc
viņu ētiskā satura un nozīmes. Tāpat metodiski tika izskaidroti

10 jūdu baušļi, salīdzinot tos ar citu tautu morāliskiem likumiem

un Jesus mācību. Tāpat par citiem katechisma gabaliem kā arī
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par ievērojamākam sektu mācībām tapa doti vajadzīgie zinātniskie

paskaidrojumi.

Beidzamā semestrī tapa izskaidrota arī metodiskā technika:

analitiskā un sintētiskā, akroamatiskā un erotematiskā metode, stā-

stīšana, tēlošana, dzejiskā izteiksme, dažādie jautājienu veidi etc, to

visu pielietājot reliģijas un ētikas pasniegšanā skolā.

Tādā veidā jaunājiem skolotājiem tika dots zinātnisks pamats
un praktiskās instrukcijas, lai viņu mācība būtu dzīva un sekmīga.
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Kārlis Dēķens

Latviešu valoda

Visām nodaļām vienāds kurss. Vē-

sturiskā attīstības gaitā apskatītas atse-

višķo valodas mācības nozaru metodes,
pamatīgi iztirzājot jaunākos mācīšanas

paņēmienus. Vietvietām aizķerti daži

valodas mācības un literātūras jautājumi,
padziļinot un noskaidrojot to, kas vidus-

skolā pāriets paviršāk. īpaša vērība

piegriezta šādiem jautājumiem :

Valodas nozīme un latviešu valodas

mācīšanas uzdevumi.

Atsevišķo valodas mācības nozaru

nozīme un kas ikkurā jāsasniedz.
Apvienotu un dalītu priekšmetu

mācīšana.

Apvidus izloksnes ievērošana.

Bērnu valoda un skolotāja attie-

cības pret to.

Kārlis Dēķens

Bērnu runas defekti un to iespējamā novērošana.

Pirmās skolas dienas nozīme.

Runas attīstīšana apvienotu priekšmetu mācīšanā un apkārtnes
mācībā.

Lasīt mācīšana vienam bērnam, māj mācību vadot un bērnus

grupā mācot.

Lasīšana atsevišķās pamatskolas klasēs: vēlamā viela, vielas

apstrādāšana un izmantošana.

Mājas lasīšanas vadīšana un kontrolēšana.

Senākās un tagadējās Lasāmās grāmatas.
Mēchaniskā, pareizā un patstāvīgā rakstīšana.

Zināšanu un veiksmju novērtēšana.

levadīšana tautas gara mantu un rakstniecības darbu izpratnē.
Lasīt mācīšanu apskatot, vērību piegriezām fonētikai un skaņu

fizioloģijai; pēdējā kursā izņēma īpašu fonētikas kursu.

Gramatikas mācīšanu iztirzājot, apskatījām runā un rakstos

ieviesušās valodas kļūdas.
Allaž norādīts uz starpību normālu un detektīvu bērnu mācī-

šanā. Ar pēdējā kursa audzēkņiem apmeklējām Jelgavas kurlmēmo

skolu, Strazdu muižas neredzīgo institūtu un Reņģes intellektuāli

atpakaļ palikušo bērnu iestādi. Ikkatrā no tām audzēkņiem likās

itkā pavisam jauna pasaule atveramies. Ikkatrā skolotājam gluži
citāds darbs. Apbrīnojami likās kurlmēmo skolotāja pienākumi
iemācot nedzirdīgiem valodas skaņas, vārdus, runu un lasīšanu.

Apbrīnojams viņu glītais un pareizais raksts, labie zīmējumi un

rūpīgi izstrādātie rokdarbi. Kurlie nav vairs mēmi, bet prot runāt
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par Blaumani, par Latvijas iekārtu un par visiem skolas mācības

priekšmetiem. Vienam otram institūta audzēknim tikās pašam ielai-

sties sarunās ar kurlajiem; neliekuļots prieks parādījās vaigā, kad

kurlie arī viņu runu saprata un pareizi atbildēja arī uz viņu jautā-
jumiem. Institūta audzēkņiem tapa skaidrs, ka runu iemācīties un

saprast var arī bez dzirdes. Runu mācoties dzirdi aizvieto redze

un tauste; otra runu nolasa no lūpām un visas sejas kustībām.

No kurlmēmo mūžīgā klusuma valsts nonākam Strazdu muižas

mūžīgās tumsas valstī. Atkal brīnums: savāda gaisma spīd tumsā.

Visur tīrība, spodrība un kārtība. Roku darbs suku siešanā, grozu

pīšanā, mākslīgu audumu izgatavošanā rit nevainojamā noteiktībā;

izgatavojumi glīti, stipri, izturīgi. Klasēs mācības gaitā redzama ap-

brīnojama interese. Lasa taustot, raksta taustot; visos priekšmetos
redzes vietā stājas tauste un dzirde. Aizgrābj deklamācijas, dziesmas

un mūzikas priekšnesumi. Visos izstaro stipra iekšējā gaisma. Ne-

redzīgie jautri, dzīves prieka un cerību pilni. Apmeklētājiem
iespaids: dzīvei spēku smelties un darba prieku mācīties var no

neredzīgiem.
Muļķīšu smaids atstaro Reņģes mazo iemītnieku sejās. Tie redz

un dzird, bet smadzenes tiem nedarbojas kārtīgi. Ar skolotāja
sīkstu darbu šo to var iemācīt arī viņiem. Pie sienām dažādi darbi ;

darbā un rotaļās iemāca dažas zinības. Arī no šiem likteņa pie-
meklētiem dažs labs izveidosies par sabiedrībai derīgu locekli.

Institūta audzēkņiem, šīs iestādes apmeklējot, paplašinājies skats

vispār uz skolotāja darbu un paidagoga iespaida nozīmi. Novēroti

jauni paņēmieni vispār mācīšanā un it īpaši arī latviešu valodu

mācot. Pagarinājusies mēraukla sasniegumu novērtēšanai. Nere-

dzīgo izteiksmīgā lasīšana un deklamēšana, kurlmēmo rakstu un

zīmējumu glītums un pareizība top par mērķi jaunajiem skolotājiem
normālu bērnu skolās strādājot.
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Jūlijs Gobzins

Vācu valoda

Vācu valodu mācījās tikai humānī-

tārās nodaļas audzēkņi un audzēknes.

Še bija jāizveido un jāpaplašina vidus-

skolā iegūtās valodas zināšanas, lai

audzēknis vēlāk spētu vadīt savu vācu

valodas stundu mācāmā valodā.

Ņemot vērā audzēkņu visai nevie-

nādo iepriekšējo sagatavošanos teorē-

tiskam darbam bija jāaprobežojas
vienkāršiem vingrinājumiem vārdu at-

vasināšanā, salikšanā, konjugācijas un

deklinācijas izpratnē, prepoziciju pielie-
tošanā un teikuma konstruēšanā. Vācu

teikuma ■ uzbūves iemaņa prasīja arī

lielāko tiesu no izlietojamām 4 darba

stundām nedēļā.
Aprādītais darbs balstījās uz tādiem

vācu literātūras ražojumiem, ko au-

Jūlijs Gobzins

dzēkņi iestrādāja klasē. No jaunākās literātūras še atzīmējamas
Storma, Hevses un citu noveles, no klasiskās — „Wilhelm Teli"

un citas drāmas. Šim darbam pievienojās īss pārskats par vācu

literātūras attīstīšanos.

Valodas praktiskās pielietošanas nolūkos audzēkņiem bija
sava nākamā darba vajadzībām jāiemanās

1. teikuma izsmelšanā jautājumiem,
2. valodas veidojumu etimoloģiskā un sintaktiskā izpratnē,
3. vācu un latvju izteiksmes veidu salīdzināšanā.

Pēdējos vingrinājumos nācās konstatēt, kā katra valoda iet savās

izteiksmes iespējamībās pilnīgi savu ceļu. Saskanoša izteiksmes

elementa ļoti maz, bet, salīdzinot, jo vairāk sastopams izteiksmju
atšķirīgais veids, kas savukārt izstīgo valodas idiomatiskos

veidojumus, kādiem jo bagāta vācu valoda. Valodas skolotājiem
še atzīmētie vērojumi svarīgāki nekā to parasti domā.

Vācu valodas sintētiskais raksturs bija arī izšķirošs, novelkot

valodas mācības metodisko stigu. Šinī darbā audzēkņi guva

uzskatu, kā atsevišķām gramatiskām formām jāseko, valodu mā-

coties, stingrā pakāpenībā vienai aiz otras. Audzēkņiem
brj jāpārliecinās, ka še nedrīkst pārsteigties un ka turpmākā darbā

būs nopietni jāatsvabinās no vienas un otras metodiskas ačgārnības,
kādas ieviesušās, piemēram, ar Guēna rindu izmantošanu, neievē-

rojot minēto pakāpenību. Kas analitiski konstruētai va-

lodai— piemēram angļu — labs, neder sintētiskas dabas

valodai.
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Tādēļ ari Guēna rindas izmantojamas stingrā atkarībā no gra-

matisko formu pakāpenības; citādi mūžam nebeigsies tās formu

jukas, kas mūsu dienās spokojas skolnieku galvās. Protams, kā

tad Guēna rindas dabū gluži citādu veidu un izskatu.

Vācu valodas mācības metodiskās atziņas, kas atradās audzēkņu
darba pamatos, īsumā prēcīzējamas šādi

a) pirmās pakāpes darbam:

1. Sākumā valoda mācāma darbošanās ceļā, t. i. tiešā uzskatē;
2. mācības virzītājs ir uzmudinājums, vēlāk tikai jau-

tājums un citi ierosmes līdzekļi;
3. stunda vadāma ar apzinātu gramatisku orientēšanos («gra-

matika lai ir skolniekiem tas paslēptais pavediens, kas skolotāju
vada viņa darbā");

4. neko nelasīt, iekams lasāmais gabals nav iestrādāts vārdos

(„die Hauptsache beim Fremdsprachunterricht ist die Miindlichkeit");
5. netiešā uzskate reālizējama pašizgatavojamām bildēm;
6. rakstu darbi izlobāmi no vārdos iestrādātās vielas.

b) otrās pakāpes darbiem:

7. Pirmās pakāpes aizrādījumi attiecināmi arī uz otro;
8. valodas praktiskai pielietošanai jāveicina, blakus sarunām,

lasāmās vielas dialogizācija un drāmatizācija;
9. aprakstos un grūtākos tēlojumos jāizmanto tulkošanas un

attulkošanas vingrinājumi vārdos un rakstos;
10. katrai klasei jāiegūst savs noteikts vārdu krājums un tai

atbilstošās gramatiskās formas.
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Žanis Karlsons

Vēsture

Institūtam, kā īpatnējai mācības

iestādei ar uzdevumu sagatavot tautai

skolotājus un audzinātājus, bija savi

īpatnēji uzdevumi katrā atsevišķā priekš-
metā — arī vēsturē.

Vēsturei veltītās stundas sadalījās
speciālās 1) vēstures un kultūrvēstures

un 2) metodikas stundās. Pēdējās bija
obligātoriskas visās institūta nodaļās.
Šo stundu uzdevums bija: a) noskai-

drot vēstures būtību, nozīmi un uzde-

vumu skolā, b) parādīt, kādas dažādos

laikos bijušas un kādas vēl tagad ir

vēstures pasniegšanas metodes, c) tās

iztirzāt, norādot katras pozitīvās un ne-

gātīvās puses, d) sniegt praktiskus aiz-

rādījumus stundu pasniegšanai un c)

ļoti bieži iztirzāt vienu otru praktiskā

Žanis Karlsons

stundā pielaistu trūkumu.

Nedrīkstēju paiet garām tam apstāklim, ka vēsture mūsu pa-
matskolās patreizējos apstākļos ir vai vienīgais īsti humānītārais

priekšmets, kam neatvietojama audzinošā nozīme kā individuālā, tā

arī sabiedriskā ziņā. (Etiķu pa lielākai daļai atvieto bībelstāsti, un

latvju valodas stundās pamatskolā daudz jāņemas gar pareizrakstību
un gramatiku). Vajadzēja pasvītrāt, ka vēsture skolā un it īpaši
pamatskolā nedrīkst zaudēt savu audzinošo momentu. Vēsturei

bija mūsu apstākļos jābūt tai, kas lai radītu un audzinātu ētisku

heroismu un veidotu apzinīgu mūsu valsts pilsoni.
Attiecībā uz pasniegšanas metodēm par savu galveno uzde-

vumu esmu uzskatījis iepazīstināt audzēkņus ar katras metodes la-

bajām un ļaunajām īpašībām. Esmu sargājies dot gatavu, visiem

pieņemamu un atdarināmu „recepti". Neatlaidīgi ir bērnu jautā-
jumi: „Jā, bet kā to var zināt, ka tas tā bijis?" — Un te nu daž-

reiz skolotāji dod neko neizteicošas atbildes: „Zinātnieki to tā izpē-
tījuši". —Ko tas dod? Nekā. Te tā tad jāpaskaidro, jāillūstrē, kā

īsti šī pētišana notiek, lai nepaliktu par viņu kaut kāds mistisks

nojēgums kā par kādu spiritismu. Sakarā ar to vispār vajadzēja
radīt skaidrību daudzos vēstures jēdzienos, ko ģimnāzijas vai nu

nebija paspējušas, vai arī nebija gribējušas dot.

Tāpat vajadzēja arī noskaidrot lielo atšķirību starp vēsturi kā

zinātni un kā mācības priekšmetu skolā. Vajadzēja
rādīt, ka klasē vēsturi var gan mācīt, pasniegt, var illūstrēt ar

avotiem, parādot, kā strādā zinātnieki, lai iegūtu atziņas — bet pētīt,
iegūt jaunas, patstāvīgas atziņas--taču nē. Liekas, ka institūtā,
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kur iestājās vidusskolas beiguši jaunieši, vairs nevajadzēja runātpar

to, kas ir vēsture kā zinātne un kā mācības priekšmets. Bet tas

tikai tā liekas. Patiesībā vajadzēja pielikt daudz pūļu, lai radītu

kaut cik pareizāku jēdzienu par vēsturi. Daudziem tā bija pasaku
virkne, bez kāda dziļāka pamata un iekšējas cēloņsakarības, —

«Reiz bija, dzīvoja, notika..." Te nu vajadzēja rādīt, ka vēsture

nav pasaka, ka tā ir zinātne, kas savus slēdzienus pamato vai

nu uz izrakumiem (aizvēsture), vai senrakstiem, tautas tradīcijām,
filoloģiskiem un citiem pētījumiem. Vajadzēja, ar citiem vārdiem,
dot jēgu arī par metodoloģiju —t. i. par zinātni, kas runā par to,

kādus ceļus iet vēsture kā zinātne un kādas metodes viņa pie-
lietā, lai kļūtu pie savām atziņām. Bieži vien skolā nākas atkārtot,
ka katram skolotājam pašam jābūt savas metodes veidotājam, me-

klētājam atkarībā no savām spējām, rakstura, apstākļiem, kādos

nākas darboties v. t. t. Protams, varēju būt piepalīdzīgs katram

audzēknim viņa ceļu izvēlē, to ceļu, ko pats biju rādījis. Sniedzot

aizrādījumus praktiskajām stundām, šo viedokli nekad neesmu at-

stājis. Padomi, kas derēja vienam, nederēja otram un otrādi. Mūsu

uzdevums bija laist dzīvē īstus skolotājus — māksliniekus, ne šablo-

niskus „skolmeisterus".
Tas pats bija par vadošo zvaigzni arī īstajās vēstures stundās

humānītāro zinātņu nodaļā. Pārskatu par vēsturi audzēkņi jau bija
ieguvuši vidusskolās. Līdzīga kursa vienkārša atkārtošana nebūtu

bijusi paidagoģiski attaisnojama. Divos institūta gados kopā ar

vidusskolā izietā atsvaidzināšanu vajadzēja dot arī kaut ko jaunu.
Šis jaunais bija sīkāka apstāšanās pie dažiem vēstures posmiem.
Audzēkņiem vajadzēja redzēt katra vēstures laikmeta īpatnējo seju,
īpatnējo garu. Nevar taču par antiskās pasaules notikumiem spriest
pēc mūsu laiku psīcholoģijas, nevar arī vērtēt viduslaikus pēc mūsu

dienu dzīves uzskatiem. Šādas vēstures izpratnes dēļ katram gadam
un kursam noliku savus smaguma centrus t. i. vēstures laikmetus,
kurus vajadzēja izņemt ļoti vispusīgi. Tā, piemēram, ar pirmo
institūta izlaidumu strādājām pie Itālijas renesanses laikmeta un

reformācijas Vācijā un Latvijā. Ir kursi, kuru smagumpunkts bijis
XVIII g. s. beigu zemnieku nemieri, XIX g. s. agrārās reformas,
tautiskā atmoda v. t. t.

Tikai tādējādi varēja audzēkņiem parādīt, ka skolas grāmatiņas
nav vēl viss, ka skolotājam arī savos priekšmetos jābūt patstāvīgam
meklētājam — jāiet dziļumā. Tuvāki iepazīstoties ar kāda laikmeta

cīņām, idejām un bieži vien traģiku, audzēknis tikai īsti sāk saprast
vēstures plašumu un nozīmi, sāk saprast, ka skolā pasniedzamais
ir tikai zināma izvēle, kurai jābūt ļoti, ļoti rūpīgai.
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Fricis Dravnieks Vilis Zemtautis

Fricis Dravnieks

Ģeografija

Ģeogrāfijai un ģeogrāfijas metodikai institūta dažādiem izlaidu-

miem un dažādām nodaļām bija paredzēts dažāds stundu skaits.

Visvairāk stundu bija iedalīts pirmā izlaiduma matemātiskai nodaļai:
I kursā 3, II kursā 1. Otrā izlaiduma matēmatiskai tāpat ka dabas-

zinātniskai bija vairs tikai 3 stundas nedēļā pa abiem kursiem kopā,
kamēr pārējām nodaļām un pārējiem kursiem tāpat tikai 2 stundas.

Pie mazākā stundu skaita nācās samazināt ģeogrāfijas kursu, pie-
griežot galveno vērību metodikai. Institūta ģeogrāfijas kurss tika

domāts audzēkņu pamatskolā un vidusskolā iegūto ģeogrāfisko
zināšanu papildināšanai un paplašināšanai.

Lai varētu noskaidrot, kādas ir audzēkņu agrāk iegūtās ģeogrā-
fiskās zināšanas, tad audzēkņi pašā pirmā ģeogrāfijas stundā izpil-

dīja rakstisku anketu. Šī anketa rādīja, ka pamatskolā un vidus-

skolā iegūtās zināšanas ir ļoti robainas. Tā, piemēram, vidusskolu

abiturienti vāji pazina karti. Izrādījās, ka vidusskolās lielākā daļa
audzēkņu atlantus nemaz nebija lietājuši. Laba daļa no viņiem ne-

zināja Eiropas valstu pēckara robežas. Tāpat lielākā daļa nepazina
ne izotermas, ne izohipsas. Visas kartes viņi skaitīja par ekviva-

lentām. Par ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšanu dabā

viņiem bija visai neskaidrs jēdziens. Lielum liela daļa nezināja
arī nekā par cikloniem un anticikloniem, un laika kartes reti kāds

bija redzējis un pazina. Dīluviju viņi dabā nemācēja atšķirt no

aluvija vai devona. Par ortšteinu lielais vairums nebija ne dzir-

dējis. Statistiskās gada grāmatas reti kāds bija lietājis, bet stati-

stiskos skaitļus gan daudzi no viņiem bija mācījušies no galvas.
Visus minētos un citus robus institūtā vajadzēja aizpildīt. Tā kā

vidusskolu abiturienti savas vispārējās attīstības ziņā tomēr stāv

diezgan augstu un šī attīstība institūta divos gados tika pacelta vēl

daudz augstāk, tad nebija nemaz grūti institūtā visus galvenos trū-
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kūmus novērst. Viens otrs sīks trūkumiņ.š ar laiku pats no sevis

izzudīs. Te ar prieku jāatzīmē audzēkņu apzinīgais darbs un viņu
lielā centība. Tā, piemēram, gatavodamies uz praktiskām stundām,

audzēkņi stundām ilgi vairāk dienu no vietas ģeogrāfijas kabinetā

strādāja pie zinātniskām grāmatām un atlantiem. Tā strādādami,
audzēkņi iepazinās ar ģeogrāfijas skolotājam noderīgo literātūru, kas

viņiem kā pamatskolu un papildskolu skolotājiem vēlāk dos iespēju
izvēlēties sev vajadzīgās rokas grāmatas.

Neviena skolotāja sagatavošanas iestāde nevar un nedrīkst izlaist

no savām sienām gluži gatavus visu zinātājus skolotājus. Katrs

skolotājs mācās visvairāk tad, kad viņš jau pats māca citus. Un tā

viņam ir jāmācās visu mūžu. Skolotāju sagatavošanas iestādē nā-

kamam skolotājam jādabū tikai ciets pamats zem kājām, noteikts

virziens un spēcīgs tālākizglītošanās impulss.
Lekcijas ģeogrāfijā un ģeogrāfijas metodikā lasīja šo rindiņu

autors savas iespiestās „Ģeografijas metodikas" garā. Savā „brīvā
laikā" audzēkņi izpildīja dažādus patstāvīgus praktiskus darbus.

Katrai svarīgākai metodikas nodaļai sekoja savs darbs. Tā izņemtā
viela galīgi noskaidrojās un nostiprinājās.

Vispirms bija jāuzsver pašu novērojumu nozīme ģeo-
grāfijā.

Audzēkņi inventarizēja un kartēja savus ģeogrāfiskos pieredzē-
jumus. Tā viņi mācījās redzēt dabā un dzīvē ģeogrāfisko vielu.

Pēc tam audzēkņi savu pieredzējumu sarakstos minētās parādības
sadalīja divās grupās, dabas un kultūras parādībās, apzīmēdami
pirmās ar D, otrās ar K. Tā kā dabas un kultūras parādības cē-

loniskā sakarībā ir ģeogrāfijas saturs (duālisms), tad tādam darbam

ir liela nozīme. Pat labās ģeogrāfijas mācības grāmatās nereti kul-

tūras augus jauc kopā ar savvaļas augiem. Saskaitījis sarakstā

minētos D un X elementus un uzzīmējis attiecīgu diagrammu, katrs

audzēknis ierauga, tā sakot, savu līdzšinējo ģeogrāfisko seju. Dažs,
kā izrādās, ir ievērojis tikai dabas parādības, cits, turpretī, galvenā
kārtā kultūras parādības. Abos gadījumos nav vajadzīgā līdzsvara.

Pēc diagrammas apskatīšanas audzēknis var sākt tādu līdzsvaru

atgūt.
No visiem audzēkņu pieredzējumu sarakstiem un kartēm skaidri

redzams, kāda tiešās uzskates ceļā gūta ģeogrāfiskā viela atronas

katras nodaļas rīcībā. Kopējā darbā tam ir sava nozīme.

Audzēkņiem sīkāki jāattēlo tie pieredzējumi, kas gūti paša
dzimtenē. Te pieredzējumu aprakstiem ronas jauna nozīme. Viņi
jau pārvēršas par ģeogrāfisko ziņu krājumiem. Šiem sarakstiem

pievienotie alfabētiskie satura rādītāji atvieglo vajadzīgo ziņu atra-

šanu. Tā viena paša izlaiduma audzēkņu pieredzējumu aprakstos
mēs sastopam pāri par 400 dažādu vietu aprakstu.

Ar katra izlaiduma audzēkņiem gandrīz pašā darbu sākumā

mēs gājām uz veselu dienu ekskursijā uz Jelgavas tuvāko ap-

kārtni. Audzēkņi mācījās krāt dabā un dzīvē novērojumus. Ceļš
gāja pa Rīgas šoseju pāri Unkas tiltam, tad pa lauku ceļu gar

lecavas upes malu līdz Šēfera ķieģeļu cepļiem (ap 8 km no Jel-

gavas) un vakarā ar kuģīti pa upēm atpakaļ Jelgavā.
Darba šai dienai sanāca daudz. Vispirms Driksas malā un

šosejas galā katram audzēknim pēc kompasa bija jānoteic virzieni
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un jāuzzīmē viņi uz papīra, orientējot ziemeļus uz augšu. Šoseja
visu laiku iet taisnā līnijā.

Aiz tilta tūliņ nāk šosejas jaunais uzbērums, kas dod iemeslu

novērot Lielupes leju ar dabisko krasta valni uz paša upēs krasta.
Pie paviršas vērošanas parasti neredz ne Lielupes lejas, ne krasta

vaļņa. Tālāk nāk Zemgales zemais līdzenums, kas sevišķi vidzem-

niekus pārsteidz ar savu īpatnējo veidu.

Turpat blakus šosejas uzbērumam ir norakta zemes virsējā
kārta, un griezumā var labi redzēt eluviālo un illuviālo horizontu,
kā arī ortšteinu, ko audzēkņi vārda pēc no anketas jau pazīst. No-

rakuma dibenā atronam balto tekošo ūdens smilti („liediņu") —

pamatūdens horizontu. Te ūdens plūst smiltī virs māla pa zemes

apakšu uz Lielupi. Vēl labāk šos dažādos zemes horizontus au-

dzēkņi vēlāk redz un jau pazīst aiz lecavas jaunraktā grāvī un

beidzot māla bedrē, kur sevišķi spilgti izteikts pamatūdens horizonts

tieši virs slokšņu māla. Audzēkņi mērī slāņu biezumu, atzīmē to

savās piezīmju burtnīcās un ņem paraugus sev līdzi uz mājām.
Šosejas malā ir km stabi un hm akmeņi. Kad citu jaunu no-

vērojumu nav, tad audzēkņi mācās pēc soļiem un pulksteņa noteikt

atstatumus. Tas noderēs tur, kur vairs km stabu nebūs. Vēlāk

audzēkņiem vajadzēs uzzīmēt ceļa plāna uzmetumu, un tādēļ audzē-

kņiem jāuzņem visi ceļa virzieni un jāpiezīmē atstatumi.

Drīzi nāk mežs. Mežā ir jānovēro gaismas iespaids uz augiem,
stāvu skaits un sastāvs, kā arī valdošie un nomāktie koki jaun-
audzēs un vecā mēžā. No augu sabiedrībām audzēkņi vēlāk

lecavas malā redz arī dabisku pļavu. Audzēkņi pie augu sabie-

drības novērošanas galveno vērību piegriež sociālajiem faktoriem,
ko līdz tam daudzi no tiem nav darījuši. Aiz lecavas upes kla-

jumā aug atsevišķa priede. Audzēkņi ievēro milzīgo starpību starp
šo priedi un mežā — sabiedrībā — augušām priedēm.

No lecavas tilta labi var saskatīt lecavas jaunās un vecās

meandras, kas dod jēdzienu par zemes virsas formu veidošanos

(vēsturiskais elements!).
Ejot pa smilšaino lauku ceļu, sarunas ievirzās par zemes la-

bumu. Audzēkņu pieredze te runā pretī no grāmatām smeltai

gudrībai. Jelgavas zemā līdzenumā esot ļoti laba zeme, bet patiesībā,
kā izrādās, tā nava. lezīmējas tālākais darbs — pēc pagastu zemju
vērtējumiem vēlāk jānoskaidro lietas patiesais stāvoklis. Atslēgu

patiesā stāvokļa saprašanai dos ģeoloģija (pēc ekskursijas institūtā).
lecēnu mājās atronam labi ierīkotu meteoroloģisku staciju (tagad

viņa likvidēta). Lielākai daļai audzēkņu tas ir gluži kas jauns, kur

daudz ko skatīt, daudz ko prasīt. Te gūstam arī vērtīgu ētisku

pārdzīvojumu. Dabūjam zināt, ka lecēnu saimnieks par paša līdze-

kļiem ierīkojis šo staciju un pats bez kādas atlīdzības un pabalsta
viņu vada, uz paša rēķina iesūtīdams ziņojumus Meteoroloģiskajam
birojam.

Pie lecēniem redzam arī lecavas lejas augsto krastu. Audzēkņi
arī te sajūt ģeoloģisko senātni.

Māla bedrēs mēs jau redzam lielāku ģeoloģisku griezumu.
Biezie aluviālās smilts un slokšņu māla griezumi visus dzīvi inte-

resē, it sevišķi slokšņu māls ar savām gadskārtām. Te notiek

vērošana, mērīšana, skaitīšana, rēķināšana. Sarunas ar laipno cepļa
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īpašnieku un pārvaldnieku par māla slāņa biezumu un slāņiem zem

slokšņu māla mūs ievada dziļāk zemē oļu un akmeņu bagātā dīlu-

vijā ar stiprām ūdens āderēm.

Riņķa krāsns (cepļa) iekārta top visiem saprotama tikai pēc
pamatīgas pārvaldnieka iztaujāšanas.

Audzēkņi Šēfera mālu bedrē 1927. g. rudenī

Audzēkņi nemanot ir pārgājuši no pašu novērojumiem uz otro

ziņu vākšanas veidu — piedzīvojušo un pieredzējušo cilvēku iztau-

jāšanas. Šim ziņu vākšanas veidam ir sevišķi liela nozīme dzim-

tenes mācībā. Audzēkņi zavās piezīmju burtnīcās piēzīmē visas

ievāktās ziņas. Iztaujāšanas ceļā tie ievāc ziņas par ķieģeļu paga-

tavošanu, darba apstākļiem, algām, ķieģeļu pašizmaksu, transportu,
noņēmējiem, tirgus apstākļiem v. t. t. Sarunas dod audzēkņiem
bagātu materiālu par ūdens ceļu nozīmi, lecavas lejas gala aizsē-

rēšanu, „Velna grāvi" pie Garozas kroga v. t. t.

Brauciens vakarā kuģītī pa lecavas lejas galu, Lielupi un

Driksu uz Jelgavu skaisti noslēdz garo darba dienu. Zommera

cepļa apskate pa ceļam uz Jelgavu vēl papildina Šēfera ceplī gūtos
iespaidus.

Mājās vēlāk audzēkņiem viss redzētais un dzirdētais jāapraksta.
Attiecīgie skaitļi visām ziņām piedod vajadzīgo noteiktību un

zīmējums — skaidrību. Visa ekskursijā gūtā viela saistās ar no-

teiktiem pārdzīvojumiem, kas ekskursijas aprakstiem piedod patīkamu
svaigumu un dzīvību.

Mājās klasē pēc ekskursijas darbs arvienu noslēdzas pēc šādas

programmas: Aluvijs, dīluvijs, devons. Jelgavas zemā līdzenuma,

Gaujas lejas un Abavas sengultnes izcelšanās (pēc Hauzena). Jel-
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gavas ģeoloģiskais griezums (pēc urbumu materiāliem un zīmēju-
miem). Pamatūdeņi un artēziskais ūdens Jelgavā (pēc zīmējuma).
Pamatūdeņu tecēšana uz upēm, akas un avoti. Nokrišņu un note-

cēšanas sakarība. Erozija un akumulācija. Ūdens ceļu nozīme

rūpniecībā. Kultūras iespaids uz dabu (lecavas karte!).
Bez tikko aprakstītās vispārējās obligātoriskās ekskursijas darbu

sākumā ir vēlāk notikušas atsevišķas ekskursijas dažādām nodaļām
uz jūrmalu, Ķemeriem, Kaņieri, Priedaini v. c. Bez tam atsevišķas
audzēkņu grupas ir izmantojušas savu brīvo laiku dažādām mazākām

patstāvīgām ekskursijām.
Pirmā gada rudens pārtraukumā katram audzēknim bija uzdots

tuvāk iepazīties ar savas mājas apkārtnes ģeol oģiju. Bija jānoteic,
kādi ieži pieder pie aluvija, kādi pie dīluvija un kādi pie devona.

Bija jāpaņem līdzi iežu paraugi un jāuzzīmē vietējā ģeoloģiskā
profila uzmetums. Pēc pārtraukuma katrs audzēknis savā grupā
no 5—6 audzēkņiem rādīja savus iežu paraugus, stāstīja par viņu
atrašanās vietām, rādīja savu profila uzmetumu, izteica savas domas

par iežu vecumu un atspēkoja citu grupas dalībnieku iebildumus.

Par saviem atzinumiem katra grupa sastādīja protokolu, ko līdz ar

visiem materiāliem nodeva skolotājam. Izrādījās, ka tomēr darbs

nebija lāga veicies. Darbos bija daudz kļūdu. Par maz vēl bija
strādāts dabā, un dažam labam bija radušās darbā nopietnas
grūtības.

Sarunas par ģeogrāfijas sākumiem pie dabas tautām audzēkņus
noveda pie jautājuma par mūsu veco ļaužu ģeogrāfiskām
zināšanām. Audzēkņi sāka vākt ziņas par šo jautājumu. Sa-

nāca pāri par 120 loksnēm materiāla. Šis materiāls pieder pie
tautas gara mantām. Izvilkumi no šī krājuma tagad atronas Rīgā,
Latviešu folkloras krātuvē. Ziņas par mūsu veco ļaužu ģeogrā-
fiskām zināšanām mums atklāj viņu gara pasauli. Bērns stāv tuvu

šai dabas cilvēku gara pasaulei. Ģeogrāfijas skolotājs, kam jārē-
ķinās ar bērna psīcholoģiju, nedrīkst tamlīdzīgām ziņām paiet vie-

naldzīgi garam.
Pīe atlanta, kā pie vielas avota, bija labi daudz jāpiestrādā.

Izrādījās, kā pat tādiem pieaugušiem intelligentiem cilvēkiem, kādi

bija institūta audzēkņi, atlanta lietāšana var radīt nopietnas grūtības.
Institūta audzēkņiem, piemēram, bija jāmācās pēc kartes pareizi
noteikt virzienu (meridiāni un parallēles!), atstatumus (grādi un

mērogs!), platību (projekcijas!), reljefu un augstumu, temperatūru

pēc izotermu kartēm un augstuma, nokrišņus pēc nokrišņu kartēm

klimata joslām v. t. t., v. t. t. Pie dažiem jautājumiem bija ilgāki
jāpakavējas. Pie tādiem piederēja virsas attēlošana 3 un 2 dimen-

sijās. Zīmējot vienkāršus plānus (ceļa plānus) un strādājot pie
dažādos mērogos zīmētām kartēm, audzēkņi mācījās pielietāt mē-

rogu. Turpat arī guva jēdzienu par konkrētām un abstraktām

kartēm. Jautājums par klimatu bija jāsāk no meteoroloģijas. Pēc

laika kartēm, barografa, termografa un mākoņu sastāva audzēkņi
sekoja laika maiņām. Periodiski ziņojumi par notikušām un gai-
dāmām pārmaiņām bija šī darba ārējā izteiksme.

Ir atlantā, ir mācības grāmatās atronam dažādus skaitļus un

statistiskus datus. Pēc lekcijām par statistisko metodi katram

audzēknim pēc paša izvēles bija rakstu darba veidā jāiztirzā kādas
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mācības grāmatas vienas valsts apraksts. Vispirms audzēknim pēc

jaunākām statistiskām gada grāmatām bija jāpārbauda mācības grā-
matā pievesto skaitļu pareizība. Tad bija jānoteic, kādā veidā šie

skaitļi ņemti un ņemami, kādās rindās saliekami un kādi slēdzieni no

viņiem taisāmi. Bez tam audzēknim bijajāizsaka savs spriedums par to,
cik lielā mērā pievestie skaitļi veicina sekmīgo darbu un cik šis

paņēmiens atbilst skolēnu attīstības pakāpei.

Ģeogrāfijas kabinets 1927. g,

Pie skaitļiem strādādami, audzēkņi nereti dabūja pārliecināties,
ka mācības grāmatās pievestie skaitļi ir stipri kļūdaini. Grāmatās

dotie gatavie slēdzieni bieži vien nesakrita ar tiem slēdzieniem, kas

izrietēja no jaunākiem statistiskiem datiem. Dažs slēdziens ir ieza-

dzies mūsu mācības grāmatās nepārbaudīts un nepārlabots no vienas

otras novecojušās grāmatas. Tā audzēkņiem zuda akla ticība grā-
matai, un viņi iemācījās grāmatas pareizi lietāt.

Pirmo izlaidumu audzēkņi tikko minētā darba vietā katrs sa-

stādīja vienas kādas valsts pilnīgu aprakstu, izmantodami daždažādus

ģeogrāfiskus materiālus, kā atlantus, statistiskās gada grāmatas, zināt-

niskos rakstus žurnālos un grāmatās, illūstrācijas, avīžu izgriezumus

v. c. Pēdējiem izlaidumiem nācās tamlīdzīgu darbu strādāt tikai

pie praktisko stundu došanas. Pēdējā gadījumā apraksti nebija
vairs tik plaši, un viņi nebija arī tik sīki jāuzraksta. Bet to tiesu

šie apraksti bija metodiskā ziņā jāapstrādā daudz rūpīgāki, viņi

bija jāizstrādā klasē ar skolēniem un pēc iespējas bagātīgi jāillūstrē,
izmantojot pilnā mērā daždažādos mācības līdzekļus.

Vēl bija kāds plašāks rakstu darbs, ko pirmo izlaidumu audzēkņi

godam veica pilnā mērā, kamēr beidzamiem izlaidumiem pēc darbu
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lielākas pārkārtošanas šis darbs bija jāsadala un jāsaīsina. Katram

no pirmo izlaidumu audzēkņiem vajadzēja patstāvīgi iztirzāt vienu

kādu no mūsu ģeogrāfijas mācības grāmatām pēc šāda

plāna: 1. Dzimtenes princips. 2. Cēloniskā sakarība. 3. Skaitliskais

materiāls. 4. Illūstrātīvais materiāls. 5. Daba un kultūra. 6. Ver-
bālisms. 7. Valoda (stils).

Pie šī lielā darba audzēkņi strādāja labi ilgi. Katram audzēknim

vajadzēja savu grāmatu uzmanīgi izskatīt cauri vairāk reizes no

katra viedokļa. Tomēr audzēkņi strādāja pie šī darba ar lielu
interesi. Rezultāti bija ļoti labi.

Beidzamie izlaidumi aprobežojās tikai ar pirmiem trim jautā-
jumiem, apstrādādami tos katru atsevišķi un par pamatu ņemdami
tikai vienu kādu valsti.

Rakstīdams par dzimtenes principu, audzēknis rakstīja,
kur un kādā veidā viņš grāmatā ir un kur nav ievērots. Bija jāpie-
griež vērība kā vielas izvēlei, tā ari vielas apstrādājumam. Vielas

izvēles ziņā audzēknim bija jāgriež vērība uz attiecīgās zemes

esošiem un iespējamiem sakariem ar Latviju, vielas apstrādāšanas
ziņā — uz dzimtenes analoģijām. Ja audzēknis grāmatā atrada

kādu trūkumu, tad viņam vajadzēja aizrādīt, kādu vielas izvēli vai

vielas apstrādājumu viņš atzīst par labāku.

Mācības grāmatas autors nevar paredzēt, kā skolotājs klasē ar

viņa grāmatu rīkosies. Skolotājs var rīkoties pareizi un ievērot

dzimtenes principu, bet var arī to nedarīt. Audzēknim savā rakstā

bija jārāda, kā katrā gadījumā skolotājam būtu bijis klasē jārīkojas.
Strādājot pie šī temata, audzēknim bija jaiedziļinājas kā svešo zemju
ģeogrāfijā, tā arī Latvijas ģeogrāfijā un dzimtenes mācībā un pēc
tam jāiedomājas un jāattēlo, kā būtu jānorisinās klases darbam.

Tāpat rakstā par cēlonisko sakarību audzēknim bija jāiz-
tirzā vienas kādas valsts apraksts grāmatā no cēlonības viedokļa.
Audzēknim bija jāizseko, vai grāmatā minētie fakti saistās savā

starpā kā cēloņi un sekas. Nav vajadzīgs, lai grāmatas autors

katrā vietā pieliktu klāt norādījumu uz noteiktu faktu sakarību, bet

ir gan vajadzīgs, lai faktu izvēle un sakārtojums dotu skolēniem

iespēju kaut vai ar skolotāja palīdzību šo sakarību atrast. Audzēk-

nim bija jāparāda, kāda sakarība pastāv starp atsevišķiem faktiem

un cik grāmatā sniegtā viela atbilst šai cēlonības prasībai.
Jāsaka, ka šis darbs piederēja pie visgrūtākiem. Pie konspektu

gatavošanas praktiskām stundām audzēkņiem daudz vēl bija pie šī

jautājuma ko piestrādāt. Sakarības trūkums ģeogrāfijā ir daudzu

mūsu mācības grāmatu kā arī vispār visa mūsu skolas darba vājā
puse. Padaudz mēs esam pieraduši pie nesakarīgu faktu uzskaitī-

šanas. Bet tas tik nozīmē to, ka pie šī jautājuma mums vēl no-

pietni jāpastrādā.
Vispār sakot, institūta audzēkņi ģeogrāfijā strādāja ļoti daudz,

un pēc visa šī lielā darba šo rindiņu rakstītājam palika tāds iespaids,
ka viņi turpmāk pratīs vajadzīgo vielu atrast, viņā orientēties un ar

viņu pareizi klasē rīkoties.
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Fricis Dravnieks

Polītiskā oikonomija un kooperācija

Politiskās oikonomijas un kooperācijas kursu institūtā lasija
visās nodaļās, bet gan tikai beidzamajiem 2 izlaidumiem. Abiem

šiem priekšmetiem kopā bija iedalītas 2 stundas nedēļā vienu gadu.
Pirmā izlaiduma humānītārā nodaļā P. Birkerts vienu gadu

2 stundas nedēļā lasīja socioloģiju. Grāmatvedību lasīja Pazars visu

izlaidumu mājturības nodaļas audzēknēm, pirmiem 2 izlaidumiem

pa 2, beidzamiem pa 1 stundai nedēļā vienu gadu.
Trešajam izlaidumam lekcijas politiskā oikonomijā un kooperācijā

lasīja V. Zemtautis. Uz viņa iniciatīvu nodibinājās skolēnu koope-
rātīvs «lerosme", kopējs institūtam, paraugskolai uiv Ilj Jelgavas

Kooperātīvā valdes sēde

valsts ģimnāzijai. Šis kooperatīvs, kā ģimnāzijas kooperātīvs, tur-

pina savu darbību arī pēc institūta slēgšanas.
Kooperātīvs „lerosme" ar saviem delegātiem ņēma dzīvu dalību

Latvijas skolēnu kooperātīvu pārstāvju konferencē Rīgā, Olava

skolā, 1930. g. 10. un 11. martā. Skolotāju V. Zemtauti un insti-

stūta audzēkni A. Lielausu tur ievēlēja Latvijas skolēnu kooperā-
tīvu Idejiskā Centrā un Zemtauti pie tam šī Centra valdē.

Pēc šīs konferences Jelgavā nodibinājās Jelgavas un apkārtnes
skolēnu kooperātīvu vietējs centrs kopējai preču iepirkšanai, kopējai
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informācijai un kopējai idejiskai darbībai. Arī šai vietējā centrā

«lerosme" ņem dzīvu dalību.

Kooperātīva tīro atlikumu izlietāja pabalstu izsniegšanai trūcī-

giem skolēniem, resp. institūta audzēkņiem. Tā 1929/30. m. g.

21 skolēnam izsniegtas lietāšanā mācības grāmatas par Ls «6.44 un

48 skolēniem, resp. institūta audzēkņiem izsniegti pabalsti ekskur-

sijām par Ls 169.27.

Kooperātīvs „lerosme" noderēja par labu skolu institūta audzēk-

ņiem, kā nākamiem kooperācijas darbiniekiem.

Ceturtajam izlaidumam lekcijas politiskā oikonomijā un koope-
rācijā lasīja šo rindiņu autors pēc še pievienotās programmas.

Vajadzības. Mantas patērēšanai un ražošanai, brīvas un saim-

nieciskas. Ražošana, tirdzniecība un transports. Ražošanas faktori.

Zeme — jēlvielas, enerģija, vieta. Ceļu nozīme. «Nederīga
zeme."

Saimnieciskais darbs. Darba daudzums. Darba ražīgums.
Darba savienošana un dalīšana. Fordisms. Teilora sistēma. Vese-

lība. Izglītība. Darba laiks un atpūta. Darba aizsardzība. Sociālā

apgāde. Garīgais darbs.

Kapitāls. Kapitāls un zeme. Kapitāla izcelšanās un attīstība.

Monopoli. Ražošanas līdzekļu nacionālizācija. Pamata kapitāls un

apgrozības kapitāls. Amortizācija. Sīkrūpniecība un lielrūpniecība.
Mūsu laiku amatnieku loma. Meliorācija. Mākslīgie mēsli, in-
ventārs." „Kustama un nekustama manta." Ēkas un zeme. «Ka-
pitāls" bilancē. Aktīvs un pasīvs. Pastāvīgais un mainīgais kapi-
tāls pēc K. Marksa iedalījuma. «Virsvērtība." Uzņēmējs un darba

brīvība.

lenākuma sadalīšana. Rente, alga, peļņa. Obligācijas, kuponi,
tirāžas, izlozes, kursi. „Rantjē." Akcijas, dividende, kuponi. Peļ-

ņas un zaudējumu rēķins. Tīrā peļņa. Dēficits. Speciālie kapi-
tāli. «Nedalāmais atlikums".

Alga — absolūtā un relatīvā, nominālā un reālā. Izmaksāšanas

veids. Aprēķināšanas veids. «Tirgus cenas". Darba spēka pie-
dāvājums un pieprasījums. Algas dažāda lieluma iemesli. Valsts

varas iejaukšanās. Strādnieku arodbiedrības. Politiskās un saim-

nieciskās organizācijas. Uzņēmēju organizācijas. Streiks un lokauts.

Algu nolīdzināšanās tendence.

Rentes lielums. Rentes pieaugšana. Nodokļi. Rentes kapitā-
lizācija. Zemes rente pilsētās.

Uzņēmēja peļņas lielums. Nolīdzināšanās tendence. Uzņēmēju

apvienības — karteļi, sindikāti, tresti. Ražošanas technikas pacel-
šana. Krizes senāk un tagad.

Naturālā saimniecība. Maiņa. Naudas saimniecība. Pasaules

saimniecība. Ražošana nezināmam patērētājam. Tirgi. Kontrole.

Noderīgums un vērtība. Austriešu galīgā noderīguma teorija.
Marksa darba teorija. Ādams Smits un Rikardo. Ražošanas izde-

vumi — darbs, rente un peļņa. Pašizmaksa. Kalkulācija.
Naudas izcelšanās. Zelts. Naudas funkcijas. Banknotas un

papīra nauda. Nodrošināšana — segums. Kurss.

Kredits. Kredita saimniecība. Tekošais rēķins. Akreditīvs.

Čeki un devīzes. Termiņš. Diskonts. Kursi.
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Pārvedu un vienkāršs vekselis. Parādzīme un ieraksts grā-
matās. Pārvedu vekseļa dalībnieki. Akcepts. Divi eksemplāri.
Vienkāršā vekseļa daļas un viņu nozīme. Solīdie un fiktīvie (drau-
dzības) vekseļi. Vekseļu pāriešana no rokas rokā. Indosaments

(žiro). Protests. Indosanta (žiranta) atbildība.

Bankas. Pasīvās un aktīvās operācijas. Vekseļu kredits. Spe-
ciālais tekošais rēķins.

Tirdzniecība. Vieta un laiks. Speķu)ātīvā tirdzniecība. Biržas.

Uzpirkšana. Pārdošana vairumā (en gros) un mazumā (en dētail).

Eksportieri un importieri. Kantori un noliktavas. Korespondence.
Pilnā sabiedrība. Komanditsabiedrība- Pašu un aizņemtais

kapitāls. Sabiedrību dibināšana. Akciju un paju sabiedrības. Juri-
diskā persona. Firma. Biedru atbildība.

Privātsaimniecība. Valsts un pašvaldību saimniecība. Budžeti.

leņēmumi no īpašumiem un uzņēmumiem. Monopoli. Netiešie un

tiešie nodokļi.

Kooperātīvas sabiedrības. Kapitālisms, kooperātisms un sociālisms.

„Neps" Krievijā. Materiālie labumi. „Peļņa" — atlikums. Nebiedri.

Individuālais un sociālais kapitāls.
Patērētāju kooperātīvi. Lieliepirkšanas savienības. Ražošana.

Cīņa ar kapitālistiskiem trestiem.

Ročdēles godīgie pionieri. Ovens un Kings. Manifests. Prin-

cipi. Atturība. Izglītība. Labierīcības. Pionieru grūtības un

panākumi.
Patērētāju kooperātīva nodibināšana. Organizācijas sapulce.

Paias. Balss tiesība. Balsošanas veidi.

Patērētāju biedrības, kreditkooperatīvi, piensaimnieku sabie-

drības, lopkopības pārraudzības biedrības, apdrošināšanas koope-
rātīvi, lauksaimniecības mašīnu ,koplietāšanas biedrības. Pārskats

par visu šo formu izcelšanos un vēsturisko attistību.

Centrālā savienība „Konzums". Latvijas patērētāju biedrību

savienība. Latvijas tautas banka. Latvijas piensaimniecības cen-

trālā savienība. Savstarpējās ugunsapdrošināšanas centrālā savie-

nība. Centrālās savienības „Konsums" kopdarbības nodaļa. Latvijas
kooperātīvu kongresu padome. Skolēnu kooperātīvu idejiskais centrs.

Kā no pievestās programmas redzams, tad bez tīri tautsaim-

nieciskiem jautājumiem kursā ietilpa arī jautājumi no tiesībām,
grāmatvedības un korespondences. Bez tam vēsturiskais elements

tika visur stipri uzsvērts. Tāda kursa paplašināšana likās nepiecie-
šama, lai audzēkņi varētu tikt ievadīti tagadnes saimnieciskās dzīves

izpratnē.
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Eduards Reiziņš Jānis Greste

Jānis Greste

Ķīmija

Aug skola, veidojas programmas, aug ari skolotājam uzstā-

dāmās prasības. Nesen vēl ķīmijas nebija ģimnāzijās, tagad tā jā-
māca jau pamatskolās. . .

Kas tagad būtu jāz i n, kas jāprot un kas jāsaprot sko-

lotājam, lai viņš varētu ķīmiju pienācīgi mācīt, t. i. tā, lai zināšanas

dzīvē kaut kam noderētu, un lai pats mācīšanas veids atstātu lab-

vēlīgas pēdas f (Var jau panākt arī pretējo). No kāda viedokļa

jāpieiet ķīmijas kursam institūtā un kā jāizmanto iedalītais laiks?

Kas jāuzskata par svarīgu, kas pieciešams, kas varētu izpalikt?
Vēl neviena mācības iestāde nav visu devusi. Jau tādēļ vien,

ka laiks ierobežots. Nevar dot arī divgadīgs institūts, kaut arī tur

iestājas jau vidusskolas beigušie. Var būt runa tikai par vir-

ziena došanu, kādā strādāt pašam pie sevis un kādā ar sko-

lēniem.

Institūtā ķīmijai pirmos gados bija iedalītas 2 stundas nedēļā
I kursā un 2 stundas II kursā. Bez tam bija iespēja iekārtot prak>
tiskos darbus. Tas gan attiecas tikai uz matēmatisko, dabas zinību

un mājturības nodaļu. Fiziskās audzināšanas un humānitārā nodaļā

ķīmijas nebija. Pēdējos gados — laika trūkuma dēļ — stundu

skaits tika samazināts uz pusi, t. i. vienu gadu 2 stundas nedēļā.
1) Kādā virzienā vajadzētu iet ķīmijas kursam institūtā, pla-

šumā jeb dziļumā? Kas skolotājam vairāk noderēs? Institūta

pastāvēšanas pirmos gados, kad stundu skaits bija lielāks, darbs

gāja abos virzienos. Teorētisko kursu tad lasīja Skolu virsvaldes

direktors Reinis Liepiņš. Vēlāk, kad stundu skaits tika samazināts,
paidagoģiskā padomē tika izteiktas domas, ka pirmā vietā būtu

stādama prasība, lai skolotājs to, ko kādreiz mācīs, pats pārzinātu
iespējami dziļi un pamatīgi, tā tad pirmā vietā — zināšanu padziļi-
nāšana. No otras puses — cilvēks ar gatavības apliecību —ja tik

gribēs — spēs arī patstāvīgi savas zināšanas paplašināt.
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2) No tā paša viedokļa raugoties praksei būtu jāpiegriež
lielāka vērība, kā teorijai. — Tai ķīmijai, ko pamatskolā iemācās

„no grāmatas" — apšaubāma vērtība, tādēļ pamatskolas kursa

Ķīmijas laborātorija

pamatā būtu jāliek rinda vienkāršu mēģinājumu, — tādu, no kuriem

skolēni jau paši varētu taisīt slēdzienus. Mēģinājumiem vajag būt

spilgtiem un nepārprotamiem, bet pār visām lietām, tiem vajag
izdoties! Tas ir neērts stāvoklis: skolotājs ar bērniem sagādā ierikus

un vielas, izstrādājas un beigās — „mums nekas neiznāca". Šādos

gadījumos zaudē visi, — skolotājs, skolēni, priekšmets. Grāmatā jau
viss iet gludi: „paņem, ieber, sasildi, uzkrāj. . .", bet kas tad iznāk,
ja iesācējs to dara, to mes zinām. Ir tūkstots mazu sīkumu, kuri

jāievēro, — citiem vārdiem — jāiegūst zināma veiklība eksperimen-
tēšanas technika, pretēja gadījumā aizies bojā nelietderīgi laiks,
vielas, jerīki, zudīs patika uz darbu, nāks atkal godā «iemācīšanās
no grāmatas un atsacīšana." Slēdziens: institūta audzēkņiem
1) jādod iespēja redzēt, kā dara, 2) jādzird paskaidrojumi, kā jādara
un 3) pašiem jādara.

Ir vēl kaut kas, kas liek padomāt. Mēs zinām aklus skolēnus,
kroplus, norautiem pirkstiem.. .

Nemaz nerunāsim par sīkiem

ievainojumiem, bojātām drēbēm, eksplozijām v. t. t. Dzird jau gan
iebildumus, sak', «par zināšanām ir jāmaksā," bet tā nu nav no-

pietna valoda. Skolēns nedrīkst maksāt par ķīmiju ar miesas bojā-
jumiem._ — Skolotāji ar pietiekošu praksi (arī uzmanību!) nepazīst
nopietnākus nelaimes gadījumus. — Viss tas runā par labu praksei,
kuras mēs nekad nespējam pietiekoši dot.
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;5) Kādos apstākļos jauna i s skolotājs uzsāks darbu?

Labi, ja tas atradīs priekšā mazu «laborātoriju", bet tas nu būs

izņēmums. Skolotājam jāprot sākt arī no gala, t. i., iekārtot darbus

tukšā vietā. Paša rokām. Ar minimāliem līdzekļiem. Negaidot,
sak', „kad man naudu dos, tad es darīšu".

Institūtā visi praktiskie darbi ķīmijā ar nolūku tika izvesti paš-
taisītiem ierīkiem un vienkāršiem piederumiem. Institūta audzēkņiem
tika uzstādīta prasība, lai tie savām praktiskām stundām pamatskolā
prastu, — ja nu ne katru reizi pagatavot, tad vismaz sastādīt ierīkus,

remontēt, pārbaudīt, un galvenais — prastu ar tiem veikli rīkoties

eksperimentējot. Tie institūta audzēkņi, kas vēlējās sev pagatavot
ierīkus «pūrā līdz", dabūja materiālus „Vulfa pudelei", skalotnei,
«Kipa aparātam", mēģeņu statīvam, spirta lampai, gāzes cilin-

driem v. t. t. Visam tam nolūks: izsargāt iesācējus no — mīksti

runājot — nesaimnieciskas rīcības Jaunais ķīmiķis, labi domādams,
dažkārt iesāk no solida veikala, (Izgl. min., Kult. Balss) un «fun-
damentālām" lietām, — čuguna statīva (Ls 15— 20), retortas ar

tubusu, Kipa aparāta (Ls 12—20), gāzes cilindriem, prāvām kolbām,
ķīmiskām glāzēm, granulēto cinku (veikalos Ls 3—4 mārciņā, uz

krāmu tirgus — 25 sant.) ķīmiski tīrām vielām v. t. t. Un daudzas

no šīm lietām nogulstas plauktos nelietātas (arvien trūkst kaut kāda

piederuma), vai arī saplīst pie pirmās lietāšanas. Tas nosit patiku

eksperimentēt Ar labu gribu desmit reiz mazākiem izdevumiem

un drusku prakses var vairāk veikt.

4) Pēdējā gadu desmitā visu priekšmetu skolotāji vērsuši kritisku

aci ne tikai uz mācāmo vielu, bet arī mācīšanas veidu.

«Vairāk izprast, mazāk pūlēties iekalt", attiecas arī uz ķīmiju. Ķī-

mijas formulām, vienādojumiem, aprakstiem, nosaukumiem, ja tie

uzņemti tikai ar atmiņu, nav nekādas vērtības. Izpratnes sekmē-

šanai tiek pielietāti dažādi palīglīdzekļi, piem. tabulas, Mendelejeva
elementu periodiskā sistēma, pamatvielas zemes garozā, ķīmisko

savienojumu grupējums, reakcijas tipu attēlojums —,
struktūras for-

mulas, kollekcijas v. c. uzskatāmības līdzekļi, tēlojumi un drāma-

tizācija. „ Mendelejeva tabula" dod iespēju nolasīt, atšifrēt pamat-
vielu vērtību, oksīdu, hidrātu, sāļu v. c. savienojumu formulas.

Tādēļ, ja vispār ir darīšana ar formulām, bez minētās tabulas ķīmijas
klase nav domājama. Tēlojot un drāmatizējot mēs vienkāršā bēr-

niem saprotamā valodā varam jau runāt par valenci, anioniem un

kationiem, reakciju tipiem, ūdens sadalīšanos, skābju, sārmu un

sāļu rašanos, atstājot pašu „gudro" vārdu pielietāšanu turpmākiem
gadiem. Tā, piem., «Nātrijs sadala ūdeni" skolēni attēlo apmēram
šādi: «Es esmu skābeklis. Man ķimisks apzīmējums O. Es esmu

divrocīgs. To es varu nolasīt še Mendelejeva tabulā. Te VI grupā —

apakšā es lasu RH>2 jeb OH2. Es —kā divrocīgs varu sev pievienot
divus vienročus. Ūdeņradis ir vienrocis, to es redzu še — I grupā.

Pievienojot divus ūdeņražus dabūjam H O H, citādi—H2O.

Tagad nāk nātrijs un runā: «Esmu Na, vienrocīgs. Es pārcērtu šo

saiti starp O un H, tā kā ūdens sadalās divās daļās, ūdeņradī un

ūdens atliekās. Ūdens atliekām viena brīva roka, citas aizņemtas.
Na ar savu roku saņem ūdens atlieku brīvo roku un nu ronas

NaOHtas glumais, kodīgais, kas krāsoja lakmusu zilu. To ikdienas

dzīvē sauc par ziepakmeni, ziepju sāli v. t. t."
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Stāstītiem un lasītiem tamlīdzīgiem tēlojumiem maza vērtība,
bet ja drāmatizācijā piedalās skolēni paši, tad dažu vienkāršu

ķīmisku procesu izpratnē var ievadīt jau 10 gadus vecus. Ja pie-
mērosim savus paskaidrojumus bērnu attīstības līmenim un pratīsim
atrast vecumam piemērotu valodu, tad atkritīs rīkojumi: «Kas tur

ko saprast vai nesaprast, to vajag iemācīties" un citi tamlīdzīgi.
5) Skolotājs, kas klasē pie grāmatas jūtas drošs, nonāk dažkārt

neērtā stāvoklī, ja stundas tiek pārnestas tieši dabā. Tādēļ arī

pēdējās ir tik retas. Skolotājam mūsu laikos būtu jāprot vest

bērnus tieši pie dabas objektiem, jāvērš pašam un ari bērniem

pētoša acs uz dzimto zemi, drusku jāpazīst tās sastāvs, jazin, ko tā

mums dod. Jo vairāk to pazīsim, jo tuvāka tā mums taps un —

cerams — mīļāka arī. Ja bērni raduši jautāt, ja tie drīkst jautāt,
tad skolotājs netiks vaļā no jautājumiem: „Kas tas par akmeni?"

«kur tas nācis?", „no kā sastāv?", «kur viņš noder?", «ko no viņa
taisa?" v. t. t.

Rudeņos viena no pirmām gaitām bija ekskursija ar institūta

audzēkņiem uz grantsdobēm un akmeņu lauztuvēm, lai praktiski
iepazītos ar akmeņiem un gūtu dažus paraugus kollekcijai. Gal-

venais nolūks — vingrināt aci, otrais — dot iespēju pielietāt vien-

kāršākos noteikšanas līdzekļus, skābi, nazi, palielināmo stiklu.

Institūta prāvā minerālu kollekcija deva iespēju laist caur rokām

simtiem raksturīgāko minerālu paraugu, jo minerāloģijas kabinets

bija katrā laikā audzēkņu rīcībā. Apmēram 15% ķīmijai nozīmētā

laika tika veltīti minerāloģijai. Tie audzēkņi, kam bij interese un

vaļa, dabūja iespēju pagatavot sev kollekciju, sastāvošu no apmēram
50 raksturīgākiem minerālu paraugiem. Vienu gadu audzēkņi gata-

voja uz reizi apmēram 60 kollekcijas, citu — tikai dažas, jo ma-

teriāls jau jāsagādā vairumā no Ventspils un Allažiem, Meldzeres

un Cēsim, Slokas, Siguldas, Nīgrandes, Amatas un daži paraugi
ari no ārzemēm.

6) Jaunajam skolotājam būs kādreiz jāved skolēni ekskursijās
uz rūpniecības iestādēm, lai skolēni dabūtu jēdzienu, kā

ražo vērtības un kur ķīmija tiek pielietāta. Būtu labi, ja skolotājs
pats prastu skolēnus uz ekskursiju sagatavot un fabrikā arī pats
dot paskaidrojumus No tā izriet vajadzība institūta audzēkņiem
dot iespēju iepazīties ar fabriku darbību. Parastās ekskursēšanas

vietas bija uz stikla fabriku, porcelāna fabriku, metāla fabrikām

„Feniks" un „Stars", gumijas fabriku «Varonis", ķēžu un liestu

tabrikām, ziepju un linu fabrikām v. c. Dažas ekskursijas tika rū-

pīgāk sagatavotas, lai tās varētu noderēt kā paraugs, bet — šinī

virzienā gan būtu bijis vairāk darāms. Mēs jau rūpniecībā vēl tālu

neesam „kungi savā dzimtajā zemē" un ari skolotājam te būtu kaut

kas darāms.

Lai no skolotāja varētu ko prasīt, viņam arī kaut kas jādod.
Bet — technoloģiski jautājumi no pamatskolas kursa izzuduši un

ģimnāzijas programmā sadiluši. Tādēļ ķīmija zaudējusi sakarus ar

dzīvi. Un ja kāds skolotājs kaut ko šinī virzienā dara, t. i. meklē

kontaktu starp skolu un rūpniecības uzņēmumiem, tad uz savu iniciatīvu

un atbildību.

Derētu sākt no apakšas un jau skolā mēģināt ieskaidrot, ko

nozīmē „melns darbs, balta maize", „amatam zelta pamats*, kādēļ
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„pērc Latvijas ražojumus", kādēļ vēl mūsu rūpniecībā ir „klaušu
laiki" un mums tik maz sakāms, jo mums ir tikai mugura un rokas,
bet cittautiešiem galva. . .

7) Skolotājam derētu pārzināt: 1) ķīmikāliju, gatavu apa-
rātu un materiālu pārdošanas vietas, 2) ķīmijas literātūru, 3) kollek-

ciju montēšanu, 4) jautrās „ķīmijas brīnumu nodaļas" ierīkošanu un

vadīšanu bērnu svētkos, 5) praktisko darbu vadīšanu, 6) ķīmijā
pielietājamās mācīšanas metodes — dogmatisko, illūstrātīvo, kate-

chizācijas, referātu, euristisko, Daltonas plāna, problēmu, projektu —,

lai varētu apsvērt, kurai vielai kura metode vispiemērotākā, un

8) vajadzētu būt skaidrībā arī par ķīmijas stundu audzinošo

nozīmi. Tādēļ audzēkņiem tika atkārtoti uzsvērts, ka ķīmija
noder cilvēka veidošanai ne mazāk, kā tie priekšmeti, kuriem pie-
raksta lielu audzinošu nozīmi.

Ķīmijas stundās var pieradināt strādāt tīrīgi un netīrīgi, rūpīgi
un pavirši, nosvērti un grābstīgi, saimnieciski un izšķērdīgi, var

piepotēt labas paražas, var arī bojāt raksturu. Skolēns var iekļauties
darba grupā kā veicinātājs, bet arī kā kavēklis. Darbu var nostādīt

tā, ka viņā var izpauzties uzņēmība un pašdarbība, skolēns gait-
nieka lomā var pieradināties kalpot klases kollektīvam, arī skolai

un vēl tālāk, — īsi sakot, arī ķīmijas darbā ir sabiedriskās, aistē-

tiskās, ētiskās un valstiskās audzināšanas elementi. To nekad

nedrīkst izlaist no acīm, jo vēl ir jautājums, kas vērtīgāks, vai kār-

tīga programmas izņemšana, vai arī tas ilgstošais iespaids, kādu

atstāj uz skolēnu pareizi nostādītas ķīmijas stundas. Mēs nevaram

prasīt, lai to visi saprastu, nevaram apmierināties ar to, ka „tā nav

programmā", bet mums gan derētu saprast tos motīvus, aiz kādiem

vēl no dažām pusēm dzirdam noliedzošu izturēšanos pret to, kas

ārpus grāmatas un atsacīšanas. Mēģinājumi neatmaksājoties,
jo aparātā nevarot redzēt, kas tur notiekot; zīmējums runājot
skaidrāk; skaidrošanas un palīglīdzekļi izlutinot skolēnu, neattīstoties

fantāzija; paškonstruēti aparāti aizņemot laiku, bet neesot solidi; eks-

kursijas, praktiskie darbi,
„
metodes", tā esot tik tādajauna mode v. 1.1.

Dažkārt tamlīdzīgi iebildumi atšifrējami diezgan vienkārši: „Tev
nebūs darīt to, ko c s nedaru, — nedaru tādēļ, ka vai nu nesa-

protu, vai neprotu, vai vienkārši nevīžoju. Ja c s to darītu, tad tas

gan būtu labi." Nevienametode nav un nebūs mums ērtāka, kā uzdo-

šana un atprasīšana no grāmatas. Bet — mūsu laikmets uzstāda arī ķī-

mijas skolotājam augstas prasības, tādēļ arī skolotājam pašam vajag
skaidrām acīm raudzīties uz tiem ieročiem un tām iespējām, kas

mūsu rokās, un domāšana šinī virzienā nekad nedrīkstētu apstāties.
Institūtā bija daudz labvēlīgu darba apstākļu, bet bija arī dažas

neērtības. Dabas zinību nodaļā, piem., pēdējos gados bija apmēram
šāds sastāvs: 3

/4 no neoģimnazijām, V4no reālskolām, t. i., vairums

bija mācījies ķīmiju 2 stundas, citi 8 stundas. Tā tad — matēma-

tiski ņemot — vienu zināšanas būtu 4 reizes mazākas kā otru. Kā

nu šīs abas grupas apvienot kopējā darbā un kurai grupai pieska-
ņoties! Te pirmajiem dažu reizi bija stipri jāpiespiežas, un arī tad. . .

Neskatoties uz intensīvo darba atmosfairu institūtā, laikam gan
darbu beidzot daudziem palika iespaids: „Cik daudz vēl palika ne-

darīta darba, cik daudz vēl derētu zināt un prast, bet cik īsi šie

gadi!"
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Botanizēšana

Eduards Reiziņš

Bioloģija

Bioloģija kā zinātne un mācības priekšmets ir ļoti plašs un sevī

aptver vairākas savukārt plašas zinātnes. Centrālais paidagoģiskais
institūts Latvijā — jauna tipa iestāde; ārzemju paidagoģiskie tech-

nikumi un akadēmijas pēc idejas identiski mūsu institūtam, bet pēc
uzbūves citādi. Tamdēļ paraugu programmas bioloģijā ne no viena

nebija izmantojamas. Programmu uzmetot bija jārēķinās vienmēr

ar audzēkņu vidusskolā iegūtām zināšanām un mūsu pamatskolu

prasībām. Dabas zinības mūsu pamatskolas kursā ieņem ievērojamu
vietu. Tamdēļ pamatskola prasa skolotājus ar plašām zināšanām

bioloģijā. Attiecībā uz mūsu vidusskolām nevar sacīt, ka dzīvai

dabai būtu ierādīta pienācīga vieta. Vidusskolu vadītāji, redzams,
ir ieskatos, ka dzīvā daba, jeb kā vidusskolu programmā apzīmēts

„dabas zinības", ir tāds priekšmets, kas vajadzīgs tikai kā palīg-

priekšmets, kas skolēnus sagatavo dažu speciālu priekšmetu piesa-
vināšanai, bet neatzīst to kā paidagoģisku disciplīnu. Tamdēļ no-

vērojams, ka vidusskolās skolēni maz tiek mācīti dabu vērot. Insti-

tūtā audzēkņi iestājas ar diezgan labām zināšanām, bet ļoti vāju
dabas izpratni. Dabas zinātņu nodaļā institūta darbības sākumā

bioloģijai bija paredzētas četras stundas nedēļā pirmā un divas

stundas otrā kursā. Bet jau otrā gadā, kad izrādījās, ka institūta

audzēkņi tiek par daudz pārpūlēti, bioloģijas stundu skaits tika stipri
samazināts. Vēlāk stundu skaits vēl samazinājās, speciālās prak-
tisko darbu stundas tika pavisam nosvītrātas, pēc kam dabas zinātņu

nodaļā bioloģijā palika tikai 2 nedēļas stundas pirmā un otra kursā,
bet matēmatiskā nodaļā tikai divas stundas pirmā kursā.

Sākumā bioloģijas kursā uzstādīju šādus galvenos mērķus:

l) iepazīstināt audzēkņus ar praktiskiem dabas vērošanas un pētī-

šanas paņēmieniem, 2) padziļināt audzēkņu zināšanas bioloģijā un

3) daudz maz iepazīstināt ar zinātniskām darba metodēm. Bet jo
drīz izrādījās, ka šos uzdevumus nāksies grūti veikt, sevišķi pēc
darba laika samazināšanas. Pamatskolas skolotājam darbā mazāk

nākas pielietāt dabas zinātnisko filozofiju, bet vairāk nodarboties ar
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praktiskiem jautājumiem. Viņam jābūt sevišķi veiklam eksperimen-
tātoram praktiskā dabas pētīšanā. Tamdēļ vēlāk bioloģijas darbos

galvenā vērība tika piegriezta pirmām uzdevumam Sevišķi daudz

laika nācās ziedot darbu techniskai daļai.
Darbi notika II Jelgavas valsts ģimnāzijas dabas zinātņu labo-

ratorijā. Laborātorijas iekārta ģimnāzijas vajadzībām bija priekš-
zīmīga, bet institūta prasības tā nevarēja apmierināt. Protams, uz

reizi tik daudz līdzekļu nevarēja prasīt, lai visu apmierinoši orga-
nizētu. Tamdēļ arī audzēkņiem laborātorijas techniku nācās grūti
piesavināties. Se ļoti liela pateicība jāizsaka Latvijas
skolotāju savienībai, kura visus piecus Institūta pastāvē-
šanas gadus laborātorijas rīcībā deva piecus mikroskopus un mikro-

tomu. Audzēkņiem nācās pa 2—3 strādāt ar vienu mikroskopu.
Vēl vairāk bija jūtams citu darba rīku trūkums. Sevišķi grūti
veicās ar dzīvā materiāla kultivēšanu un uzturēšanu un ar darbiem

fizioloģijā. Jāizsaka atzinība pašiem audzēkņiem, kas daudz tika

darījuši laborātorijas izveidošanas labā.

Visstiprāk bija sajūtams zinātniskās literatūras trūkums. Labo-

ratorijā bija tikai dažas populāri-zinātniskas grāmatas, mācības grā-

matas, daži augu noteicēji un dzīvnieku atlanti. Nepieciešamās
audzēkņu vajadzības bija jāapmierinā man ar savu bibliotēku.

Zinātniskās literātūras un pat audzēkņiem vajadzīgās mācības grā-
matas latviešu valodā nav. Audzēkņu lielākam vairumam bija ap-

grūtinoša literātūras izmantošana citās nodaļās šo valodu nepietie-
košas pārvaldīšanas dēļ. Tamdēļ no uzstādītā trešā mērķa nācās

pilnīgi atsacīties. Neskatoties uz minētiem trūkumiem, dabas zinātņu
nodaļu beigušie un pa daļai matēmatisko nodaju beigušie audzēkņi,
kā ceru, varēs apmierinoši darboties dabas zinību stundās pamat-
skolā.

Bez darbiem parastā mācības gadā Institūtā tika ievesti va-

saras darbi bioloģijā. Šādus darbus piekopj retas mācības

iestādes. Vasaras darbu ideja dabas zinātņu skolotājiem jau sen

pazīstama un tiek ļoti apsveikta, bet seno tradiciju dēļ tie ļoti maz

tiek piekopti. Man šķiet, ka vasaras darbi bioloģijā nepieciešami
visos skolu tipos. Šo ideju jau 20—25 gadus atpakaļ jo stipri pro-

pagandēja mans zooloģijas skolotājs Tērbatas universitātes proi.
K. Sent-Ilers. Viņš uzskatīja par nepieciešamu, ka augstskolas
dabas zinātņu fakultātes audzēkņiem mazākais pāris mēnešu jāstrādā

jūras un saldūdens bioloģiskās stacijās. Tāpat nepieciešamus viņš
uzskatīja visiem zemāko un vidējo skolu tipiem vasaras darbus

bioloģijā. Maskavas vidējā zemkopības skolā vasaras praktiskos
darbus bioloģijā jau vairākus gadus priekš pasaules kara bija
ievedis prof. Lindemans. Tur šie praktiskie darbi sastāvēja no

dažiem darbiem augu fizioloģijā, herbārizēšanā, kukaiņu vākšanā

un noteikšanā. Vēlāk es tur šos darbus papildināju ar ūdens dzīv-

nieku bioloģiju un vispārējo bioloģiju. Darba laiks Maskavas zem-

kopības skolā turpinājās vienu mēnesi 6—B stundas dienā. Mūsu

pamatskolās nepieciešams ievest vasaras darbus bioloģijā mazākais

3—4 dienas jūnija beigās. Vēl labāk 3. un 5. klasēm jūnija beigās
un 4. un 6. klasēm jūlija beigās. Valsts centrālajā paidagoģiskajā
institūtā dabas zinātņu un matēmatiskā nodaļā vasaras darbiem

tika ziedotas 10 dienas pirmā kursā. Vasaras darbu uzdevums bija
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iepazīstināt audzēkņus ar tiem dabas vērošanas darbiem, kas ziemā

nav iespējami. Kā tālāk no programmas redzams, tie pastāvēja
ekskursijās, materiālu vākšanā un to apstrādāšanā uz vietas. Jel-
gavas apkārtne ir ļoti vienmulīga, faunas un floras dažādība nav

liela, bet tomēr pilsēta ir ļoti izdevīgā vietā, ekskursijās nav jāmēro
tāļš ceļš: xķ—2 km atstatumā no laborātorijas ir sasniedzama upe,

grāvji, pļavas, lauki, meži un purvi. īsā darba laika dēļ ziemā,
vasaras darbu laikā bija jāizpilda visa programmas botānikas daļa.
Kā jau minēju, bioloģijas darbiem paredzētais darba laiks gandrīz
katru gadu mainījās. Tamdēļ arī programma bija katru gadu jāmaina.
Še nav nozīmes pievest katra gada programmas, bet sniegšu tikai

tās, pie kurām vairāk pieturējos pēdējos mācības gados.
Bioloģijas programmas.
Dabas zinātņu nodaļa.
I kurss.

Dzīvās un nedzīvās dabas pazīmes: kustības, jūtīgums, vielu

maiņa un vairošanās. Vītālisms, neovītālisms un antivītālisms. Sūna.

Citoplasmas struktūra, chromoplasti, leukoplasti, kristalli, centro-

zomas. Kodols. Chromozomas. Šūnas apvalks. Vakuolas un šūnas

sula. Augu un dzīvnieku īpatnējās pazīmes.
Baktērijas. Mikrobioloģijas praktiskā un zinātniskā nozīme un

īsa vēsture. Dzīvības izcelšanās jautājums un mikrobioloģijas nozīme

pie šī jautājuma atrisināšanas. Baktēriju organisma iekārta un forma.

Baktēriju klasifikācija. Baktēriju barības uzņemšana un elpošana.
Temperatūras iespaids uz baktērijām. Termofilās un termogenās
baktērijas. Sterilizācija, pasterizācija un tindalizācija. Gaismas

iespaids uz baktērijām Skābekļa un citu vielu ķīmisks iespaids uz

baktērijām. Dezinfekcija. Baktēriju filtri. Baktēriju tīrkultūras.

Puvuma baktērijas. Nitrifikācijas baktērijas. Denitrifikācijas bak-

tērijas. Bumbuļu baktērijas. Etiķa, pienskābes un citas rūgšanas
baktērijas. Fermenti: diastāze, ptialīns, zimāze v. c. Toksīni un

antitoksīni. Patogenās baktērijas un organisma cīņa ar tām. Aiz-

sargpotes un pretpotes. Immūnitāte. Lizīni, opsonīni, aglutinīni
un precipitīni.

Zil-zaļās algas. Gļotsēnes. Konjugātalgas. Diatomeas. Zaļ-
algas. Charas. Brūnalgas. Sārtalgas. Algsēnes, asksēnes un ba-

zidīju sēnes.

Pirmdzīvnieki: vicaiņie, sakņkāji, infūzorijas un sporu dzīvnieki.

Daudzšūnu un vienšūnu organismi. Sūkļi. Dobumainie (hidrozoji,
scifozoji un koraļļu polipi). Tārpi. Plakainie tārpi (aknu divmutis,

lenteņi). Velteniskie tārpi (cērmes, trichinas v. c). Posmanie tārpi
(slieka, dēles v. c). Rotātorijas. Posmkāji: vēži, zirnekļi, daudz-

kājiņu kukaiņi. (Vēži un kukaiņi sīkāk tiek apskatīti vasaras dar-

bos). Gliemji (gliemenes, gliemeži un galvkāju gliemji). Adatainie

(jūras eži, jūras zvaigznes, ofiūras, holotūrijas un jūras lilijas).
Vasaras darbi.

Augstāko sporaugu un ziedaugu klasifikācija, noteikšana un

herbārizēšana. Planktona organismu bioloģija. Algu un planktona
dzīvnieku noteikšana. Kukaiņu anatomija, klasifikācija, noteikšana

un apstrādāšanas technika. Mežu, lauku, pļavu, dārzu un dīķu

bioloģija. Augu anatomija un fizioloģija: augu ķīmiskā sastāva

analizē; ūdens un smilšu kultūras; ūdens izgarošana caur lapām;



56

«nSL V,n un !aPa
f anatoraUa; saknes spiediens un uzsūkšanas

spēks chlorofis, stērķeles, krāsvielas un krfstalli
augos; skābekļa

izstrādāšana zaļas auga daļās; augu elpošana, intramolekulārā elpo-
šana augu kustības. Akvāriju un terrāriju iekārtošana

II kiu-Ts
audZGkmm Jāsavāc un Jānoteic 50 augi un 30 kukaiņi.

Chordas dzīvnieku pazīmes. Vēderelpotāji (Balanoglossus) Tu-

(CS "

w
ļaŠ* ?S %idi)as

,

un salPas )- Lancetzivs. Apaļmutes
zims (neģi un miksinas). Zivis (šķērsmutes zivis, ganoidi, kaula zivis
un divējādi elpojošas zivis). Abinieki (stegocefali, astainie, bez-

tarPVeidl
ff Rāpuļi (anatomija un klasifikācija).Putni (anatomija un klasifikācija . Putnu bioloģija, ceļojumi, spalvu

Zīdītāju dzīvnieku anatomija. Kloakaiņi. Somainie
Kukaiņu edeji. Sikspārņi Grauzēji. Nepilnzobainie. Plēsīgie.Vaļi. Nagu lopi. Sirēnas. Primāti.

6

Dzīvnieku ģeogrāfiskās grupas. Dzimumšūnas. Dzimumšūnas
iekārtas nozīme pie jaunu formu izveidošanās. Mendeļa likumi
Veismaņa uņ

De-Vnesa uzskati par iedzimtību. Morgana un Bridža
pētījumi iedzimtības jautājumā. Olšūnas dalīšanās (fragmentācija)
un digļlapu izveidošanās. Orgānu izveidošanās no dīgjlapām Hek-
keļa uzskati par dzīvnieku izcelšanos. Dzīvnieku audi, orgāni unto funkcijas. Ģeoloģiskie laikmeti un izrakumos atrodamās dzīv-nieku atliekas. Lamarka, Sent-Ilera, Kuvje, Darvina un Berga
uzskati

par dažādo organismu formu izcelšanos un izmiršanu Are-
piusa, biņicma un citu zinātnieku uzskati par dzīvības būtību un

Audzēkņu gatavotie mācības līdzekļi

Matemātiska nodaļa.
I kurss.

Dzīvas un nedzīvas dabas pazīmes: kustības, jūtīgums, vielu
naiņa un_ vairošanās. Sūna. Sūnas iekārta.

Baktērijas. Baktēriju organisma iekārta un forma. Baktēriju
>anbas uzņemšana un elpošana. Temperatūras iespaids uz baktē-
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rijām. Gaismas un ķīmiskā baktēriju iespaidošana. Sterilizācija un

dezinfekcija. Baktēriju tīrkultūras. Baktēriju loma slāpekļa riņķo-
šanā dabā. Rūgšanas baktērijas. Baktēriju loma rūpniecībā, lauk-

saimniecībā un mājturībā. Fermenti. Patogenās baktērijas un or-

ganisma cīņa pret tām.

Algas. Sēnes. Pirmdzīvnieku Daudzšūnu un vienšūnu or-

ganismi.
Dzīvnieku barības uzņemšana un sagremošana. Asinis un asiņu

riņķošana. Elpošana. Izvadorgani. Nervu sistēma un maiņu orgāni.
Sūkļi. Dobumainie. Tārpi (plakanie) velteniskie un posmainie

Posmkāji (vēži, zirnekļi, daudzkāji un kukaiņi). Gliemji.
Adatādainie (jūras eži, jūras svaigznes, ofiūras, jūras lilijas un

holotūrijas).
Chordas dzīvnieki (vēderelpotāji, tunikati, lancetzivs un mugur-

kaulainie).
Vasaras darbi.

Ziedaugu klasifikācija, noteikšana un herbārizēšana.

Augu ķīmiskā sastāva analizēšana. Ddens un smilšu kultūras.
Ddens izgarošana caur lapām. Lapas anatomija, atvārsnītes, ma-

tiņi v. t. t. Chlorofils. Stērķeļu un cukura uzkrāšanās augos.
Krāsvielas augos. Skābekļa izstrādāšana zaļās auga daļās. Augu
elpošana, intramolekulārā elpošana. Stublāja un saknes uzbūve.
Osmoze un plasmolize. Saknes spiediens un uzsūkšanas spēks.
Augu kustības.

Vēža anatomija. Kukaiņu anatomija, klasifikācija, noteikšana un

kollekcionēšana. Akvāriju un terrāriju iekārtošana.

Katram audzēknim bija jāsavāc un jānoteic 50 augi un 30 kukaiņi.

Bioloģijas klase
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Eduards Reiziņš

Mikrobioloģija

Mājturībā un lauksaimniecībā mikrobioloģijai ir ļoti liela prak-
tiska nozīme. Mēs nevaram iedomāties, kā varētu piensaimniecībā
iztikt bez mikroorganismu darbības. Tāpat sakņaugu un augļu

pārstrādāšana un visu saimniecības produktu uzglabāšana pamatojas
uz mikrobioloģiju. Sakarā ar to institūta praktisko zinību (mājtu-
rības) nodaļā tika ievests kā mācības priekšmets mikrobioloģija.
Sākumā I kursā bija paredzētas 2 stundas teorijas un 1 stunda

praktisko darbu nedēļā. Vēlāk atsevišķa praktisko darbu stunda

tika svītrāta un beidzot palika tikai viena nedēļas stunda teorijas
un praktikas kopā. Pēc pirmās programmas bija iespējams izņemt
diezgan nopietnu mikrobioloģijas kursu, kas vēlāk vairs nebija
iespējams.

Darbi tāpat kā bioloģijā notika ģimnāzijas dabas zinību labo-

rātorijā. Darbus stipri traucēja vajadzīgās laborātorijas iekārtas

trūkums. Audzēkņiem neizdevās pietiekoši iepazīties ar baktēriju
tīrkultūru pagatavošanu. Eksperimentus varējām izdarīt tikai ar

tām kultūrām, kuras attīstās pie parastās temperatūras. Darbus

sākot uz ātru roku skolas darbnīcās pagatavoja vienkāršu sterilizā-

toru, ko pielietājām vielu sterilizēšanai. Trauku sterilizēšanai tika

iegādāts žāvējamais skapis. Pēdējo pa daļai izlietājām arī termostata

vietā, tikai ļoti grūti šādā ierīcē uzturēt pastāvīgu temperatūru,
kamdēļ vēlāk kā termostatu vairāk pielietājām pašgatavotu inkuba-

toru ar elektrisku sildīšanas ierīci. Kad darba laiks samazinājās uz

vienu stundu nedēļā, programma arī bija stipri jāsamazina' un se -

višķi mikrobioloģiskā technikā, jo pie darba iekārtas reizi nedēļā pa

vienai stundai nekādi mikrobioloģijas darbi nav iespējami, izņemot

mikroskopisko techniku. Mikrobioloģija praktisko zinību nodaļa
uzskatāma vairāk kā palīgpriekšmets dažiem speciāliem priekš-
metiem un praktiskā darbā nav paredzams, ka audzēkņiem nāksies

izdarīt baktērioloģiskas analizēs, tāpēc es uzskatīju par lieku lielāku

vērību piegriezt baktērioloģiskai technikai. Arī mikroskopiskie
darbi mikrobioloģijā veicās grūtāk, ka bioloģijā, jo tikai trim mikro-

skopiem bija eļļas immersijas sistēmas. Darbus ar baktēriju tīrkul-

tūrām mēģinājām iekartāt ārpus stundām, bet tas tikai reti izdevās,

jo nevarējām sadabūt tādu laiku, kad zināmās stundās vairākas

dienas no vietas audzēknes būtu brīvas. Bija jāapmierinās vairāk

ar demonstrācijām un teoriju.

Mikrobioloģijas programma.
Praktisko zinību (mājturības) nodaļa.
1 kurss.

Īsa mikrobioloģijas vēsture.

Mikroskopa pielietāšana mikrobioloģijā.
Baktēriju veids un lielums, organisma iekārta, dalīšanās un

sporu attīstīšanās, barības uzņemšana un elpošana. Aerobās un
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anaerobās baktērijas. Baktēriju klasifikācija. Temperatūras iespaids
uz baktērijām. Termofilās un termogenās baktērijas. Sterilizācija,
pasterizācija un tindalizācija. Baktēriju ķīmiskā iespaidošana. De-

zinfekcija. Antisēptika un asēptika. Gaismas iespaids uz baktē-

rijām. Baktēriju filtrēšana.

Gaisa, ūdens un zemes mikroorganismi un viņu pētīšanas me-

todes. Fermenti, toksīni, ptomaīni, vītāmini un auksimoni. Pūšanas

baktērijas. Nitrifikācijas un denitrifikācijas baktērijas. Gaisa slāpekli
uztverošās baktērijas. Etiķa, pienskābes, eļļas, cellulozas v. c. bak-

tērijas. Sēra un dzelzs baktērijas.
Mikroorganismi kā slimību dīgļi. Immūnitāte. Potēšana. Op-

sonīni, lizīni, aglutinīni un precipitīni. Patogenās baktērijas. Pato-

genie pirmdzīvnieki. Rauga sēnītes. Pelējuma sēnītes. Pirmdzīv-

nieki.

•»•••«•«•«•«•«»«

Dabas zinību metodika

Uzskati par dabas zinībām, kā mācības priekšmetu pēdējos
gadu desmitos ir stipri mainījušies. Dažādās zemēs un valstīs tie

tagad ir ļoti dažādi Dažas pat augsti kultūrālās valstīs tāpat kā

vidus laikos dabas zinības uzskata par ķecerisku mācību priekš-
metu, kas traucē bērnu reliģisko uzskatu izveidošanu. Tur dabas

zinības, kā mācības priekšmets, ir stipri ierobežotas. Skolās ir pat

aizliegts skolēnus iepazīstināt ar zinātniskiem pasaules uzskatiem,
lai netraucētu kristīgās ticības harmoniju. Skolēniem tur tiek iero-

bežota plašāka kritizēšanas iespēja, lai iemācītu vairāk cienīt un

klausīt autoritātes. Nodibinoties Latvijas valstij Latvijas skolā jau
sākumā dabas zinībām tika piegriezta liela vērība. Dabas zinātnisko

pasaules uzskatu paušana pie mums ir gandrīz brīva skolā un plašā
sabiedrībā. Atzīmēju, ka tikai gandrīz brīva. Reliģiskiem uzskatiem

arī pie mums ir priekšrocība, tie zināmā mērā tiek ar valsts liku-

miem aizsargāti, turpretim zinātniskie uzskati ir ārpus likuma, paši
sev padoti. Sabiedrībā un starp skolotājiem pie mums valdošais

uzskats ir tāds, ka dabas zinībām, kā mācības priekšmetam pamat-
skolā ir ļoti liela praktiska un audzinoša nozīme. Dabas zinības

pieradina skolēnus nepiesavmāties visu uz ticību, bet pret visu iztu-

rēties kritiski un novērojumos meklēt loģisku sakarību. Dabas zinību

darbi prasa skolēnu apķērību, veiklību un pieradina pie kārtības.

Dabas zinību skolotājam nav jādiktē: tev būs darīt tā, ja nedarīsi,
tad būs tas. . Še darbs rāda, ka tikai kārtīgi strādājot gūstam
labus rezultātus. Ņemsim kaut vienkāršus uzdevumus. Trešā

pamatskolas klasē pie sēklu dīgšanas novērošanas, ja skolēns neie-

vēro laiku vai rūpīgi mēģinājumus neuzstāda, tad rezultātu nebūs

nekādu. Stikla trauki, neuzmanīgi strādājot, plīst, tie skolēnam

jāgādā jauni. Tādā kārtā, bez praktiskās nozīmes, par ko še nemi-

nēšu, labi nostādītā dabas zinību pasniegšana ļoti sekmē garīgu un

fizisku attīstību. Minētos rezultātus dabas zinību skolotājs sasniedz

tikai pielietājot tādas metodes, kas ļauj skolēniem pietiekoši vin-
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grināt kustību orgānus, redzi, dzirdi, ožu, tausti, pat garšu, bet

visvairāk smadzenes. Pie šādām metodēm pieskaitāmas laborāto-

rijas pētniecības un ekskursiju metodes. Ja šīs metodes skolotājs
nepielietā, tad dabas zinībām skolā paliek maza nozīme. Skolēnu

fizisko attīstību arī laborātorijas demonstrācijas metode varbūt tikpat
sekmē, kā pētniecības metode, tikai darbs še jau stipri mēchanizēts

un garīgai attīstībai tas daudz nedos.

Pielietājot darbā citas metodes dabas zinību audzinošā nozīme

gandrīz pilnīgi atkrīt, paliek tikai pa daļai praktiskā nozīme.

Metodikas stundās apskatot dažādas pasniegšanas metodes

tamdēļ galvenā vērība tika piegriezta laborātorijas pētniecības me-

todei. Arī institūta parauga pamatskolā galvenā kārtā pielietāja
šo metodi. Dažādu apstākļu dēļ lietāja arī demonstrācijas metodi.

Laborātorijas pētniecības, laborātorijas demonstrācijas un demon-

strācijas metodes no skolotāja prasa labu veiksmi laborātorijas tech-

nikā. Sagatavojot institūta audzēkņus dabas zinību pasniegšanai,
bija jārēķinās ar to, ka divām trešdaļām audzēkņu nebija nekādas

laborātorijas praktikas, un daži no audzēkņiem nebija pat mēģinā-
jumu stobriņu un granīta sastāvdaļas redzējuši, nerunājot par tādiem

instrumentiem, kā mikroskops v. c. Tamdēļ dabas zinību meto-

dikas stundās maz atlika laika tieši metodikai, bet ilgi bija jāka-

vējās pie pamatskolas kursa izņemšanas. Sevišķi tas zīmējās uz

humānītāro un fiziskās audzināšanas nodaļām, kurām bez metodikas

citu dabas zinātnisku priekšmetu institūtā nebija. Mājturības, matē-

matikas un sevišķi dabas zinātņu nodaļās laborātorijas techniku un

nepieciešamās zināšanas pa daļai ieguva speciālās bioloģijas, ķīmijas
un fizikas stundās. Šinīs nodaļās vairāk vērības varēja piegriezt
mācības līdzekļu apskatīšanai un pamatskolas dabas zinību kursa

iztirzāšanai. levērojot mūsu skolu trūcīgos apstākļus metodikas

stundās lielu vērību piegrieza vienkāršāko mācības līdzekļu kon-

struēšanai un dabas zinātnisko kollekciju vākšanai.
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Jānis Straubergs Mārtiņš Soste

Jānis Straubergs

Matēmatika

Valsts centrālajā paidagoģiskajā institūtā matemātikas kursa

mērķi un uzbūve bija atkarīgi no tiem īpatnējiem apstākļiem, kādos

šis kurss bija jālasa institūta matēmatiskā nodaļā. Šai nodaļā
iestājās pa lielākai daļai reālskolu beigušie un pēdējos 2 gados pat
tikai šo vidusskolu tipu beigušie, kas starp citu deva iespēju kursa

apjomu stipri paplašināt un padziļināt. Šiem nākošiem skolotājiem
vajadzēja dot iespēju ieiet dziļāk matēmatikas izpratnē, kā arī pla-
šāki un pamatīgāki noskaidrot tās matēmatikas kursa daļas, kas tiem

būs nepieciešamas viņu nākošā darbā.

Kurss sākās parasti ar vēsturisku apskatu. Apgaismojot
vispārējo matēmatikas attīstības gaitu, sevišķi tika uzsvērti divi

momenti: matēmatikas attīstības sakars ar kultūrālās un oikono-

miskās dzīves prasībām un matēmatikas ciešais sakars visos laikos

ar pārējām zinātnēm, sevišķi filozofiju un loģiku.
Spilgtāki momenti pie pirmās tēzes par matēmatikas atkarību

no oikonomiskās un sabiedriskās dzīves ir šādi.

Pie tautām, kas savā sabiedriskā un oikonomiskā

dzīvē ir palikušas pirmatnējā stāvoklī, arī matēmatikas attīstība at-

rodas tādā pat stāvoklī, un viņu matēmatiskās zināšanas aprobe-
žojas ar to, ka pat skaitīt viņi māk tikai līdz trim vai nedaudz

augstāki. Pirmās zemes, kur attīstījās matēmatika, bija arī pirmās
kultūras zemes, kā Ķīna, Babilonija, Ēģipte un Grieķija. Tāpat
matēmatikas un sevišķi aritmētikas uzplaukums renesanses laikmetā

ir, bez šaubām, sakarā ar plašo tirdzniecības attīstību. Mūsu laiku

matēmatika ļoti bieži dabū spēcīgus ierosinājumus no mūsu laiku

technikas, kura bieži izceļ dažas līdz tam maz izkoptas matēmatikas

nozares redzamā vietā.

Matēmatikas saistības ar filozofiju un loģiku raksturo jau
tas, ka filozofs ar matēmatiķi ir bieži apvienoti vienā personā, kā
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vecie grieķu filozofi, un Dekarts, Leibnics un Kants. Tas, ka grieķi
mums ir atstājuši elementāro ģeometriju nobeigtā un sistēmatiskā

veidā, ir viņu filozofu nopelns. Viņi parādīja un pielietāja tās jaunās
zinības, kuru izkopšana paliks uz visiem laikiem grieķu filozofijas
svarīgākais sasniegums. Viņi parādīja loģikas lielo nozīmi.

Tāpat arī kritiskais laikmets matēmatikā, kurš sākās ar XIX

gadu simteni, kad nopietni pārsijāja visus matēmatikas pamatus,
neapšaubāmi ir ievadīts ar kritisko laikmetu filozofijā. Arī matē-

matika ir filozofijai devuse spēcīgus ierosinājumus. Minēsim, p. p.,

kosmogoniskās sistēmas, kas pēc savas būtības ir matēmatiskas, un

neseno piemēru ar relātīvitātes teoriju, kas no matēmatiska jautā-
juma ir pārvērties filozofiskā.

Šiem pašiem divi pamata principiem, kurus mēs varam izsekot

matēmatikas attīstības gaitā, jābūt ir arī skolas matēmatikas

pamatiem. Arī šeit matēmatika paliks par tīri formālu zinātni tad,
ja viņa nebūs pietiekoši saistīta ar apkārtējo dzīvi. Un bieži skol-

niekos pacelsies tas jautājums, kas katram matēmatikas skolotājam
klasē jādzird: „kādēļ mēs mācāmies matēmatiku?" Bet, no otras

puses, ja šī matēmatika paliktu tikai praktiska zinība un kalpotu
tikai praktiskiem mērķiem, tad viņa skolas dzīvē zaudētu lielāko

daļu no tās vērtības, kāda ir matēmatikai skolēna garīgo spēju
attīstības gaitā. Matēmatika visās skolās un visos laikos ir bijusi
mācības priekšmets, pie tam viens no svarīgākie lii. Visas tautas ir

atzinušas, ka matēmatiskas zināšanas dzīvē ir nepieciešamas — un

sevišķi tad, kad bērnu mācīšanai un viņu garīgo spēju attīstīšanai

nodibinājās sevišķas iestādes — skolas.

Bērna domāšanas attīsti li ā mēs novērojam trīs pa-

kāpes. Pirmā, kuru varētu apzīmēt par novērošanas pakāpi,
bērns iepazīstas ar apkārtējo pasauli, nemēģinādams vēl šos novē-

rojumus saistīt kādā sistēmā. Otra — sistēmatiskā — viņa gal-
venā vērība ir piegriezta tam, lai atrastu sakarību starp dažādām

parādībām. Beidzot trešā — teorētiskā —
noteikta zinību nozare

tiek uzbūvēta tīri teorētiskā kārtā, izejot no zināmiem pamata tei-

kumiem.

Gandrīz visas skolas zinātnes, ka piem. ģeogrāfija, dabas zinības,
vēsture v. t. t. paliek pirmās divās attīstības stadijās, un savu teo-

rētisko noslēgumu dabū tikai augstskolā. Turpretim elementārās

matēmatikas teorētisko kursu izņem jau vidus skola. "Tomēr te

jāņem vērā, ka pie šī kursa var ķerties tikai tad, kad skolēns šādai

teorētiskai domāšanai ir jau pietiekoši nobriedis un kad viņš jūt

nepieciešamību savus slēdzienus noteikti pamatot. Arī matēmatikai

pakāpeniskai pārejai no novērojumiem un atsevišķu gadījumu ļie-

tīšanas uz teorētisko kursu jāpiegriež ļoti liela vērība.

Piegriežoties atsevišķu matēmatisko zinātņu attīstības gaitai
jāapstājas vispirms pie ģeometrijas. Babilonijā un Ēģiptē tā

bija eksperimentāla zinātne, kas kalpoja tīri praktiskiem nolūkiem.

Turpretim grieķiem izdevās izveidot elementārās ģeometrijas teorē-

tisko kursu, kas sevišķi Euklida elementos sasniedza tādu pilnību,
ka šis kurss ir palicis par vadošo kursu vēl līdz mūsu dienām.

Euklids savu kursu pamatoja uz dēfīnlcijām un aksiomām (postu-

lātiem). Visi citi teikumi (teorēmas) bija jāpierāda, tas ir — prāto-
jumu ceļā jāatvasina no dēfīnlcijām, aksiomām un iepriekš pierā-
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dītām teorēmām. Pēdējā gadu simteņa ģeometrijas pamatu kritika

parādīja, ka Euklida ģeometrija tomēr bez šiem pamatelementiem
satur vēl jēdzienus, kas ņemti no intuīcijas. Tāda teorētiska ģeo-
metrijas kursa uzbūve, kas būtu dibināta tikai uz aksiomām un

teorēmām, ir pēdējo gadu desmitu darbs. Kapitālais darbs šai

nozarē ir Hilberta „Grundlagen der Geometrie". Tomēr šāds kurss

skolām nav piemērots, un skolas ģeometrijas kursā bez intuicijas
nevar iztikt.

Aritmētikas attīstības vēsturē galveno vērību piegriezām
skaitļa jēdziena pakāpeniskai attīstībai pie pirmatnējām tautām, nu-

merācijas attīstībai un darbību izveidošanas vēsturei ar indiešu-

arabu cipariem. Jāatzīmē, ka skaitīšana kā tāda nebūt nav

pirmatnēja operācija, kā to parasti pieņem. Tautas, kas atrodas uz

tāda attīstības līmeņa, ka viņām pat nav nosaukumu skaitļiem, sa-

protams, nemāk skaitīt. Tomēr katrs no viņiem tūlīt manīs, kad no

viņa priekšmetiem kāds trūks, un tāpat arī pie pārdošanas viņi

pārdos nevis pēc skaita, bet katru priekšmetu atsevišķi, saņemot

par to atsevišķu ekvivalentu. Tāpat arī tagadējā dzīvē mēs bieži

salīdzinām divus daudzumus, tos nemaz neskaitot, un skaitam bieži

nevis to, kas mums jāskaita, bet to, kas mums ir vieglāki. Ja, p.p.,

ir jāsaskaita kādās vēlēšanās par katru personu nodotais balsu

skaits, tad parasti uzraksta uz papīra visu kandidātu vārdus, pievelk
vienu svītriņu par katru nodoto baisi un tad saskaita pievilktās
svītriņas. Tā tad te pirms skaitīšanas vēlētāju daudzums tiek at-

tēlots ar svītriņu daudzumu. Tāpat šo attēlošanas procesu izlietā

visur tur, kur skaitīšana ir apgrūtināta, p. p., ja jāskaita parādības,
kas notiekas ar lielākiem starpbrīžiem un neregulāri. Tā gribot
negribot jāņem palīgā zīmulis jeb, ja tā nav pie rokas, tad pirksti.
Ka šis attēlošanas process ir pirmatnējs, to mums rāda arī pašu
skaitļu vārdu attīstība. Ļoti daudzās valodās viens ir tas pats
kas es, divi ir rokas, kājas, ausis, un 'pieci ir rokas pirksti, kas

norāda uz to, ka skaitļa attēls ir pārvērties par skaitļa nosaukumu.

'Tāpat arī tas, ka skaitīšanas sistēmas pamats ir dc s m it, balstās

uz to, ka parastais daudzumu attēls bija pirksti, un tā kā rokās

bija tikai desmit pirkstu, tad lielāko daudzumu attēlošanai bija
jāieved citādas augstākas vienības. Arī rakstiskā numerācijā pirmie
cipari nav nekas cits, ka daudzumu attēls.

Attēlošanas process kopā ar grupēšanas procesu

ir visas numerācijas pamats, un tas mums sevišķi jāņem vērā pie
maziem bērniem. Skaitļu nosaukumu rindu bērns sākumā iemācās

tāpat, kā kādu dziesmiņu, nesaistīdams šos nosaukumus ar kādu

noteiktu jēdzienu. Parādiet, p. p., tādam skolēnam, kas māk skaitļus
nosaukt līdz desmit, piecus pirkstus un paprasiet, cik tur ir pirkstu
un atbildi no viņa nedabūsiet. Tādēļ kad skolā šādi skolnieki

ienāk, tad jāsāk no gala, t. i. jāpārbauda, vai skolnieks spēj zināmu

daudzumu attēlot un šo daudzumu salīdzināt ar citu daudzumu.

Tad tikai no attēla jāpāriet uz skaitļa nosaukumu un simbolu. No

paidagoģiskā viedokļa skolotājiem nebūt nav vajadzīgs izskaust

pirkstu lietāšanu, jo tas ir un paliks labākais daudzumu attēlošanas

līdzeklis.

Teorētiskās aritmētikas kursa centrālo vietu ieņem mācība par
skaitli. Ja par pamatu ņem naturālo veselo skaitli un dēfīnē, ka
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darbību rezultāts ar skaitļiem arvienu ir skaitlis, tad pretējās dar-

bības, kā atņemšana, dalīšana un saknes izvilkšana, noved mūs pie
skaitļa jēdziena paplašināšanas; negātīviem, daļu, irracionāliem,
imāgināriem un kompleksiem skaitļiem. Pēdējie skaitļi tālāko pa-
plašinājumu vairāk nedod, jo visas darbības ar kompleksiem skait-

ļiem dod rezultātā kompleksus skaitļus. Visi šie skaitļi nav vairs

skaitļi parastā nozīmē, t. i. viņus nevar dabūt skaitot daudzumu,
kas sastāv no atsevišķām vienībām. levedot šos jaunos skaitļus,
vispirms nākas pārliecināties par to, vai šie skaitļi ir matēmatiski

lielumi, t. i. vai var konstatēt, kad divi šādi skaitļi ir kongruenti
un kad viens lielāks par otru. Arī darbību vecās dēfīnīcijas neder

un jādod ir jaunas. Saprotams, ka skolā dot dēfīnīcijas bez kādiem

loģiskiem pamatojumiem nevar, bet nekad nevajaga aizmirst, ka šie

pamatojumi, ko mēs darbībām uz daļu skaitļiem un negātīviem
skaitļiem skolā dodam, nav nekādi pierādījumi, bet tikai illūstrā-

cijas, ko katrs var izvēlēties pēc savas gaumes un patikas, bet ko

laba daļa skolotāju tomēr skaita par pierādījumiem un liek skol-

niekiem iekalt, neizslēdzot pat tādas smagas un neizdevīgas illū-

strācijas, kā kuģis, kas negātīvā laikā peld negātīvā virzienā.

Bez tam uz darbībām ar jauniem skaitļiem attiecas arī darbību

formālie likumi: 1) kommūtātīvais jeb pārvietošanas (a -f- b =

=b-ļ-a; ab=ba), 2) asociātīvais jeb grupēšanas (a-}-b-j-c=a-f [b-ļ-cļ)
un 3) distribūtīvais jeb sadalīšanas ([a-fbļ c=ac-ļ-bc). Bez tās

lielās nozīmes, kāda ir šiem likumiem pie darbību izdarīšanas,

p. p., pie reizināšanas ar vairākzīmju skaitli, šie likumi dod iespēju
atrisināt daudzus teorētiskus jautājumus, p. p., par darbību skaitu

aritmētikā. Katrai tiešai operācijai, kur no diviem skaitļiem dabū

trešo, kā a-fb=c; a. b=c; a
h

== c, ir divas pretējas operācijas,
viena, kur no c un b dabū a, un otra, kur no c un a dabū b. Ja
ir derīgs kommūtātīvais likums un tiešā darbībā a var mainīt ar b,
tad abas šīs operācijas dod tikai vienu darbību, ja kommūtātīvais

likums nav derīgs, tad katra operācija atrisināma ar savu darbību.

Tādēļ saskaitīšanai un reizināšanai, kur ir derīgs kommūtātīvais

likums, ir tikai pa vienai pretējai darbībai; turpretim paaugstināšanai
pakāpē, kur starp an un na nevar likt =t, ir divas pretējas darbības:

saknes izvilkšana un logaritmēšana.
Mācībā par vienādojumiem izņēmām īsu augstākās

algebras kursu, kurā ietilpa teorēmas: „katram vienādojumam
ar vienu nezināmo ir vismaz viens atrisinājums" (lielā teorēma),

„katram vienādojumam ir tik daudz atrisinājumu, cik liela ir viņa

pakāpe", vietas likums un vienādojuma pozitīvo un negātīvo atrisi-

nājumu skaits. Bez tam izņēmām vienādojumu atrisināšanu radi-

kālos un iepazināmies ar grafisko metodi.

Analizēs un analitiskās ģeometrijas kursā tika sevišķi uzsvērtas

tās daļas, kam ir tiešs sakars ar elementāro matemātiku, kā, p. p.,

trigonometrisko funkciju un logaritmu skaitliskā aprēķināšana, kā

arī tādu laukumu un tilpumu aprēķināšana ar integrēšanu, pie kuru

aprēķināšanas elementārā ģeometrijā šīs integrēšanas metodes ieiet

slēptā un tādēļ skolniekiem grūti saprotamā veidā.
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Mērniecība A. Birzvalka vadībā

Mārtiņš Soste

Matēmatikas metodika

Pasniedzot Valsts centrālajā paidagoģiskaja institūta matēmatikas

metodiku, pieturējos pie šādas programmas:

Aritmētikas metodika.

levads. Vēsturisks pārskats par numerācijas attīstību.

Aritmētikas metodikas attīstība.

Metodes un pasniegšanas paņēmieni.
Uzskatāmības princips un uzskates līdzekļi.
Aritmētikas kursa veselo skaitļu koncentri.

Darbības ar nosauktiem skaitļiem. Daļskaitļi. Skaitļu dalā-
mība. Trejskaitļu uzdevumi. Attiecības un proporcijas. Speciālie
rēķini.

Ģeometrijas metodika.

īss vēsturisks pārskats par ģeometrijas attīstību. Ģeometriskie
ķermeņi un viņu šķirošana. Taisne un riņķa līnija. Vertikāls un

horizontāls stāvoklis. Kakts un leņķis. Ģeometrisko ķermeņu virsu

laukumu un tilpumu aprēķināšana. Ģeometrisko ķermeņu modeļu

gatavošana. Trijstūru kongruence un līdzība. Uzskates līdzekļi
ģeometrijā. Praktiskie darbi laukā.

Algebras metodika.

īss vēsturisks pārskats par algebras attīstību. Algebras saistība

ar rēķināšanu un ģeometriju. Lielumu apzīmēšana burtiem. Dar-

bības ar vispārējiem skaitļiem. Funkcijas un grafikas.
Pasniedzot matēmatikas metodiku, centos nākamiem skolotājiem

aizrādīt, kas tautskolā ar bērniem jāizņem matēmatikas stundās, kā

viela sadalāma un kādi paņēmieni jālieto darbā, lai sasniegtu la-

bākos rezultātus.

Katram skolotājam, kas pasniedz kādu priekšmetu, ir jāzin, kā

šis priekšmets sācies, kā viņš ir attīstījies un kādi ir jaunākie atklā-
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jumi. Ņemot to vērā, matēmatikas metodikas programmā vispirms
uzņemta matēmatikas vēsture.

Dodot īsu vēsturisku pārskatu par matēmatikas attīstību, centos

savos audzēkņos paplašināt viņu redzes aploku matēmatikas laukā.

Lai jo sekmīgi skolotājs varētu savu darbu veikt, tad nepietiek tik

iepazīties ar minētā priekšmeta vēsturi; ir jāzin arī šī priekšmeta
metodikas vēsture. Tamdēļ savās lekcijās nevarēju arī neapstāties
pie matēmatikas metodikas celmlaužiem, kā Pestalocija, Distervēga,
Grūbes, Beetca, Laija v. t. t.

Scholastiķis Rodžers Bēkons apgalvoja, ka matēmatiku varot ie-

mācīt ļoti īsā laikā. Nevajagot vairāk par septiņām dienām. Ari tagad
dažs labs skolotājs gan vēlētos, lai šis vidus laiku mācītais vīrs

būtu tagadējai paaudzei atstājis norādījumus, kā veikt šo brīnum-

darbu. Bet te rodas jautājums, vai no tā būtu mums daudz prieka.
Par to ir jāšaubās. Sauso zinātņu bagāžu varam ātri iegūt, bet par

garīgu īpašumu mums šīs zināšanas kļūs tik tad, ja pratīsim viņas
pielietāt. Tieši prašana zināšanas pielietāt rada mums prieku par
viņām. Bet šādu prieku varam iegūt tik caur ilgu personīgu darbu.

Tamdēļ nākošo skolotāju uzmanību griezu uz to, lai viņu darba

mērķis būtu attīstīt skolniekos šo prašanu pielietāt iegūtās zināšanas.

Skolotāja mērķis nav vienīgi rūpēties par to, lai skolnieki ātrāk

piesavinātos matēmatikas zināšanu, bet gan pamudināt viņus nodar-

boties ar matēmatiku patstāvīgi. Lai šo mērķi sasniegtu, tad arit-

mētika ir cieši jāsaista ar dzīvi. To pa daļai panāksim, atmetot

uzdevumus par baseiniem, vēršiem, ceļotājiem un tirgotājiem un

liekot viņu vietā uzdevumus, kas ņemti no reālās dzīves. Par no-

žēlošanu latviešu valodā šādu piemērotu uzdevumu krājumu nav.

Te ir jāizpalīdzas ar ārzemju literātūru.

Kas tad ienācēju atbaida no matēmatikas, sevišķi no ģeome-
trijas ? Tās ir daudzās teorēmas ar savu vispārīgumu, neaptvera-
mību un attālināšanos no apkārtējās dzīves formām. Daudziem sko-

lēniem, kas nebūt nav tie neapdāvinātākie, nepietiek ar norādīju-
miem, ko viņi saņem skolā. Viņi gan saprot un redz, ka kāds pie-
rādījums vai secinājums ir pareizs, saprot arī, ka pierādītā patie-
sība attiecas ne tik vien uz vienu figūru, bet ir vispārēja, tomēr

viņi nevar tik viegli iedzīvoties šinīs patiesībās. Te jānāk palīgā
personīgam darbam. Šis darbs būtu sekošais: izmaina pēc iespējas
lielumu un viņa dažādo daļu attiecīgo stāvokli, mērī un meklē

sakarības starp daļām un beidzot meklē, kā iegūtās zināšanas pie-
lietāt. Šāds darbs mūs attālinās no vecajām iemītām tekām, no

sausās teorēmu „iekalšanas" un vedīs uz jauniem ceļiem, kur ir

iespējams izgudrot, konstruēt, pūlēties — un tas dara daudz prieka.
Vispār darbam matēmatikas zināšanu laukā atzīmējamas sekošas trīs

daļas, uz kurām griezu nākamo skolotāju vērību:

1) Dažādo mainīgo daļu skaitlisko attiecību atrašana, šo attie-

cību grafiska attēlošana un viņu matēmatiska izteiksme (funkcijas).
2) Mērīšana, kā ģeometrisko teorēmu apstiprināšana, un ģeome-

trisko teorēmu pielietāšana, sevišķi mērīšana laukā.

3) Modeļu pagatavošana, kas caur savu daļu kustīgumu padara
matēmatikas patiesības taustāmas un uzskatāmas.

Pasniedzot skolā algebru, parasti viņu sāk mācīt kā kādu jaunu
priekšmetu, nevedot viņu sakarā ar radniecīgiem priekšmetiem —
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rēķināšanu un ģeometriju. Šāds pasniegšanas veids ir arī radījis
skolotājos uzskatu, ka algebru iespējams mācīt tik vecākiem sko-

lēniem, kas jau pieraduši pie abstraktās domāšanas. Jauno skolo-

tāju vērību griezu uz to, ka šis uzskats ir maldīgs un viņam nav

pamata, ja algebras pasniegšana nostādīta pareizi un viņu neuzskata

kā patstāvīgu un neatkarīgu no rēķināšanas un ģeometrijas mācības

priekšmetu. Nevaram paiet garām sekošiem matēmatikas profesora
Junga vārdiem: „Daudzās vietās algebra ir tikai vispārināta rēķinā-

šana, un maldīgs ir uzskats, ka algebra sākas tur, kur beidzas

rēķināšana. Parasti rēķināšanu sekmīgi var izņemt tikai tad, ja
skolnieki pilnīgi pārvalda burtu pielietāšanu skaitļu vietā."

Elementārās algebras kursā atrodam daudz vietas, kuras cieši

saistās ar attiecīgām vietām rēķināšanas un ģeometrijas kursā.

Nevar teikt, ka šiem momentiem būtu gadījuma raksturs un viņi
būtu reti sastopami. Ne, viņi ir sastopami uz katra soļa un tamdēļ
metodiskā ziņā algebras kurss var pilnīgi atbalstīties uz rēķināšanas

kursu, var no viņa atrisināties, pie kam ģeometriskās formas var

noderēt kā illūstrācijas. Ir taisnība, ka algebra ir abstrakts priekš-
mets un viņas mācīšanās prasa lielāku prāta attīstību. Bet tas vēl

nevar būt par iemeslu, ka algebras mācīšana jāatliek uz vecākām

klasēm, ka viņa nebūtu mācāma jau pamatskolā. Viss atkarājas gan

no tam, kā tiek organizēta šī priekšmeta pasniegšana. Mācot algebru,
jāprot viūu saistīt ar viņai radnieciskām disciplīnām, kā rēķināšanu
un ģeometriju.

Algebras metodikas stundās centos noskaidrot to ceļu, pa kuru

būtu jāiet, lai augša norādīto saistību starp algebru, aritmētiku un

ģeometriju panāktu. lesim ar bērniem brīvajā dabā un dzīvē un

tur smelsimies vielu matēmatikas stundām.
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Gustavs Šķilters Kārlis Brencēns

Kārlis Brencēns

Kaligrafija
Lai gūtu jūtamu panākumu kaligrāfija, glītrakstīšanā un ātrrakstā,

cik dīvaini tas arī neizklausās, galvena vērība piegriežama sēdē-
šanai un spalvas kata pareizai turēšanai. Pretējā gadījumā pie-
rakstot pat simtam burtnīcu panākumi būs vāji. Teikto pastiprina
novērojumi ikdienišķa dzīvē un darbā.

Nākamais smaguma punkts — spalvas griezums. Visi, kas to

piesavinās, raksta ka viens.
_

Var teikt, ka rakstāmās un rasējamās
spalvas griezumiem ir kopēja nozīme — novilkt svītru tievāku vai
resnāku. Nepareizi pielietajot kā vienu, tā otru spalvu, katram vil-

cējam svītras bus dažādas, bet, pareizi to pielietājot, simtiem novilks
vienādas svītras. Arī to redz darbā un dzīvē.

Raksta slīpumu pie pareizas sēdēšanas noteic katra rakstītāja
augums — daba. Tālab jābrīnās par burtnīcām ar slīpām līnijām.

Noskaidrojot un piesavinoties šos pamatus, katrs ne tik vien ka
sak saprast glītrakstīšanu, bet arī pats sāk glīti rakstīt. Rakstīšana
ir ļoti vienkārša: — mats, svītra, ovāls. Pareizi nostādītas rokas šīs
zīmes uzraksta vienādi līdzīgas,_ jo tās ir dabīgas rokas pirkstu
kustibu_ atzīmes. Dažādība var but tikai svītras resnumā un ovāla

platuma.
Visgrūtākais glītrakstīšanā_ir atradināt no reiz pielaistas nepa-

reizas sēdēšanas un spalvas kata turēšanas. Arī dzīvē atradināties
no kā slikta ir sevišķi grūti.
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Gustavs Sķilters

Zīmēšanas metodika

No zīmēšanas skolotāja prasa, lai viņš būtu, pirmkārt, pats labs

zīmētājs un gleznotājs, t. i. mākslinieks, un otrkārt, lai viņš prastu
pareizi, sistēmatiski mācīt zīmēt un gleznot. Pirmā prasība ir sva-

rīgāka. Ja kāds ir labs mākslinieks pats, tad viņš arī būs mācījies
vai arī izstrādājis sevīm kādu sistēmu, kādu metodi, kas, varbūt,
aplinkus, bet tomēr noved uz Romu.

Vislabākās teorijas un metodikas prašana vien nevienu nepa-
darīs par labu zīmēšanas skolotāju, ja viņš nepratīs pats zīmēt.

Labam zīmētājam un gleznotājam, turpretim, teorija un metodika ir

liels palīga līdzeklis, kas atvieglo skolēniem un skolotājam darbu,
ved tieši pie spraustā mērķa un palīdz aizsniegt vislielākās sekmes.

Mans uzdevums Valsts centrālajā paidagoģiskajā institūtā bija mācīt

teoriju un metodiku, iepazīstināt audzēkņus ar visu to, kas līdz šim

aizsniegts šai arodā un dot viņiem visus līdzekļus un paņēmienus,
kā mācīt zīmēt, sākot no pirmiem soļiem skolas dzīvē līdz viņas
atstāšanai.

Institūtā uzņēma audzēkņus ar vidus skolas izglītību. Tāpēc
pieņēma, ka viņi pilnam pārvalda elementāro zīmēšanu. Darbu sākot

un pārbaudot audzēkņu spējas zīmēšanā, izrādījās, ka gandrīz visi,
ar ļoti maz izņēmumiem, bija ļoti vāji zīmētāji. Daži audzēkņi no

provinces pat nemaz nebija zīmējuši, kāpēc arī neko neprata. Aiz

šī iemesla pirmos gados bija jāsadala metodikai piešķirtās divas

stundas uz pusēm. Vienu stundu bija jāmāca zīmēt, otru jānodar-
bojas ar metodiku. Lai gan arī tas bija ļoti īss laiks, lai iemācītos

zīmēt, taču kaut cik audzēkņi iepazinās ar zīmēšanu un ievingri-

nājās. Vēlākos gados, samazinot institūta programmu, zināms, ap-

cirpa arī zīmēšanas stundas, atstājot tikai vienu stundu nedēļā.
Ja nu pēc tam vienam otram audzēknim trūka zīmēšanas pra-

šanas, tad nebija manā spēkā pie vienas stundas nedēļā tiem to

iemācīt. Bija jāatmet pati zīmēt mācīšana, un jāapmierinās tikai ar

metodikas izskaidrošanu.

Metodikā iepazīstināju audzēkņus vispirms ar abstrakto metodi,

t. i. ar zīmēšanu pēc tabulām. Senāk šī metode bija ievesta visās

skolās, tagad tā atmesta un tās vietu ieņem intuitīvā metode. Bet

šo intuitīvo metodi pie mums daudz pārprot. Viņi domā, ka bērni

visu skolas laiku var rotaļāties ar zīmuli uz papīra, var sacerēt

bērnu glezniņas, illūstrācijas un citādi patīkami laiku pakavēt, bez

nopietnas strādāšanas un mācīšanās. Tā ir kļūda un pārpratums,
kas noved pie tā, ka, pubertātes laikmetu aizsniedzot, bērnos mostas

paškritika, viņi sāk kaunēties no šiem bērnišķīgiem zīmējumiem un

pilnīgi atsakās tāļāk tā zīmēt. Ja nu audzēkņi līdz tam laikam nav

mācīti nopietni zīmēt, zīmēt, lai viņi varētu dabu novērot un attēlot,

tad, saprotams, viņi ir zīmēšanā pievilti. Viņi ir izšķērduši dārgo
laiku un nekā nav aizsnieguši, jo nekā nevar un neprot uzzīmēt.
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Tāpēc, lūk, labi vesta zīmēt mācīšana un pareizi izprasta metode,
izejot no bērnā iedzimtām tieksmēm uz zīmēšanu un sacerēšanu,

gan arī ļauj sākumā vaļu šīm tieksmēm, bet bērnam gluži nemanot

pārvērš šo rotaļu par dabas novērošanu un vairāk un vairāk pareizu
attēlošanu. Atmetot abstraktās metodes vienmuļīgās, nogurdinošas
un pārāk abstraktās puses, jāizmanto tomēr viņas labās puses un

paņēmieni, ar ko visdrošāki aizsniedz acs un rokas attīstību. Rā-

dīju, kā bērniem nemanot ieslēpj šos paņēmienus intuitīvā metode,
tā padarot tos dzīvus un interesantus. Šai metodē zīmējām četros

paņēmienos, t. i.

a) zīmēšana pēc dabas,
b) zīmēšana pēc atmiņas,
c) zīmēšana pēc dotā temata, Ulūstrācija, sacerēšana etc.

d) dekorātīvi sacerējumi.
Pie tam bērniem ļauj pilnu vaļu rīkoties ar krāsainiem zīmuļiem,

gleznot etc, iepazīstinot viņus ar dažādiem materiāliem, technikām

un elementārās krāsu mācības principiem. Tā pārejot no vieglākā
uz grūtāko, no pilnīgas rotaļāšanās uz nopietnāko mācīšanu un

īstenības attēlošanu, nonākam līdz 10.—12. bērnu dzīves gadam.
Tad viņi jau tiktāļu attīstījušies, ka viņiem var paskaidrot abstraktos

elementārās perspektīvas likumus. Šos likumus paskaidroju trīs

paņēmieniem: 1) novērojumi un paskaidrojumi laukā, dabā, uz ielas,
skolas telpās uz priekšmetiem etc. 2) demonstrēšana ar dažādu

mācības līdzekļu un paņēmienu palīdzību un 3) ar elementārās kon-

struktīvās perspektīvas teorijas palīdzību. Šiem paskaidrojumiem
līdztekus perspektīviski zīmējumi pēc dabas, pēc nedzīvās dabas,

pēc modeļa, ģipša etc. līdz skolas kursa beigām. Mācīju un ieteicu

līdztekus zīmēšanai obligātoriski ievest skolā arī veidošanu. lepa-
zīstināju audzēkņus ar veidošanas materiāliem un veidošanas mā-

cības metodikas principiem. Tāpat līdztekus augšā minētiem pa-

ņēmieniem iepazīstināju audzēkņus arī ar diezgan plašu speciālu
kursu, tā saucāmo „Groquis cotē" jeb sāņu skatu metu zīmēšanu.

Tas ir praktisks brīvroku zīmēšanai piemērots tēlojošās ģeometrijas
vai projekcijas mācības elementārs kurss. Šis kurss tagad ārzemēs

visās' skolās ievests un uz manu ierosinājumu tam ierādīta vieta

arī mūsu Izglītības ministrijas jaunizdotās skolu programmās. Tad

vēl iepazīstināju audzēkņus ar stiliem un stilizēšanu, sevišķi ar

mūsu ornamentiku, ar elementāriem kompozīcijas likumiem un pa-

ņēmieniem. Audzēkņi visiem augšā minētiem kursiem izstrādāja
zīmētas tabulas un uzdevumus stundu pa stundai. Audzēkņi ar

interesi apmeklēja un sekoja priekšlasījumiem, izstrādāja zīmēšanas

uzdevumus un veica praktiskos darbus. Cik man zināms, daži arī

jau izpilda zīmēšanas skolotāju vietas.
Tā teorētiski un metodiski Valsts centrālā paidagoģiskā institūta

audzēkņi kļuva jo labi sagatavoti un ir pilnam spējīgi izpildīt skolās

zīmēšanas skolotāja pienākumus.
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Jūlijs Rozītis

Mūzikas mācība

Darba iekārtojums.
Kad Vācijā, Austrijā un citās zemēs

izveda skolotāju sagatavošanas iestāžu

reformu, likvidējot seminārus un viņu
vietā nodibinot div- vai trīsgadīgās pai-
dagoģiskās akadēmijas, jautājums par
skolas dziedāšanas skolotāju sagatavo-
šanu tika plaši un dzīvi pārrunāts pai-
dagoģiskā literātūrā. Lielākā daļa au-

toru skatījās uz lietu visai pesimistiski.
Minēto zemju vidusskolās mūzikas mā-

cībai gan uzstādīti noteiktāki mērķi, arī

ierādīta plašāka vieta nekā pie mums,

tomēr šķita neiespējams divu--triju gadu
laikā sagatavot lietderīgus dziedāšanas

mācības pasniedzējus un tautas muzi-

kālās kultūras veicinātājus, pamatojoties
vienīgi uz vidusskolā iegūtām mūzikā-

Jūlijs Rozītis

lām zināšanām un veiksmēm. Tā tas bija teorijā. Darba praksei
izdevās atrast apmierinošu izeju tanī apstāklī, ka laba tiesa vidus-

skolu audzēkņu nodarbojas ar mūziku privātā kārtā. Sakarā ar to

mūzikālās audzināšanas darba iekārtojums paidagoģiskās akadēmijās
izveidojās divējādi. Dažas akadēmijas uzņem tikai tos, kas pie
iestāšanās iztur noteiktu pārbaudījumu mūzikā; viņās tad visi

audzēkņi studē mūzikālos priekšmetus pēc vienas programmas un

beidz kursu ar vienādām tiesībām. Citas akadēmijas, turpretim,
neprasa pie iestāšanās nekādu noteiktu mūzikālu priekšzināšanu un

tad tālākā darbā audzēkņus šķiro: tie, kas mūzikā pietiekoši saga-

tavoti, strādā pēc īpašas programmas un iegūst dziedāšanas skolo-

tāja tiesības; pārējiem jāveic tikai zināms minimums, kas nepieciešams
katram skolotājam.

Centrālais paidagoģiskais institūts piederēja pie šī otrā tipa;
mūzikas mācībā audzēkņi dalījās divās grupās.

Obligātoriskā grupa sastādījās galvenokārt no nemūzi-

kālajiem. Viņiem pievienojās vēl daži tādi, kam mūzikālās zināšanas

būtu pietiekošas, bet kas citu iemeslu dēļ neatrada par iespējamu
nodoties institūtā paredzētām speciālām mūzikas studijām: vieni

tādēļ, ka trūka īstas patikas uz mūziku, ar kuru līdz šim bija no-

darbojušies uz vecāku vēlēšanos, tā tad savā ziņā spaidu kārtā;
otri tādēļ, ka šis darbs prasīja 10—15 stundu nedēļā, un tās neva-

rēja atlicināt sevišķi tie, kam bez kārtējiem darbiem bija ciešāk

jāpiestrādā vienā — otrā vispārīgās izglītības priekšmetā.
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Obligātoriskās grupas programmā ietilpa:
1. Mūzikas elementārteorija. (Darba praktiskais mērķis —

prasme orientēties dziesmas toņkārtā un taktsveidā, transponēt
dziesmu citā toņkārtā).

2. Vispārējā dziedāšanas mācības metodika īpatnējā izveido-

jumā, proti, sīkāk pakavējoties pie lietām, kas noderīgas, pat nepie-
ciešamas, arī citu mācības priekšmetu skolotājam, bet neprasa spe-
ciālu mūzikālu zināšanu un veiksmju.

Pirmos trīs institūta pastāvēšanas gados šim darbam bija pare-
dzētas divas stundas nedēļā. Sākot ar 4. gadu palika tikai viena.

Tādēļ nācās atmest mūzikas teoriju un atstāt tikai metodiku.

Viņas programma:

1. Dziedāšanas mācības mērķi un metodes.

2. Mūzikas mācības sakari ar citiem mācības priekšmetiem
skolā.

3. Dziedāšana un apkārtnes mācība. Pieeja ritmam un skaņai:
ritmiskie un melodiskie motīvi dzīvē un dabā.

4. Dziedāšana un mātes valoda. Daiņu un mākslas dzejas
ritmizēšana. Pieeja notij kā skaņas garuma attēlam.

5. Dziedāšana un rotaļas. Rotaļu melodiju izvēle. Izvēli no-

teicošie balsshigiēniskie, paidagoģiskie un aistētiskie motīvi.

6. Cilvēka balss orgāns.
7. Elpošana. Viņas nozīme runāšanā un dziedāšanā.

8. Valodas skaņu artikulācija. Metodiskie paņēmieni viņas
iemācīšanai:

a) paraudzīgs demonstrējums,
b) gatavās skaņu tabulas,

c) pakāpeniski izveidojamās tabulas.

9. Bērnu balss apjoms.
10. Balss reģistri.
11. Mūtācija.
12. Balss higiēna skolā un mājā.

Speciālā grupa.

Viņu sākumā bija paredzēts saistīt pie humānītārās nodaļas.
Bet izrādījās, ka mūzikālitāte, mūzikālā priekšsagatavošana un patika
uz mūziku nebūt nesaistās ar patiku uz humānītārām zinātnēm.

Tiklab pirmā, kā visos pārējos gados mūzikas speciālistu humānī-

tārajā nodaļā nebija vairāk par citām nodaļām. Tādēļ, sākot ar otro

gadu, minētosaistību pārtrauca; speciālā grupa brīvi komplektējās
no visu nodaļu audzēkņiem.

īsto kodolu viņā sastādīja tie, kam pietiekoša mūzikālā priekš-
izglītība. Bet ciktāl instrumentu skaits un citi darba apstākļi atļāva,

piedalīšanās šās grupas darbos netika liegta arī iesācējiem. Divu

gadu laikā viņi tomēr piesavinājās zināmu māku klavieru vai vijoles
spēlē, ieguva arī teorētiskos priekšmetos dažkārt visai teicāmas zinā-

šanas. Pilnīgi kursu sekmīgi pabeigt un iegūt dziedāšanas skolo-

tāja tiesības tomēr izdevās tikai nedaudziem, mūzikālā ziņā sevišķi

apdāvinātiem.
Caurmērā ņemot no visiem institūta absolventiem dziedāšanas

skolotāja tiesības iegūva 25°/o — 99 audzēkņi no 396.
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Darbs speciālajā grupa bija iedalīts tā:

4 stundas nedēļā teorētiskiem priekšmetiem,
4

„ „
kora dziedāšanai,

1 reiz nedēļā atspēle uz izvēlētā instrumenta

Dziedāšanas stunda

Obligātoriski bija jāmācās klavieres vai vijole. Daži mācījās
arī abus. Vijole pa lielākai daļai bija katram sava. Klavierspēlē-
taji vingrinājās uz institūta instrumentiem. Vingrināšanās stundu

saraksts tika iekārtots tā, ka uz katru audzēkni iznāca vismaz 4 reiz

nedēļa pa vienai stundai. Cītīgākie atrada iespēju spēlēt katru dienu.

Orķestris P. Kunstmaņa vadībā
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Programma.
Viņas izveidošanu noteica divi faktori. No vienas puses —

Izglītības ministrijas noteiktā programma dziedāšanas mācībai pa-

matskolās, kuras izpildīšanai nākamie skolotāji bija jāsagatavo. No

otras puses — tas ieskats, ka mūzika veidojusies un tapusi saskaņā
ar cilvēka tieksmi pēc patiesas un dziļi tverošas gara un dvēseles

kultūras. Te viņa vienmēr bijusi neatvietojams palīgs aistētisko un

ētisko vērtību vairošanā. Mūzikas gaitas risinājušās vienmēr ciešā

sakarībā ar citu kultūrālo vērtību tapšanas gaitām. Tāpēc viņas
valoda, viņas atsevišķie izteiksmes veidi, visa viņas tagadējā uzbūve

un viņas raksts (notācija) kļūst patiesi saprotami tikai tad, ja re-

spektējam dabiskos un vēsturiskos sakarus; skolas valodā runājot —

ja organiski saistām mūziku ar pārējiem mācības priekšmetiem un

pielietājām ģenētisko metodi. Tas it īpaši attiecināms uz strādāšanu

bērnu dārzā, pirmskolā un pamatskolas zemākajās klasēs. Tur

dziedāšana piekopjama un mācāma tā, kā to darījušas visas kultūras

tautas, to starpā arī mūsu senči nesenajā pagātnē, kad dziedāšana

caurauda visu darbu un dzīvi no šūpuļa līdz kapam.
Tāda nostāja pret mūzikas resp. dziedāšanas mācību plašāk

apskatīta un viņas praktiskās pielietāšanas iespējamības sīkāk aprā-
dītas šo rindiņu autora dziedāšanas mācības metodikā. Tādā garā
dziedāšanas mācību vadīja institūta parauga pamatskolas skolotājas
un institūta audzēkņi, pasniedzot obligātorisko dziedāšanas stundu.

Dažus papildinājumus attiecībā uz darbu pašā institūtā sniedz

sekojošais programmas konspekts.

I. kurss

uzi as teorijas no as. o tam sa ari.

Elementārteorija.
Skaņas un viņu iedalījums:
a) pēc garuma —

mācība par ritmu

b) pēc augstuma

c) pēc stipruma

Dzeja, rotaļas, vingrošana
Fizika (akustika): skaņas atka-

rība no vibrāciju skaita, ampli-
tūdas u. t. t.

Tagadēja mūzikas sistēma:

Nošu raksts un viņa tapšanas
ēsture.

Agrākās „baznīcas" toņkārtas
n tagadējie mažors un minors.

Vēsture: bīskapa Ambrosija
un pāvesta Gregora Lielā baz-

nīcas mūzikas reformas. Rene-

sansa garīgie strāvojumi.

Mācība par intervalliem:

Viņu šķirošana.
Viņu apvērsumi.
Konsonance un disonance.

Mācība par akordiem.
Psīcholoģijā. Fiziskā un ma-

temātiskā akūstika: vibrāciju
attiecības skaitļos. Virstoņi. Da-

biski tīrie un temperētie inter-

vāli! un akordi.
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Pārbaudījuma prasības:
Teorētiskās zināšanas J. Graubiņa vai D. Sostes mācības grā-

matu apjomā, bez speciāliem sīkumiem.

Praktiski:

a) Dotā kompozīcijas fragmentā (bez aizzīmes un taktsšvīkām)

pēc akordu secības un nošu grupējuma noteikt toņkārtu un takts-

veidtt, t. i. patstāvīgi orientēties kompozīcijas harmonikā un ritmikā.

b) Transponēt doto fragmentu citā toņkārtā.

c) Pareizi intonēt mažora un minora toņkārtas un viņu galve-
nos (I, IV, V) trijskaņus.

d) Dziedāt no lapas tāda grūtuma un rakstura melodijas, kādas

sastopamas parastos tautdziesmu harmonizējumos. Tāda pat grū-
tuma muzikāls diktāts.

Instrumentu spēlē:
a) Klavieres — Kohler'a „Praktischer Lehrgang" I daļas vai

taml. pārvarēšana.

b) Vijole — Toņkārtas pirmā pozicijā. Tautdziesmu melodijas.

11. kurss

1. Harmonijas mācība. Balsu vešanas likumi. Pamat-

trijskaņu savienošana. Blakustrijskaņu pielietāšana. Septakordi;
to pielietāšana un atrisināšana. Modulācijas.

2. Dziedāšanas mācības metodika. lepazīstināšana
ar visām zīmīgākām metodēm. Sistēmatisks mācības gaitas izstrā-

dājums apvienotās mācības garā.
3. Formu mācība. Motīvs. Teikums. Temats. Polifonija

un homofonija. Menuets (dziesma), rondo, sonāta. Kanons. Fuga.

Pārbaudījuma prasības:
Teori jā (rakstiski):
a) Harmonizēt 4-balsīgi jauktam korim doto korāļmelodiju.
b) lerīkot harmonizējumu stīgu orķestrim.

c) Uzrakstīt vienkāršu pavadījumu dotai melodijai.
Metodikā (mutes vārdiem): Zināšanas Jūl. Rozīša. „Dzied.

māc. metodikas" apjomā. Sekmīgi pasniegta dziedāšanas stunda.

Klavieru spēle. Minimums — Klementija sonātīna. 4-bal-

sīgs korālis.

Vijoles spēlē. 2. un 3. pozīcijas. Melodiju spēlēšana vi-

joles un basa atslēgās.

uzi as teorijas no as. o tam sa an.

elpošana.
zrunas izkopšana.
3alss veidošana.

r razēšana.

Anatomija. Higiēna. Fizika:

mēlīšu stabules — viņu uzbūve,
rezonātora nozīme pie viņām.

Deklamācija. Gramatika: tei-

kuma uzbūve un interpunk-
cijas.
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Dr. Krišjānis Bušs

Higiēna

Līdz ar obligātorisko skolas apme-

klēšanu Latvijā, skolai morāliski ari jā-
gādā, lai skolēni skolā nebojātu vese-

lību un neciestu miesīgi un garīgi. Tā-

pēc katram skolotājam jāzin veselības

kopšanas pamatnoteikumi, t. i. jāzin
skolas higiēna.

Valsts centrālajā paidagoģiskajā in-

stitūtā šis priekšmets sadalījās 2 daļās:

1) skolas higiēnā un

2) fiziskās audzināšanas

higiēnā.
Pirmo daļu pasniedza obligātoriski

it visās nodaļās, otru tik fiziskās audzi-

nāšanas nodaļai vien.

Pirmā nodaļā apskatīja šādas no-

zares:

Dr. Krišjānis Bušs

1) Papildināts vidusskolas kurss.

Tur runāja par gaisu, zemi, ūdeni, apgaismošanu, barības līdze-

kļiem v. t. t. It sevišķi runāja par alkoholu un skolu, par cerības

pulciņiem skolā un pārējām cīņas metodēm pret alkoholu. — Kā

īpatnējs bija tas, ka te uzsvēra apstākļus, kas veicina un bojā sko-

lēnu veselību.

2) Skolas higiēnā iepazīstināja ar skolas nama vietu un

būvi, jo daudzreiz var tak gadīties, ka, ceļot jaunu skolas namu,

prasa skolotājam padomu.

3) Skolas mācības pasniegšanas higiēna. Tur bija
runa par skolēna garīgo attīstību, par nogurumu un kā higiēniski
nostādīt skolēna mājas darbus.

Kā nostādīt mācību, lai skolā nebojātu bērna valodu. Šinī

ziņā jālūko, lai skolas izrīkojumos mazi bērni pēc iespējas reti uz-

stātos uz skatuves, jo tad valodas mēchanisms dažreiz rit „tukšā"
un no tam atkal viegli attīstās stostīšanās. — Tāpat jāsargās prasīt,
lai skolēns pēc jautājuma tūlīt atbild (atbilde „kā no pistoles"). —

Jāzin tak, ka valodas mēchanisms ir ļoti komplicēts un ka

daudzreiz bērni, skolā iestājoties, vēl nemaz nemāk pareizi runāt.

Tāpēc it sevišķi vajadzīgs iepazīties ar bērna gāmura savādību un

attīstību, ar „iekšējo valodu" un dažiem valodas asociācijas
centriem.

4) Par skolas iespaidu uz bērna fizisko attī-

stību.

Kāds it īpaši pirmajam skolas gadam ļauns iespaids uz bērna

fizisko attīstību. — Kā tad aug plaušas un sirds — Kā pieņemas
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svars. — Te arī vieta dažiem aizrādījumiem, kā pašam skolotājam
kopt savu veselību, kā skolotājam cieš kājas no ilgas stāvēšanas,
plaušas v. t. t.

5) Lipīgo slimību iespaids uz skolas dzīvi.

Ko skolotājam darīt, kad skolā parādās kāda no lipīgām
slimībām.

Arī nelipīgās slimības ļoti svarīgi zināt: mācība par „rachītu"
ir tak pamats visā bērnkopībā.

6) Speciālās skolēnu slimības.

Mukurkaula izliekšanās uz sāniem (cik daudz bērnu neslimo

ar to!). Stokholmā, kur skolas labi nostādītas, ar to slimo 25%.

Mūsu skolās trūkst šādas statistikas, bet slimo ļoti daudz (apmēram
40—60°/o).

To pašu var teikt par plakano pēdu. Te fiziskai audzināšanai —

ne vingrošanai — ir liela nozīme. No vingrošanas dažos gadījumos
tā var pat rasties.

īsredzība (kādu arodu izvēlēties).
Dēfektīvais bērns.

7) Kā skolā kopt ādu, ausis, zobus.

Par vingrošanas svētīgumu. Skola un sports. Sporta labumi

un ļaunumi. Cik svarīgi izsargāties no atlētisma. Dēļ atlētisma

gāja tak bojā jaukais grieķu sports. Jau grieķu filozofi — Sokrāts,
Platons, Euripids — brīdināja grieķu tautu no atlētikas un tie jau
paredzēja, ka atlētika iznīcinās, ne no vienas tautas vairs vēlāk ne-

sasniegto, priekšzīmīgo grieķu sportu!
Kā pareizi jāelpo.
Sēdēšanas ļaunums.
Tā tad gabaliņi no īpatnējās fiziskās audzināšanas, ko līdz šim

nepasniedza higiēnas stundās.

8) Pirmā palīdzība piepešos nelaimes gadījumos.
Ja uz ielas guļ noziedzīgā kārtā ievainots kāds cilvēks, un ga-

rāmgājējs nesniedz tam palīdzību, aizbildinādamies ar to, ka viņš
nezin, kā sniegt to, tad tomēr likums soda tādu cilvēku, kā līdz-

vainīgu pie nozieguma. — Kad cits cilvēks aizbildinās (kaut arī

nelikumīgi), ka viņš nezin, ko darīt, tad skolotājs gan vismazāk to

drīkstētu darīt. Viņš tak vismaz ir dabas zinātniski izglītots.

9) Daži aizrādījumi, ko darīt, ja kāds ir slims, kā to kopt
un pārsiet. ,

Cik bieži gan negadās, ka, p. p., kāds skolēns ievaino aci skolā.

Te skolotājam vajaga zināt, kā pareizi pārsiet aci, lai varētu slimo

aizsūtīt pie ārsta, kas nemaz tik ātri vienmēr nav izdarāms.

Tāpat no svara zināt, kā un kur piepeši saslimušu skolēnu

novietot skolas telpās, ko tam dot ēst, dzert v. t. t., kamēr

atnāk ārsts.

10) Skolas aptieka.
Kādus mājas līdzekļus tanī ievietot.

Skolēns, redzēdams, ka aptiekā ir dažs mūsu pašu zemes augs,

vēlākā dzīvē arī pats tādu stādu ievēros un zinās, kāds tam iespaids
uz veselību.

11) Seksuālā paidagoģija.
ledzimtība.
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Lai gan klasē par to skolotājam nenākas runāt — tas no ārst-

niecības viedokļa ir aizliegts, — bet viņam tomēr tā ir jāpārzin un

dažreiz atsevišķi ar skolēnu par to jārunā. — Skolas dzīvē skolotājs
vienmēr ar dzimuma dzīves jautājumiem sastapsies. — Pārzinot sek-

suālo paidagoģiju, viņš sapratīs daudz parādību bērna dzīvē un

varēs sekmīgi strādāt skolā.

12) Par skolas ārsta darbu.

īsta skolas ārsta uzdevums un tā īstais darbs.

Vēl Latvijā nav ne valsts ne pašvaldības īsts skolas ārsts.

Tagadējie skolas ārsti piekopj pa lielākai daļai tikai privātpraksi un

uz skolas ārsta pienākumiem skatās caur pirkstiem. Kādam vaja-
dzētu būt īstam skolas ārstam, tas Latvijā vēl nemaz nav zināms.

Te paraugi jāņem no citām Eiropas valstīm. Bet skolotājam tak

jāzin, kas īstam skolas ārstam jādara.
Skolēnu mērīšanas un svēršanas nozīme.

Skolas māsas vajadzība (tā vēl Latvijas skolās nedarbojas!), —

īsta skolas ārsta darbība nav nemaz iedomājama bez skolas māsas.

*

Visām šīm skolas higiēnas nozarēm pa vidu stiepjas kā sarkans

pavediens,
w

fiziska audzināšana", kā, piemēram, vispārīgi bērna

audzināšanas aizrādījumi, kāds ļaunums no ilgas stāvēšanas, ka

pareizi stāvēt, kā sēdēt, kā apieties ar redzi, ar dzirdi v. t. t.

Lai audzēkņiem dotu iespēju labāki sagatavoties darbam otrās

pakāpes pamatskolās, organizējamās papildu skolās, ārpus skolas

izglītības organizācijās un ģimnāzijās, tad visiem Valsts centrālā

paidagoģiskā institūta audzēkņiem bija ievesta nozarošanās 5 no-

daļās, kur plašākā apjomā izņēma dažus īpatnējus priekšmetus.
Fiziskās audzināšanas nodaļā, starp citu, izņēma šādus higiēnas
patnējus priekšmetus: dinamisko anatomiju un fizioloģiju, bērna

attīstības posmus, vingrošanas higiēnu, pirmo palīdzību piepežos ne-

laimes gadījumos, kustību mēchaniku, antropometriju.
Parasti saprot zem fiziskās audzināšanas vienīgi vingrošanu

(sportu). Bet vingrošana ir tik daļa no fiziskās audzināšanas.

Zem fiziskās audzināšanas jāsaprot visa mācība, kā bērnu au-

dzināt, lai tas nebojātu savu ķermeņa un gara veselību. Šāda

audzināšana sākas jau zīdaiņa laikmetā, ilgst visu bērnības un skolas

laikmetu, un vēl vēlākā mūžā tā jāievēro. Tāpēc skolai te jāliek
pamats. Vēlākā mūžā — pēc skolas gadiem — cilvēks tad dzīvos

tādu dzīvi, kādu viņš skolā redzējis.
Cik daudz reiz skolotāji grēko pret šādu fizisko audzināšanu.

P. p., kāds vecs nosirmojis skolas pārzinis svin 25 gadu amata ju-

bileju. Zālē sapulcina skolēnus un liek tiem stāvus uzklausīties,
cik gudrs un slavens ir jubilārs, ka Dievs tam atļāvis tik daudz

gadus nodzīvot. . . Šāda skolotāja sumināšana dažreiz velkas 2 —3

stundas. Visu šo laiku visi skolēni — mazi un lieli — stāv! Bet

nu no šādas stāvēšanas var it viegli attīstīties plakanā pēda, kāju
vēnu izplatīšanās (cik daudz skolēnu slimo ar šo slimību, zin

tikai skolas ārsts!), x — vai 0 — kājas un mugurkaula izliekšanās

uz sāniem.
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Tamlīdzīgu lietu ir daudz, ko nezin pat veci skolotāji, tāpēc
ka tās nemācīja līdz šim skolas higiēnas kursā. — Tas viss ir

druskas no fiziskās audzināšanas.

Pate fiziskās audzināšanas higiēna sadalās vairāk nodaļās.

1) Dinamiskā anatomija un fizioloģija.
Te apskata kaulus, muskuļus, asinstraukus, nervus v. t. t. —

ne to parasto ārējo būvi un parasto darbību, bet kā tie strādā attie-

cībā uz bērna augšanas procesu un kāds tiem sakars ar fizisko

audzināšanu. Aizrādot, piemēram, uz laivveidīgo lāpstas kaula būvi,
kas ārēji ir labi redzama, — ievēro, pie kādām skolēna slimībām tā

sastopama un kā no šīm kaitēm izvairīties. — Vai atkal runājot par

kāju stilbu kauliem, aizrāda, 1) kādas šiem kauliem ir attīstības

vēstures pārmaiņas, un ka skolēns vēl tagad nav iemācijies pareizi
iet, 2) kā izsargāties skolas dzīvē no apstākļiem, kas pavairo sliktu

gājienu.
Runājot par muskuļiem, aizrāda uz to, ka parastā dzīvē mu-

skuļus — atstiepējus cilvēks nevingrina, bet gan saliecējus. Tāpēc

atstiepējus jāvingrina un jāattīsta, it sevišķi stāva vingrinājumos. —

Vai atkal māca, kāpēc sēžot nedrīkst likt rokas uz muguras. —Pie

mācības par asinstraukiem, ievēro, ka cilvēkam stingri ejot, sirdij
vieglāki strādāt v. t. t.

2) Bērna attīstības posmi.
Pie fiziskās audzināšanas no svara zināt, ka tā sākas jau zīdaiņa

laikmetā, pat pirms dzimšanas (te mātēm jāzin, ko darīt). Jāzin, kā

bērns pēc zīdaiņa laikmeta attīstās atsevišķos posmos. Tanīs liek

pematus vēlākai bērna fiziskai un garīgai attīstībai. Sekas no audzi-

nāšanas šinīs atsevišķos laikmetos novērojamas cilvēka visā vēlākā

mūžā un pat sirmā vecumā. Tā, p. p., pie disciplīnas jāpieron jau

zīdaiņa laikmetā. Stipras skaņas zīdaiņa laikmetā var bojāt dzirdi

uz visu mūžu v. t. t. Pārbarošana starp 2. un 4. dzīvības gadu
atstāj sekas uz visu mūžu, — vēlākā mūžā gremojamie orgāni
izplēšas, ronas vielu maiņas traucējumi, slikts asinssastāvs, sirds

saslimst, — visu to vēlākā mūžā dažreiz nevar vairs izlabot.

3) Vingrošanas higiēna.
Stāvu vingrinājumi. Parasti vingrošanas stundā vingrina tik

rokas un kājas; paša stāva vingrinājumi ir novārtā. Tāpēc tos

zināt — ļoti svarīgi.
Visādi aizrādījumi, kas jāievēro pie soļošanas, lekšanas, vingro-

šanas pie aparātiem.
Kas jāievēro pie meiteņu vingrošanas.
Pat ārstiem vēl ir neskaidrs, ko atsvabināt no vingrošanas, ko

nē. Šis jautājums ir tik sarežģīts, ka tas tikai pēdējā laikā galīgi
atrisināts.

Par pašu sportu ir daudz ko stāstīt, te daudz ko neievēro.

P. p., skolēni gandrīz nemaz nedrīkstētu lietāt riteni, jo te prieka
sajūta no braukšanas pastāv par ilgu. Riteni braucot, sirds jau sen

ir nogurusi, bet skolēns to nemana, jo bauda no braukšanas ir

liela, — un sirds ļoti cieš. Te ir tas pats, kas pie rotaļām ar

bumbu.

4) Kustību mēch anika.

Var aizrādīt uz dažām nodaļām no kustību mēchanikas. Kas
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notiek mugurkaulā, ja stāv uz 1 kājas; kā pareizi iet; kāpēc vajaga
stingri iet, — lai nerastos skolioze un lai kājas nebūtu svina pilnas. —

Kāpēc pareizi jāsēž, — lai muskuli tik ātri nenogurtu un lai sko-

lioze nerastos. — Kas notiek, ja skrej, lec, atspiežas uz līdztekām. —

Kas notiek ķermenī pie atsevišķiem sporta veidiem, peldēšanas,
skriešanas ar slidām, riteņbraukšanas v. t. t.).

5) Pirmā palīdzība.
Te plašāki runā par palīdzības sniegšanu piepešos nelaimes ga-

dījumos, kā tas bija vispārīgā higiēnā, ko mācīja visām nodalām.
Tā kā fiziskās audzināšanas nodaļas audzēkņiem bieži gadīsies

arī pasniegt vingrošanas stundas, un šādās stundās arī gadās visādi

ievainojumi, tad skolotājam it sevišķi vajaga varēt sniegt pirmo
palīdzību.

6) Antropometrija.
Zināt visādus skolēna garuma un smaguma indekus no ļoti liela

svara. Tos var katrs skolotājs novērot, un tā taču reiz dabūs zināt,
cik liels ir normālais latviešu skolēns. Līdz šim lietā lieluma

noteikšanai citu zemju (it īpaši vācu) normas. Bet vācu skolēns

aug citādā klimatā un citādos apstākļos. Miesas būves ziņā tas

tāpēc ir citādāks kā latviešu. Bet Latvijā trūkst statistikas šinī ziņā.
Te vajadzīga statistika, kas dibināta uz vairāk tūkstošu skaitļiem.

Te ir arī runa par skolēnu asteniju (vārgu būvi) un kādas

svarīgas sekas pašā skolas dzīvē no tās.

Aizrādījumi uz ķermeņa ārējām formām, kuras var arī neārsts

novērot un pēc kuru anomālijām var spriests par skolēna miesīgu
un līdz ar to arī par garīgu veselību (ārējās auss būve, 7. kakla

skrituļis, muguras būve, Achilleja dzīsla v. t. t.).
Kāda starpība starp meiteņu un zēnu ķermeņa būvi un attīstību.

Visām šīm 6 nodaļām stiepjas sarkans pavediens cauri: „fiziskā
audzināšana", — ne vingrošana.

Programma.
A. Higiēna.
I 1) Vispārīgā higiēna (gaiss, zeme, ūdens, apģērbs, apgaismo-

šana, apkurināšana, ventilācija, netīrumu novākšana, dzīvoklis, ba-

rībā, gaļa, tārpi, piens, veģetābiliskie barības līdzekļi, baudas

līdzekļi).
2) Skolas nama un iekārtas higiēna. Vietas izvēle. Skolas

ēkas stāvoklis pret debess pusēm. Skolas nama tipi. Skolas at-

sevišķas telpas. Skolas ēkas būve. Skolas telpu platības normas.

Dzeramais ūdens. Skolas telpu apgaismošana. Skolas vēdināšana.

Skolas apkurināšana. Skolas aptīrīšanā. Skolas mēbeles. Mācības

līdzekli, grāmatas, raksts, atlanti.

II Mācības pasniegšanas higiēna. Bērna garīgā attīstība. No-

gurumi. Mācības plāns un iekārta. Skolnieku mājas darbi. Pār-

baudījumi. Skolas sodi.

111 Skolēnu un skolotāja higiēna.
A. Skolas iespaids uz bērna fizisko attīstību.

B. Skolēnu saslimšana ar vispārīgām slimībām. Lipīgas sli-

mības. Svarīgākās lipīgās slimības. Svarīgākās nelipīgās slimības.

C. Speciālās skolēnu slimības: 1) Asinsriņķošanas traucējumi.

2) Mugurkaula izliekšanās. 3) īsredzība. Lasīšanas higiēna. 4) Nervu
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sistēmas saslimšana. Dēfektīvie bērni. Bērna galvas sāpes. Bērna

histērijas. 5) Kākslis.

IV Veselības kopšana skolā. Adas, matu, zobu, auss kopšanas
pamatnoteikumi. Lepra. Vingrošana. Elpošanas higiēna. Mandeļu

piepampšana. Sēdēšanas ļaunums.
V Pirmā palīdzība piepežos nelaimes gadījumos. Brūces ap-

kopšana. Saites. Ģībonis. Asins pieplūdums galvas smadzenēs.

Krītamā kaite. Bērnu krampji. Balss rīkles krampji. Vēdera graizes.
Trūkuma sažņaugums. Saules dūriens un siltuma trieka. Noslāp-
šana: aizrijies, noslīcis, tvans, pakāries, apbērts, saindēšanās. Čūskas

kodumi. Apdegumi. Apsaldējumi. Asiņošana. Svešie ķermeņi

acī, ausī, ādā, kaklā v. t. t.

VI Kā kopt slimniekus.

VII Skolas aptieka.
VIII Seksuālā paidagoģija. Gultā slapinātāji. Meiteņu speciālā

veselības kopšana. ledzimtība.

IX Skolas ārsts un tā uzdevumi. Zobu ārsts. Acu ārsts.

Mērīšana un svēršana. Skolas māsa.

B. Fiziskās audzināšanas higiēna.
I Dinamiskā anatomija un fizioloģija. 1) Kauli, locītavas.

2) Muskuļi. 3) Sirds, plaušas, āda, sagremošanas orgāni, nervi.

4) Kas anatomiski ar acim saredzams.

II Bērna attīstības posmi. 1) Zīdaiņa pirmie soļi. 2) Maza

bērna fiziskā audzināšana no L. līdz 5. gadam. Kā tad attīstās

kauli, muskuļi, asinstrauki. 3) Fiziskā audzināšana 5. un 6. gadā.
4) Fiziskā audzināšana skolā. Sēdēšana. Mācība par stāvu. Ķer-
meņa attīstība skolas gados. Vingrošanas iespaids uz ķermeni.
Skolas bērns mājās. Fiziskā attīstība no 14. līdz 19., 20.—30,, spēka
gados un no 40. līdz 60. gadam.

111 Vingrošanas higiēna. Vingrošana. Stāva vingrinājumi. El-

pošanas vingrinājumi. Soļošana. Lēkšana. Aparāti. Meiteņu vin-

grošana. Kā pasniegt vingrošanas stundu no fiziskās audzināšanas

viedokļa. Ko atsvabināt no vingrošanas. Jaunības rotaļas. Sports:
peldēšana, airēšana, ziemas sports, riteņbraukšana, vieglatlētika.

IV Kustību mēchanika. a) Mācība par enerģiju. Nogurums.
Ritms. Spēka vingrinājumi. llgvingrinājumi. Muskuļa spēks,
b) Miera stāvokļi: stāvēšana, sēdēšana, gulēšana, stāvēšana uz

ceļiem; šķērskārtiņas. c) Vietas maiņa: iešana, kāpšana, skriešana,
lēkšana, sviešana, peldēšana, airēšana, riteņbraukšana.

V Pirmā palīdzība piepežos nelaimes gadījumos.
VI Antropometrija.
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Andrejs Apše Alīna Krūka

Andrejs Apše

Vingrošana

Centrālajā paidagoģiskaja_ institūtā vingrošanai piegrieza lielu vē-
rību. Katra nodaļa bija paredzētas divas obligātoriskas stundas. Bez tam
tiem audzēkņiem, kas gribēja dabūt atsevišķu atzīmi vingrošanā,
lai varētu pasniegt

_

vingrošanu pamatskolās, tika iekārtotas vēl

grupu stundas. Pēdējās apstrādājam visu pamatskolas vingrošanas
programmu: brīvas kustības, vingrinājumus ar nūjām un vālītēm,
rotaļas. Visu materiālu vispirms izņēmām praktiski. Tas bija sa-

mēra viegli, jo audzēkņi,, ar retiem izņēmumiem, vidusskolā jau bija
Tad pārgājām uz teorētisko pusi, kuru attiecīgi vēl

papildinājām ar praktiskiem vingrojumiem metodiskā kārtībā.

Kārtībasjeb ierindu mācība. Pirmais vingrinājums bija pareiza
nostāšanas viena rinda, ievērojot atstatumu, kā arī ieņemot noteiktu

ķermeņa stāvokli — miera stāvokli. Tad nāca līdzināšanās rindās
uz labo, uz kreiso, uz vidu un līdzināšanās kolonnā. Pēc tam

sekoja pagriezieni uz labo, uz kreiso un apkārt, kā uz vietas, tā arī

soļojot ; tāpat arī puspagriezieni.
_

Nākošais elements ierindas mā-
cībā bija retošanās un slēgšanās saņsoļiem un pagriezieniem. Tad
sekoja dažādi Soļošanas veidi, skriešana, saskaitīšanās un nostāšanās
vien- un divrindu ierinda un kolonnā. Beidzamais vingrinājums
ierindas mācība — nodaļas ar labo (kreiso) plecu uz priekšu un

nodaļas kārtošanas pa labi (pa kreisi).
Talak apskatījām figūrālo soļošanu, ko pa daļai var arī pie-

skaitīt kartības mācībai, jo figurala soļošana prasa noteiktu un prē-
cizu kopizpildījumu, tāpat ka kārtības mācība. Izņēmām tikai vis-
biežaki sastopamos un galvenos elementus: gājienus taisnās līnijās
ar pareiziem stūru pagriezieniem, — caur vidu un riņķī, kolonnas

dalīšanu, savirzīšanu, pretgajienus, gājienus pa diagonālēm — liela-

jam un vidējam, kamolu un cilpas, ar ko figūrālās soļošanas mate-
riāls bija izsmelts.
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Brīvās kustības. Viņām piegriezām sevišķu vērību. Brīvās

kustības apstrādājām pēc zviedru, sokolu, Nīla Buka un vācu

sistēmām. Vispirms izņēmām elementus, tad viņus savilkām atse-

višķās grupās un beidzot sastādījām kombinācijas.
Izņemtais materiāls:

1. Galvas kustības. Galvas liekšana uz priekšu, atpakaļ; gal-
vas griešana uz labo, uz kreiso (lēni) un riņķošana.

2. Kāju kustības. Stājas: pamatstāja, savērsta stāja; soļu stāja

slīpos un taisnos virzienos; izplesta stāja — ar palēcienu un soļos.
Vienkāršie kāju vingrinājumi pirkstu galos, pustupus, tupus. Kustības

ar taisnu, saliektu, un sarauktu kāju. Klupiens, pārlieknis. Balsts

tupus un guļus ar roku un kāju kustībām.

3. Roku kustības. Kustības ar taisnām, saliektām un sarauktām

rokām; rokas gurnos, pret krūtīm, aiz pakauša. Rotācijas kustības

un roku riņķošana. Roku kustības soļojot.
4. Vidukļa vingrinājumi. Liekšanās uz priekšu, sānis, atpakaļ;

pagriešanās uz kreiso un labo, riņķošana. Liekšanās no pagriezta
stāvokļa. Kustību izpildīšana no dažādiem izejas stāvokļiem, kā

spraigi, tā arī atbrīvoti.

5. Līdzsvara vingrinājumi. Brīvi vingrinājumi, kā arī pielie-
tājot dažus aparātus. Vingrinājumu pagrūtināšana ar dažādiem roku,

kāju un ķermeņa stāvokļiem.
(i. Vingrinājumi ar ģimnastikas rīkiem. Šis kustības ļoti

līdzīgas iepriekšējām, tikai rokas te saistītas ar nūju, vālītēm v. c.

a. Vingrinājumi ar nūju. Audzēkņu iepazīstināšana ar pašu

nūju. Kādas nūjas vingrošanā lietā, no kāda materiāla, cik garas

un smagas. Tvērieni — virstvēriens, apakštvēriens un jaukts tvē-

riens. Plāksnes, kādās notiek kustības— frontālā, jeb sejas plāksne
un sagitālā, jeb sānu plāksne. Nūju stāvokļi, -- horizontālais, verti-

kālais un slīpais. Roku stāvokļi, — abas rokas izstieptas, abas

rokas saliektas, viena saliekta un otra izstiepta.
b. Vingrinājumi ar vālītēm. Šo vingrinājumu nozīme fiziska

audzināšanā. Šo vingrinājumu attīstības vēsture. Vālīšu apraksts
un vingrinājumu sadalījums. Vālīšu turēšanas paņēmieni, vēzieni

frontālā, sāņu un šķērsplaksnē — lielie, vidējie un mazie. Apmeti
tādās pašās plāksnēs un lielumos — ar vienu roku, ar abām rokām,
līdztekus, pretējā virzienā, dažādos virzienos un sekojošie. Kom-

binācijas.
7. Vingrošana uz aparātiem, — stieņa, līdztekām, zirga, āža,

milžu soļiem v. c. To piekopām ļoti mazā mērā. Izņēmām tikai

visvienkāršākos elementus un viņu savienojumus. Bet bija arī

vingrotājas, kas izpildīja kūleņus pāri zirgam šķērsam un gareniski
ar roku atbalstu uz lokiem vai zirga muguras.

8. Rotaļas. Tām piegriezām ļoti lielu vērību. Izņēmām gan-

drīz visas rotaļas, kas paredzētas vingrošanas programmā. Rotaļas
visiem ļoti patika, un daudzas no viņām bieži atkārtojām.

9. Fiziskās audzināšanas metodika. Fiziskās izglītības uzde-

vumi un līdzekļi. lešana. Aktīvā' un pasīvā kāja, I un II akts;

vidukļa un roku kustības pie iešanas. Soļa garums un ātrums.

Soļošanas distances dažādām auguma pakāpēm. Lēcieni un lēk-

šanas noteikumi. Brīvi un saistīti vingrinājumi; vingrinājumi ar

smagumiem, pārvarot pretspēku. Aparāti un viņu nozīme fiziskā
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audzināšanā. Skriešana. Skriešanas distances dažādām augumā
pakāpēm. Rotaļas un rotaļāšanās teorija; rotaļu psīcholoģiskā un

paidagoģiskā nozīme. Rotaļu klasificējums. Skolotāja loma rotaļā.

Rotaļu laukumi. Vingrošanas stundas vispārēja plāna sastādīšana, —

kustību mērķis, raksturs un ilgums. Stundas saturs, — vingrinā-
jumi asins riņķošanai, elpošanai, ķermeņa stāvokļa labošanai, atta-

pībai, veiklumam, uzmanībai v. t. t. Stundas ilgums un stundu

daudzums dažādām auguma pakāpēm. Zviedru un čechu (sokolu)
sistēmas. Sports, viņa izvešana un nozīme. Stundas rakstura līkne

pēc doktora Baranova.

Katram audzēknim, kas gribēja iegūt tiesības pasniegt vingro-
šanu pamatskolā, vajadzēja nodot vienu praktisko stundu parauga

pamatskolā savas nodaļas audzēkņu un praktiskās paidagoģijas sko-

lotāja klātbūtnē. Stundas pēc tām ļoti sīki un rūpīgi analizēja. Bez

tam audzēkņiem bija jāiztur vēl praktiskais un teorētiskais pārbau-
dījums metodikā.

Pie Valsts centrālā paidagoģiskā institūta pastāvēja fiziskās

audzināšanas nodala, kur bez uzskaitītiem darbiem vēl bija iekārtoti

praktiskie darbi vasarā. Praktiskie darbi ilga apmēram 6 nedēļas.
Vasarā izņēmām tos vingrinājumus un sporta rotaļas, ko ziemā

nebija iespējams izņemt. Programma bija apm. šāda: Basket-bols,

valey-bols, tautas bumba, lapta v. t. t. Visāda veida piramidas un

kustošas grupas. Vieglatlētika. Skriešana. Stila skriešana, skrie-

šana īsās distancēs — 60 m, 100 m, 200 m— un garās distancēs—

800 m, 1500 m, meža skrējiens, stafetes skriešana ar stāvošas un

kustošas stafetes nodošanu. Lēkšana tālumā un augstumā ar un

bez ieskriešanās; lēkšana ar kārti. Diska un šķēpa mešana. Lodes

grūšana.
Vispirms devu aizrādījumus un parādīju paņēmienus bez rīka,

vēlāk iepazīstināju ar rīku un tad tikai pārgāju uz praktiskiem vin-

grinājumiem. Beigās izņēmu mērošanas techniku, t. i. rezultāta

mērošanu.

Vēl vienai nozarei institūtā tika piegriezta nopietna vērība —

peldēšanai. Vispirms peldēšanas paņēmienus piesavinājās uz saus-

zemes un pēc tam ūdenī uz jostas. Pēc noteikta attāluma nopel-
dēšanas peldētāju atsvabināja no jostas. Audzēkņi piesavinājās
šādus peldēšanas veidus: uz krūtīm, uz sāniem un uz muguras

(vienkārši). Bez tam ar labākajiem peldētājiem piekopām vienkāršu

lēkšanu ūdenī uz priekšu un atpakaļ, mazo kūleni un pilnu salto

uz priekšu un atpakaļ no viena metra tiltiņa.
Airēšanu laika trūkuma dēļ izņēmām ļoti mazā mērā.

.

Sporta rotaļas un piramidas vasarā vadīja Pēteris Baltgailis, un

es asistēju. Vieglatlētiku, peldēšanu un airēšanu vadīju es, bet

Pēteris Baltgailis asistēja.



85

Alma Krūka

Ritmika un ķermeņtechnika

1927. gada rudenī sāku strādāt Valsts centrālajā paidagoģiskajā
institūtā fiziskās audzināšanas nodaļā kā speciāliste ritmikā un

ķermeņtechnikā.
Pati savu izglītību baudīju Rīgas fisiskās audzināšanas institūtā

un Hellerau'ā pie Drēzdenes. Vairākus gadus kā ritmikas un ķer-

meņtechnikas speciāliste darbojos Izglītības ministrijas rīkotos pa-
matskolu fiziskās audzināšanas skolotāju vasaras kursos, tamdēļ

līdzīgs darbs institūtā man nebija svešs. Kursa ilgums institūtā

bija divgadējs, tamdēļ programmas sekmīga veikšana, salīdzinot ar

3 gadējiem vasaras kursiem, neradīja nekādas grūtības, pat otrādi,

pie 4 stundu nedēļas darba paguvu priekšmetus vēl plašāki izņemt.
Darba apstākļi institūtā bija ļoti ērti, — laba gaiša zāle, labas

klavieres un audzēkņu labā griba censties panākt jo vairāk, lai

savā nākošā darba laukā varētu strādāt droši un apzinīgi.
Centos, bez nepieciešamām zināšanām, kā praktiski, tā teorētiski

iepotēt saviem audzēkņiem kustības prieka izjūtu, kas atstāj vēlamas

sekas uz psīchiskiem procesiem. Vingrošanas skolotājam ir nepie-
ciešama šī kustības prieka izjušana, jo tikai tad viņš spēs vēlamā

virzienā iespaidot savus audzēkņus. Ķermeņtechnikā jo spilgti izceļ
šo nepieciešamību. Arī pārējās vingrošanas sistēmas rada kustību

prieku, tikai viņas zināmā mērā ir vienpusīgākas.
Ķermeņtechnikā kā tāda ir pēc iespējas lielāku technisku spēju

sasniegšana pie katra individa. Viņa ir vispusīga, jo mainās mu-

skuļu spraigums ar muskuļu ļenkanumu, atsvabināšanu. Pāreja no

ļenkanuma uz spraigumu jau ir izteiksme. Izteikt ar savu ķermeni
to, ko esam raduši teikt vārdiem, ir augstākais sasniegums.

Lai to gūtu, nepieciešama vingrināšanās, savu muskuļu pado-
šana gribai un tālāk — izteiksmes izpausmei — kustībai un līdz

ar to padošanās apzinīgai prāta kontrolei.

Šis ceļš nava viegls, vajaga pārvarēt dažādas grūtības un arī

plašo ķermeņtechniku pašu. Sīki jāpārzin katra locekļa un mu-

skuļa padošanās iespējamība, jāpazīst sevi. Nepieciešama fantāzijas
attīstīšana, jo bez tās esam sausi manekeni. Kā ierosinošākais

faktors ir nepieciešams ārējs iespaidojums, šinī gadījumā —

mūzika.

Bet ko gan spētu vingrošanas skolotājs, ja visas augšminētās
nepieciešamības tas būtu ieguvis, bet trūktu — ritma izjūtas.

Žans Žaks Dalkrozs, ritmikas tēvs, kā konservātorijas klavieru

skolotājs novērojis, ka lielākam vairumam viņa skolnieku trūkst

ritma izjūtas. Tā nepieciešamība ir spiedusi Dalkrozu meklēt ceļu
šīs nevēlamās parādības novēršanai. Radās Ž. Dalkroza ritmiskā

sistēma, ko ar lieliem panākumiem pielietā vēl līdz šim.

Es ticu, ka katram no mums ir gadījies noklausīties mūzikas

priekšnesumu, kur ritms „klibo", tāpat katram no mums ir gadījies
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novērot vingrotājus, kas neizdara kustības ritmiski. Kā visur pa-
saulē ir ritms — gada laiku maiņās, cilvēka organismā — asins

riņķošanā un tā tālāk, to mēs katrs zinām ; tāpat zinām arī šo rit-

misko parādību vērtību. Tas pats arī kustībās, vingrošanā. īsts
kustības prieks var rasties vienīgi tad, kad kustības izdarām rit-

miski. Neritmiski izpildītās kustības prasa nelietderīgi iztērētu spēku
un nesasniedz savu mērķi.

Ķermeņtechnika

Protams, mums katram ir sava īpatnēja ritma izjūta, un bieži

vien, mēs protestējam, kad mums no ārpuses cits individs uzspiež
savu ritmu. Tomēr, ir nepieciešams viens līmenis, — mēs nevaram

prasīt pilnību, — kam jāpadodas, tāpat kā mēs padodamies reizes

rēķina iemācīšanai.

Kādus labumus mums darbā dod reizes rēķina zināšana, tādus

pat dod arī iegūtā stingrai likumībai padotā ritmiskā izjūta.
Lielu vērību piegriezu augšā minētiem faktoriem kā praktikā,

tā teorijā.
Fiziskās audzināšanas nodaļas audzēkņi izprata darba lielo vēr-

tību un nozīmi un jo cītīgi centās piesavināties visu ar neatlaidīgu
darbu un atkal darbu. Bet darbs, ko darām ar prieku, jau kļūst

pats no sevis vērtīgāks, un tamdēļ technisko grūtību pārvarēšana
nelikās sevišķi grūta. Reti gadījās dzirdēt: „Esmu piekususi". Nē,
taisni otrādi: „Mēs vēl daudz varam".

Skolotājam tomēr nepietiek ar mācēšanu un zināšanām vien.

Viņam ari jāprot tās pielietāt savā skolas darbā. To audzēkņi mā-

cījās stundu praktikā.
Kā viss pasaulē, tā arī stundas gaita padota likumībai. Centos

savā stundu pasniegšanā ievērot šo likumību, lai viņa neapzinīgi
audzēkņiem neradītu vairs sevišķas grūtības, un atkristu

jautājums, kamdēļ tas vajadzīgs.
Prast rīkoties ar iegūto materiālu ir liela māksla. Ir bijuši ga-

dījumi, kur viens vai otrs vasaras kursu audzēknis pēc pirmā pusgada
skolā nostrādātā darba ir griezies pie manis ar jautājumu, ko viņam
tālāk darīt, jo visu, ko viņš zinot, esot jau izņēmis ar saviem

audzēkņiem.
Lai to novērstu, jo sevišķi uzsvēru materiāla sadalīšanas vērtību.
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Kustības variējot un ļaujoties fantāzijai, kas padota prāta kon-

trolei, varam materiāla krājumu padarīt bagātāku. Kā trešais

priekšmets, kura vadību uzņēmos, bija nacionālās dejas. Par viņu
vērtību un nozīmi rakstīts un runāts bezgala daudz. Teikšu vēl

tikai to, ka tautas dejās izpaužas tautas dziļākā psīche un viņas
veicina savstarpēju iepazīšanos un tuvināšanos.

No sveštautu nacionālām dejām mūsu skolas visvairāk pazīst
zviedru tautas dejas, ar kurām pēdējā laikā ir iepazinusēs arī pla-
šākā publika, pateicoties „Vermlandiešu" izrādēm.

Institūtā audzēkņiem bija vēlēšanās parādīt arī citiem, ko viņi
ir mācījušies un ko viņi var. Tādēļ 1929. gada pavasarī sarīkojām
atklātu uzvedumu vakaru. Šāda vakara rīkošanas mērķis nebija
tomēr tikai „sevis parādīšana", bet arī jaunu materiālu iegūšana.

Ritmika

Katrs vingrošanas skolotājs ir spiests vismaz reizi gadā Ziemas-

svētkos dot kādus priekšnesumus savā nozarē. Te jo plaši vajaga
mācēt pielietāt iegūto materiālu. Šāda veida priekšnesumos ir ne-

pieciešams saturs, skaidrība, vienkāršība un gaume. Par pēdējās
iepotēšanu mūsu jaunātnei vingrošanas skolotājām it sevišķi jārū-
pējas.
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Malvīne Sīlis-Heincs Juris Krečetņikovs

Juris Krečetņikovs

Zēnu rokdarbi

Valdības apstiprinātā programma šis priekšmets bija iedalīts tiķai
fiziskas audzināšanas nodaļa. Paredzētas bija 2 stundas nedēļā kā
pirmā, ta ari otra kursā: pa visu audzēkņa mācības laiku tā tad
apmēram, 120 stundas. Izņemt šinī laikā pilnos apmēros kaut vienu
zenu rokdarbu nozari nav iespējams, tāpēc institūta vadība nosprieda
mācīt audzēkņiem nelielos apmēros koka darbus (tikdaudz, lai
audzēkņi un audzēknes skolas varētu pasniegt vismaz vieglos koka
darbus) un iespējami plaši — papes_ darbus. Šo priekšmetu izvēli
attaisnoja arī tas, ka iiziskas audzināšanas nodaļā vīriešu skaits bija
ārkārtīgi mazs (20% vīrieši, 80% sievietes).

Pirmajā gadā uzstādītā programma maz atšķīrās no Izglītības
ministrijas rokdarbu darbnīcas programmas attiecīgām nozarēm

Vienīga starpība bija priekšmetu izvēlē un daudzumā.

Programma koka apstrādāšanā.
Galdniecība.

1. Virtuves dēlis. 2. Uzvalku spraislis (eļļots). 3. Kastīte (na-
glota, ar iebīdāmu vaku, beiceta un vaskota). 4. Tintnīcu dēlītis
(beicets un pulēts). 5. Rullis (ēvelēts). 6. Veļas vangale.

Vieglie koka darbi.

7. Vēja spārns. 8. Papīra nazis ar izdedzinātu rokturi (pulēts)
9. Izzāģēšanas darbi, — termometra dēlis v. c. (beicets un pulēts).
10. Robgnezumu vingrinājumi. 11. Līnijāls (izgreznots ar robgrie-
zumiem).

Koka apstrādāšanai paredzētas bija, apmēram, 50 stundas. Šim
laika gandrīz visi audzēkņi veica programmā minētos darbus, tikai
audzēknes nepaguva pagatavot priekšmetus ALNI: 5, 6 un'dažus
vieglos koka darbus.
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Papes darbu programma.

1. Tabula (2 veidi). 2. Stundas saraksts. 3. Kastīte ar vāku.

4. Naudas krātuve. 5. Rakstāmais paklājs. 6. Stroboskops. 7. Kal-

leidoskops. 8. Penāle. 9. Kamolu šķīvis. 10. Logats. 11. Zīmuļu
kauss. 12. Disks (iekantēts ar drēbi). 13. Kabatas drānu kastīte.

14. Dokumentu mape. 15. Šacha galdiņš. 16. Tintnīca. 17. Rotas

kastīte.

Priekšmetus NzX2 4., 6., 7., 9., un 10. audzēkņi un audzēknes mā-

cījās pagatavot ārpus oficiālām stundām, gatavojot mantas ikgadējam
bazāram-izlozei (sk. „Mācības līdzekļu gatavošana", bazāra darbi).
Tā 70 stundās tika izņemti 12 priekšmetu pagatavošanas veidi.

Papes darbu sarakstā minētās lietas visi paguva pagatavot.
Darba iedalījums bija šāds: pirmajā gadā iesāka ar galdniecību,

pēc programmas izņemšanas pārgāja uz papes darbiem. Otrā gadā
pabeidza atlikušos papes darbus un mācību beigās atlikušās stundas

veltīja viegliem koka darbiem.

Jau pirmajā darbības gadā radās pārliecība, ka audzēkņi un

audzēknes ļoti vāji orientējas visos jautājumos, kas saistīti ar ģeo-

metrijas pielietāšanu praksē, t. i. rokdarbos. Daudz no tā, kas rok-

darbu skolotājam nepieciešami vajadzīgs no ģeometrijas un projek-

cijas mācības, ģimnāzijās netiek arī izņemts. Tāpēc zēnu rokdarbu

programmā, sākot jau no 1928/29. mācības gada tika ievests neliels

praktiski orientēts ģeometriskās zīmēšanas un projekcijas mācības
kurss. Teorētiskiem paskaidrojumiem nepieciešamo laiku (apm. 10 st.)

ieguvām svītrājot no koka apstrādāšanas programmas 6., 7.,

10 un 11.

Mājās audzēkņiem un audzēknēm obligātoriski bija jāatrisina
7 uzdevumi. Lai saīsinātu un atvieglinātu darbu, tika zīmēts uz

parastā rūtainā papīra ar zīmuli. Par šī īsā kursa apmēriem var

spriest pēc klātpieliktā uzdevumu saraksta.

Uzdevumi ģeometriskā zīmēšanā un projekciju
mācībā.

Jāuzzīmē:
1. a) regulārie 3, 4, 5, 6 un 8 stūri ar doto malu, b) riņķī at-

doto rādiju tie paši ievilktie daudzstūri un c) elīpse ar dotām asīm.

Trijās projekcijās:
2. a) taisna prizma, b) taisns cilindrs un jākonstruē notinumi

šīm figūrām.
Divās projekcijās:
3. a) taisna 6-stūru prizma, notinums, b) taisns kons, notinums.

4. a) taisna daudzstūru piramida, notinums, b) taisni nošķelts kons,

notinums. 5. Lode ar ik pa 30° uzzīmētiem meridionāliem riņķiem,
tuvināts 12-daļīgs notinums. 6. a) Slīpi nošķelta daudzstūru prizma,
notinums, b) slīpi nošķelts cilindrs, notinums. 7. a) Slīpi nošķelta
piramida, notinums un b) slīpi nošķelts kons, notinums.

Visām figūrām dimensijas bija dotas. Vislielākā vērība tika

piegriezta pareizai un prēcīzai notinumu konstruēšanai.
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Malvīne Sīlis-Heincs

Sieviešu rokdarbi

Sieviešu rokdarbus institūtā pasniedza ar nolūku sagatavot rok-
darbu skolotajās pamata un papildu skolām. Latvijā nava tādas
mācības iestādes, kas sagatavotu rokdarbu vai mājturības skolotājus.
Ir gan majtunbas-rokdarbu skolas, bet še sniedz tikai speciālo iz-

glītību. Te_gatavo amatniekus, kas savu arodu gan pārvalda labi,
bet kas nebūt nav gatavojušās būt par rokdarbu skolotājām un

audzinātajam.

Rokdarbu stunda

Rokdarbus pasniedza institūta praktisko zinātņu nodaļā I un II
kursa 5 stundas nedēļa. Obligatoriski bija jāizstrādā visi tie priekš-
meti, kas paredzēti pamatskolu rokdarbu programmā.

Bez tam strādāja tos darbus, kas uzņemti vidusskolu rokdarbu

programmas un kas noteikti vidusskolu skolotāju cenza iegūšanai.
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Malvīne Sīlis-Heincs

Mājturība

Mājturība skolās ir viens no tiem priekšmetiem, kur latvju va-

lodā grūti atrast kaut cik piemērotu literātūru, nemaz jau nerunājot

par mācības grāmatām. Viss ir jāvāc un jākārto pašai skolotājai un

tamdēļ arī grūtāki nākas klasē strādāt.

Vārds „mājturība" cēlies no vārdiem
„
turēt māju*. Ja šo vārdu

tā saprotam, tad jau arī ir skaidrs, par ko mājturības stundās vaja-
dzētu runāt: par kulināriju, dzīvokļa iekārtošanu, tā uzkopšanu un

par citiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka mājas dzīvi.

Sievietei, kā nama mātei, bez tam ir nepieciešamas zināšanas

par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos, lai novērstu nelaimi tur,

kur nava sasniedzama tūlītēja ārsta palīdzība. Nepieciešamas sie-

vietei ir arī zināšanas bērnu kopšanā, lai tā mūsu nākamo jauno

paaudzi varētu izaudzināt veselu un stipru.
Sievietei ir jāprot ēdienu pagatavošana, bet to viņa nedrīkst

uzskatīt kā savas dzīves vienīgo mērķi.

Mājturības stundās pārrunāja šādas jautājumu grupas:

1. Mājturības nozīme un nozarojumi.
2. Organismam nepieciešamās barības vielas un to izmanto-

šana organismā.
3. Sakņaugi, dārzāji, pākšaugi, miltaugi un to izmantošana.

4. Gaļa un tās izlietāšana.

5. Piens, piena produkti, piena trauki.
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6. Olas, to šķirošana un uzglabāšana.
7. Zivis, sēnes, putni.
8. Garšas un baudu vielas.

9. Ēdienu pagatavošana un pasniegšana.
10. Konservi «un dzērieni.

11. Apģērbs, apavi un veļa, to uzglabāšana un tīrīšana.

12. Dzīvokļa izvēle, iekārta un tīrīšana.

13. Virtuve, viņas vēsture un iekārta.

14. Sievietes higiēna.
15. Bērnkopība.
Minētos jautājumus izņēma teorētiski un praktiski. Galveno

vērību piegrieza tam, lai audzēknes prastu patstāvīgi pagatavot
ēdienus un lai tās saprastu savas rīcības nozīmi un zinātu, kamdēļ

attiecīgo ēdienu pagatavo tā un ne citādi. Kamdēļ vienu gaļu cepj,
otru vāra, bet trešo sutina? Viņas vārīja vai cepa nevis tamdēļ, ka

skolotāja tā lika, ne ari tamdēļ, ka tā bija teikts pavāra grāmatas

receptē, bet gan tamdēļ, ka viņas zināja, kāda kuru reizi notiek

pārvērtība ar attiecīgo produktu, skatoties pēc tā, kā viņš tiek

sagatavots. Viņas zināja, kas jāsniedz mūsu organismam, lai tas

būtu vesels un stiprs. Tās zināja arī, kādā veidā visvieglāki un

patīkamāki ir attiecīgo vielu uzņemt un cik liela nozīme ir tīkami

vai netīkami sagatavotam un pasniegtam ēdienam pie viņa izmanto-

šanas organismā. Visu to viņas apzinājās, un tamdēļ ari nebija sīki

jāturas pie „receptes", bet varēja rīkoties brīvi. Tas arī ir nepie-
ciešams, jo nava mums piemērotas pavāra grāmatas, pēc kuras

varētu gatavot mūsu apstākļiem piemērotus ēdienus.

Sadzīves jautājumi tika noskaidroti^pārrunu veidā. Audzēknes

jautāja to, kas viņām bija neskaidrs. Šai ziņā daudz līdzēja dzīve

internātā, kur dzīvoja kopā daudz audzēkņu. Te viņas tieši dzīvē

sastapās ar jautājumiem par pieklājīgas uzvešanās nepieciešamību.
Pieklājību nevar iemācīties, stundā noklausoties lekciju. Viņa ir

jāieaug — pie viņas ir jāpierod.
Mājturībai ziedoja I kursā 5 stundas nedēļā un II kursā — 3

stundas. Bez tam vēl kā atsevišķu priekšmetu pasniedza produktu
mācību II kursā vienu stundu nedēļā. Vasaru audzēknes praktiski
nodarbināja pie ēdienu un konservu pagatavošanas — augļu un

sakņaugu izmantošanas un pārstrādāšanas ziemai. Katra audzēkne

1 dienu mēnesī bija atsvabināta no visiem citiem darbiem. Šo dienu

viņa bija saimniece — dežurante institūta internātā, kur kopā ar

internāta saimnieci — ķēkšu pagatavoja ēdienus, veda rēķinus un

apgādāja produktus internāta kopgaldam.
Institūtā mājturību pasniedza praktisko zinātņu nodaļā. Dažas

audzēknes no citām nodaļām arī piedalījās mājturības stundās un

vasaras darbos. Tās pēc noteikto pārbaudījumu izturēšanas ieguva
tiesības mācīt skolās mājturību.

„Ļoti sekmīgi" mājturības nodaļu beigušās audzēknes pēc 2

gadu prakses ar Izglītības ministrijas lēmumu ieguva vidusskolu

mājturības skolotājas tiesības.
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Juris Krečetņikovs

Mācības līdzekļu gatavošana

Sākot ar 1927. g. rudeni institūta mācības plānā kā obligāto-
risku priekšmetu visām nodaļām ieveda mācības līdzekļu gatavošanu.

Zem šī nosaukuma jāsaprot praktiskā iepazīšanās ar dažādiem

materiāliem un viņu apstrādāšanas veidiem. Nolūks — pieradināt
nākošos skolotājus pie drošas un veiklas rīkošanās ar instrumentiem,
iemācīt viņus lietāt pareizos materiālu apstrādāšanas paņēmienus
un pārliecināt, ka līdzekļiem nabagās pamatskolās daudz kas izla-

bojams un no jauna pagatavojams paša un skolēnu spēkiem.
Šo nodomu reālizēšanai institūts izlietāja II Jelgavas valsts

ģimnāzijas labi nostādītās metāla un koka apstrādāšanas darbnīcas

ar 14 darba vietām katrā un mašīnām materiālu mēchaniskai ap-

strādāšanai, i
Metāla darbnīcas telpās noturēja arī stikla apstrādāšanas stundas.

Šai technikai nepieciešamas 15 lampiņas un citus piederumus paga-

tavoja pašu spēkiem. Pilnīgi no jauna tika organizēta arī papes

apstrādāšanas darbnīca ar 15 darba vietām un attiecīgiem darba

rīkiem. Šo darbnīcu izlietāja fiziskās audzināšanas nodaļa un pa-

raugpamatskolas klases, mācoties strādāt papes darbus. Sk. „zenu

rokdarbi".

Koka darbnīca

Mācības līdzekļu gatavošanas- programmas apmērus ierobežoja
ierādītais stundu skaits: I un II kursā ik pa 2 stundām nedēļā,
divos gados apmēram 120 stundas. Sakarā ar to arī darbu sarakstu

sastādīja tā, lai paredzēto laiku izlietātu iespējami pilnīgi un racio-

nāli, t. i. lai audzēkņi un audzēknes varētu praktiski iepazīties ar
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skolas darbam nepieciešamām galvenām technoloģijas nozarēm:

koka, stikla, metāla un papes apstrādāšanu. Katrai nozarei izme-

klēja priekšmetus, kurus gatavojot audzēknis būtu spiests atkārtoti

vingrināties elementāros, bet attiecīgam materiālam tipiskos darba

paņēmienos

Tāpēc ari visi programmā minētie priekšmeti bija jādarina no

parastiem, plašā tirgū dabūjamiem iepriekš neapstrādātiem mate-

riāliem, kādi ir neēvelēti dēļi, pape un papīrs lielās loksnēs, vecas

pudeles v. t. t.

No darbnīcu rīcībā esošām koka apstrādāšanas mašīnām mā-

cības līdzekļu gatavošanas stundām lietāja vienīgi riņķa zāģi lielo

dēļu sadalīšanai piemērotos gabalos.
Teorētiski audzēkņi tika iepazīstināti ar pārdošanā esošiem pus-

gataviem materiāliem (normālijas v. c.) un viņu pielietāšanas iespē-
jamībām.

Mācības līdzekļu gatavošanas programma.

Koka darbi (30 stundas):
1. Kastīte (naglota). 2. Mēģeņu statnis. 3. Rullis (ēvelēts).

4. Ķimiskais statnis (koka daļas).

Stikla darbi (30 stundas):
1. Matstikla slīpēšana. 2. Pudeļu griešana un malu slīpēšana.

3. Cauruļu griešana un malu apkausēšana. 4. Cauruļu liekšana

vienkāršā liesmā. 5. Cauruļu stiepšana. Pipete. 0. Mazu caurules

gabaliņu atdalīšana. 7. Cauruļu malu atlocīšana un gala aizkau-

sēšana ar izpūšanu. Mēģene. 8. Cauruļu liekšana ar iepūšanu.
9. Caurumu pagatavošana caurules sienā. 10. Cauruļu T veidiga
sametināšana.

Metāla darbi (30 stundas):
1. Trijkājs. 2. Ķimiskā statņa metāla daļas. 3. Korķu urbji.

4. Kukaiņu kalte. 5. Litrs (cilindrisks, lodēts).

Papes darbi (30 stundas) j

1. Tabulu uzlīmēšana (3 veidi). 2. Kaleidoskops. 3. Gleznu un

tabulu mape. 4. Kollekciju kaste. 5. Ģeometriskie ķermeņi.
Kā jau minēts, mācības līdzekļu gatavošanu sāka pasniegt

I kursā 1927. gada rudeni. Stundu plānā iedalīja koka un stikla

apstrādāšanu, atstājot pārējās technikas nākamam gadam. Apmēru
ziņā šo techniku programmas izrādījās par īsti piemērotām, jo darbus

visi audzēkņi un audzēknes veica noteiktā laikā.

1928. gada vasarā Valsts centrālā paidagoģiskā institūta mā-

cības plānus valdība grozīja, samazinot vispārējo stundu skaitu.

Mācības līdzekļu gatavošana tika atstāta tikai I kursā 2 stundas ne-

dēļā, pavisam apmēram 60 stundas. Tāpēc vajadzēja samazināt

}927. gadā uzstādīto programmu.
Lai nekristu paviršībā, bija jāatsakās iepazīstināt audzēkņus ar

visām četrām technikām. Izslēdza no mācības plāna metāla un

papes darbus, kā vieglāk pasavināmos ārpus institūta, un atstāja
stikla un koka apstrādāšanu iepriekšējos apmēros.

Koka darbu sarakstu pārveidoja, ievērojot pārējo ieinteresēto

pasniedzēju vēlēšanos, lai pagatavotie priekšmeti atrastu jo drīzāku

pielietāšanu turpat institūta praktiskos darbos citos priekšmetos.
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Bez tam vēl stundās tika pagatavoti vairāki mācības līdzekļi no

dažādiem materiāliem dabas zinību un citu kabinetu vajadzībām.
Tā piemēram 1928/29. m. g. matēmatiskās un dabas zinību nodaļas

audzēkņi pagatavoja 10 akvārijus, 10 termoskopa skārda bundžas,
10 kukaiņu kaltes, 10 trijkājus, kollekciju kastes, kukaiņu uzpū-
šamos v. t. t.

Jo plaši darbnīcas izlietāja II kursa audzēkņi un audzēknes,

gatavojoties uz savām praktiskām stundām. Patstāvīgi darinot pa-

sniegšanai nepieciešamos aparātus un uzskatāmības līdzekļus, au-

dzēkņi paši dabūja pārliecināties par pirmā kursā iegūto zināšanu

un prasmes noderīgumu ikdienišķā skolotāja darbā. Tādā kārtā

11 kursa audzēkņi un audzēknes saražoja ļoti daudz atsevišķu aparātu
un pat mācības līdzekļu komplektus. Mināmi būtu: elektroskopi,
elektrofori, galvanoskopi, elektromagnēti, magnētadatas, reostāti v. c;

cieto ķermeņu un šķidrumu izplēšanās aparāti, termoskopi, siltuma

vadīšanas, izstarošanas un uztveršanas ierīces v. t. L; trauki refrak-

cijas eksperimentiem, šķidrumu prizmas, lēcturi v. t. t.; decimāl-

svaru modeļi, slīpā plāksne, akvāriji, terrāriji, spirometrs, tauriņu un

minerālu kastes, kausējamās karotes, preparēšanas vannas un

daudz citi.

Arī gadskārtējs institūta bazārs-loterija deva audzēkņiem iespēju
vingrināties dažnedažādās technikās, gatavojot izlozējamos priekš-
metus. Tā, piem., 1928/29. m. gadā audzēkņi un audzēknes paga-

tavoja bazāra vajadzībām :

100 susināmos spaidogus, 50 oša llnijālus, 25 lakotas sāls kastītes,
25 virtuves dēlīšus, 50 piltuves, 50 mēslu lāpstas, 50 pelnu lāpstas,
80 krāsns kruķus, 40 ogļu knaibles, 50 berzītes, 25 rakstampaklājus,
50 naudas krātuves, 75 kamolu šķīvīšus, 25 kaleidoskopus, 25 stro-

boskopus v. c.

Citiem gadiem taisīja ari iepriekš neminētas lietas, kā: lāpstiņas
ar virpotu kātu, drēbju uzkaramos, virpotas kartupeļu stampas, pu-
lētus kalendāra dēlīšus, puslitrus, atslēgu dēlīšus, gleznu logatus u.t. t.

Tā ikkadus 2 nedēļu laikā audzēkņi pagatavoja 600—700 priekšmetu.
Protams, izgatavot tik lielu skaitu vērtīgu vinnestu bija iespējams

tikai izmantojot jo plašā mērā darbnīcu mēchaniskās materiālu ap-
strādāšanas ierīces un tāļāko roku darbu racionāli sadalot starp

audzēkņiem.
Piedalījās ikvakarus pa 20 cilvēku, kas darbu iekārtoja tā, lai

katram būtu atkārtoti jādara viens un tas pats darbs pie viena veida

priekšmetiem. Piem, pelnu lāpstu gatavojot, divi cilvēki tikai

zīmēja uz skārda piegriezni, divi citi izgrieza uzzīmēto ar skārda

grieznēm, divi salocīja pēc atzīmēm, viens urba caurumus, viens

kniedēja, trīs nogrieza, apvīlēja un izurba caurumus lāpstas rok-

turiem v. t. t.

Audzēknes arī rosīgi piedalījās koka un metāla darbnīcās

sievietēm piemērotos darbos. Viņas gatavos darbus tīrīja ar smilš-

papīri, beicēja, pernicoja, lakoja un pulēja. Papes darbus bazāram

darināja tikai audzēknes, ari racionāli savā starpā darbus sadalot.
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Ģederts Odiņš

Skolturība

Skolturlbai institūtā bija ierādīta 1 stunda nedēļā otrā mācības

gadā. Pie tik ierobežota laika kurss bija stipri jāsašaurina. Gal-

veno vērību piegrieza tiem jautājumiem, ar kuriem skolotājiem
praktiskā darbā ik uz soļa nākas sadurties un kas mūsu tagadējā
skolas dzīvē ir sevišķi sasāpējusi. Skolturības stundām izmantoja
šādu literātūru. Hans Spitzv. Korperliche Erziehung des Kindes,
Wien. 1926. — Burgerstein. Handbuch der Schulhvgiene, Jena,
1902. — Huntenmūller. Korperliche Erziehung und Schulhvgiene,
Breslau, 1924. — H. Spitzv. Zur moderner Schulbankfrage. —

A. I. Ļebeģev. Škoļnoe djelo, Moskva, 1909. v. c.

Apskatīja šādus jautājumus:
Skolas nams. Vieta, plāns, meteriāls ; jumts, trepes, durvis,

koridori, pagalms, dārzs. Klase, kvadratūra, kubatūra, grīda, sienas,

paneļi, krāsa. Citas mācibu telpas, aula, skolotāju istaba, guļam-
istaba, gultas, matrači, veļa; mazgāšanās telpas, ēdamistaba, darb-

nīcas, skolotāju dzīvokļi.

Klases piederumi. Skolas galdi, higiēniskas un paidago-
ģiskās prasības; galda daļu samēri, diference, distance, atzveltne,

grāmatu plaukts; materiāls, krāsa, tīrība, galdu graizīšana, novie-

tošana; galdiņu-krēslu sistēma maziem bērniem, pozitīvās un negā-
tīvās puses. Klases tāfele, — nekustināma, cilājama dubulttāfele, lino-

leuma tāfele; katedra, skapis, papīru kurvis, karšu turētāji, spļau-
tuves, sūkļi, lupatas.

Skolas gaiss. Gaisa sastāvs, putekļi, mikroorganismi, CO2,
cik reizes stundā jāatjauno gaiss, aprēķini; vēdināšana, ventilācija.

Apkurināšana. Temperatūra klasē, krāsnis, viņu novieto-

šana, krāsns materiāls, plāns; kurināšana, kurināmais materiāls, tā

daudzuma aprēķināšana; centrālapkurināšanas veidi.

Apgaismošana. Lukss, normālsveee, gaismas avota sti-

pruma mērīšana, apgaismojuma aprēķināšana; saules gaisma, tās

nozīme; logi. viņu lielums, novietošana, rūtis, šķērskoki, tīrīšana.

Mākslīga apgaismošana, petrolejas lampu īpašības, degšanas pro-

dukti, to aprēķināšana, elektrība, direktā un indirektā apgaismošana.

Skolas aptīrīšana. Grīda, eļļošana, kājslauķi, divēji
apavi, atkritumu nomētāšana, klases slaucīšana, putekļu noņemšana,
ģenerāltīrīšana; ateju iekārtošana.

Ddens. Artēziskās akas, parastās akas, grodi, cements, vāks,
ūdens smelšana, sūkņi, ūdens uzglabāšana, trauki dzeršanai, lontānas

dzeršanai, roku mazgāšana.

Skolēnu nogurums. Noguruma cēloņi, sekas, atpūta;
mācības stundu un starpbrīžu ilgums, kur uzturēties starpbrīžos,
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vingrošana un mācīšanās starpbrīžos. Mācības stundu skaits dienā

un nedēļā, stundu sākums, pēcpusdienas stundas. Fērijas, viņu

nozīme, un ilgums. Ganu gaitas.

Skolas klausība. Obligātoriskās mācības pamatojums,
mācību posmi, vienotā skola, sodi par bērnu atraušanu no skolas.

Latvijas izglītības likums. Lielas un mazas skolas; skolēnu skaits

klasē, nodaļas. Palīgu sistēmas, Bella-Lankastera skolas, mācības

un kārtības palīgi; darbs ar 2 un vairāk nodaļām.

Manheimas skolu organizācija. Klases normāliem,
debiliem un imbeciliem, parallēlklases ļoti apdāvinātiem. Valsts

Reņģu palīgskola, Rīgas pilsētas īpatnējās skolas, kurlmēmo un

neredzīgo skolas. Koedukācija, — pozitīvās un negātlvās parādības.

Skolotāji un darbu sadalīšana. Skolotājam nepiecie-
šamās īpašības. Skolotāju izglītība Latvijā, Vācijā, Austrijā, Skan-

dināvijas valstīs un citur. Sievietes skolotājas, precētas skolotājas.
Klašu un priekšmetu sistēmas. Skolas pārzinis. Skolas darba

grāmatas, skolas chronika.

Pārbaudījumi. Atklātie svinīgie pārbaudījumi; vecāku, skolotāju
un vizitātoru hospitēšana stundās. Eksāmeni, skolēnu atbildes ek-

sāmenos, negātlvās parādības. Skolas liecības, anketas,
skolēnu raksturojumi.
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Dr. agr. h. c. Jānis Mazversīts Kārlis Jēkabsons

Dr. agr. h. c. Jānis Mazversīts

Zemkopība

Institūtam nodibinoties, es uzņēmos praktiskajā un dabas zinātņu

nodaļās audzēkņiem pasniegt zemkopību (zemes un mēslošanas

mācības). Zemes mācība aptver visus jautājumus par zemes ap-

strādāšanu, ka aršanu, ecēšanu, bluķēšanu un šļūkšanu. Lai pie
šo uzdevumu izpildīšanas varētu stāties ar pareizo izpratni un

darbus izpildīt apzinīgi, tad iepriekš jāiepazīstas ar zemes fiziku un

ķīmiju. Šo zinību pamatnojēgumus arī vajadzēja iepriekš noskaidrot.

To arī centos izdarīt, lai lekciju klausītāji tad ar īsto izpratni varētu

aplūkot minētos 4 zemes apstrādāšanas pamata paņēmienus.
Otra svarīga nodaļa zemkopības mācībā ir mēslošanas mācība.

Sī nozare aptver 3 sīkākas apakšnodaļas : kūtsmēslus, zaļmēslus un

mākslīgos mēslus. Visplašākā nozīme mūsu lauksaimniecībā ir

kūtsmēsliem, tikpat no vēsturīgā, ka saimniecīgā viedokļa lūkojoties.
Mākslīgie mēsli, lai gan samērā nesen iekļuvuši mūsu lauksaim-

niecībā (tāpat ka visās citās valstīs), iegūst arvienu plašāku nozīmi

ražu pacelšanas kā arī lietošanas ziņā. Mūsu valstī strauji pieaug
pēdējos gados mākslīgo mēslu patēriņš, un viņu nozīmi sāk vairāk

atzīt lauksaimnieku masas. Pavisam maz vēl ieviesusies zaļ-
mēslošana.

Latvijas zemes nav no dabas bagātīgi apveltītas ne uzbūves

(struktūras), ne satura ziņā. Mūsu caurmēra ražas ir vēl stipri
zemas, tamdēļ ka lielais lauksaimnieku vairums nesaprot, kā vis-

labāk savu zemes uzbūvi uzlabot un savu zemi mēslot. Tamdēļ
tad arī ir no tik liela svara lauksaimnieku masās izplatīt zemes un

mēslošanas mācību prasības. Kad lauksaimnieku vairumam nebūs

vairs svešas zemes un mēslošanas mācību prasības un rīcības, tad

neapšaubāmi celsies mūsu zemju ražība un reizā ar to tautas un

valsts labklājība.
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Latvijas valdībair gan daudz darījusi pa šiem neilgiem gadiem,
lai izplatītu lauksaimnieku aprindās zemkopības zinības, — atverot

un uzturot ievērojamu skaitu lauksaimniecības skolu, — bet ar pa-
nākumiem vēl nevaram būt apmierināti. Lauksaimniecības izglītību
nevar tik īsā laikā un ar esošo vēl nepietiekošo lauksaimniecības

skolu skaitu pacelt visā visumā tik augstu, kā tas būtu vēlams.

Tamdēļ būtu no liela svara, ja arī pamatskolas nāktu talkā pie šī

jautājuma atrisināšanas. Pēc manas pārliecības minēto nodaļu
audzēkņi un audzēknes, nobeiguši zemes un mēslošanas mācību

kursus, būs spējīgi savā turpmākā darbībā saviem nākošiem au-

dzēkņiem pamatskolās noskaidrot minēto mācību pamata nojēgumus
un ierosināt viņus uz pareizām rīcībām zemes apstrādāšanā un

mēslošanā. Ar to arī būs veicināta mūsu lauksaimnieku masās

pareizā izpratne lauksaimniecības rīcībās, Latvijas zemju ražība

pacelsies uz augstāku pakāpi visai valstij par svētību.
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Kārlis Jēkabsons

Lopkopība

Ļoti ierobežotā laika dēļ — tikai 1 stunda nedēļā — cik necik

plašāki varēju izņemt tikai vispārējo lopkopību. īpatnējai lopkopībai
parasti atlikās ļoti maz laika.

Audzēšanas māksla.

Lopkopības nozīme valstī vispārīgi un lauksaimnieku dzīvē se-

višķi. Lopkopības attīstības gaita. Sasniegtie panākumi un izredzes

nākotnē. Kustoņu uzbūve un īpašības. Lksterjērs. Konstitūcija.
Kustoņu novērtēšana pēc ārējām pazīmēm. Mērīšana. Lopu vērtē-

šana pēc ražības un priekštečiem. Atraudzība, barības izmanto-

šana un citas īpašības. Aklimatizācija.
Formu un īpašību mainīšanās atkarībā no dažādiem apstākļiem:

vecuma, dzimuma, kastrācijas, vingrināšanās, barības, kopšanas,
klimata v. t. t.

ledzimtības likumi un parādības. ledzemdēšanas teorijas — vecās

un jaunās. Dažādu īpašību iedzemdēšana. Tēva un mātes iespaids.
Individuālā potence.

Jēdziens par sugu un sugu īpašībām. Sugu rašanās un mai-

nīšanās. Pirmatnējās (primitīvās) un izkoptās (kultūras) sugas.
Audzēšanas metodes. Tīraudzēšana. Dažādi krustošanas pa-

ņēmieni. Radnieciskā pārošana. Jaunu sugu izaudzēšana. Ražo-

šanas speciālizācija. Vaislas lopu izlase. Cilts grāmatas. Valsts un

kooperācijas nozīme un uzdevumi audzēšanas darbā.

Lopu ēdināšana.

Barības līdzekļi un viņu sastāvdaļas. Barības sagremojamās
vielas. Barojošo vielu samērs. Barības līdzekļu sagatavošanas
veidi un nozīme .

Barojošo vielu un barības līdzekļu izmantošana un viņu pētī-
šana. Pilnvērtīga un nepilnvērtīga barība. Normu vajadzība un

pielietāšana. Kelnera normas — stērķeļvērtības. Dāņu barības

vienība. Kalorimetrija.

Gaļas, tauku, siltuma un muskuļu spēka ražošana. Uztura ba-

rība un ražojošā barība. Barības līdzekļi. Zaļbarība. Siens. Salmi

un pelavas. Skābbarība un tās pagatavošana. Saknes. Labība un

pākšu augu graudi. Klijas, rauši, cukurbiešu graizījumi, melasse

un citi rūpniecības atkritumi. Barības līdzekļi, kas ražoti no dzīv-

niekiem. Barības sāļi un ūdens. Barības papildvielas — vītāmini.

Govslopi; viņu dažādība sakarā ar galveniem ražošanas vei-

diem. Pārskats par sugām. Pamatnoteikumi, kas jāievēro govs-

lopus turot, ēdinot audzinot un izmantojot piena un gaļas ražošanai.

Piens; viņa ražošana un izmantošana.
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Nikolajs Liepiņš Anastazija Vecmanis-Dārziņš

Nikolajs Liepiņš

Dārzkopība

Dārzkopību institūta mācīja ka dabas zinatniski-agronomiskaja, ta

arī mājturības nodaļā pēc šādas
programmas.

A. Vispārējā dārzkopība.
I. Dārzaugu augšanas noteicēji. Siltums, mitrums, gaiss, gaisma

un barības vielas.

11. Dārzaugu pavairošana.
1. Seksuālā (dzimuma) pavairošana. Siltums, mitrums, gaiss

un gaisma pie dīgšanas. Sēklas vecums. Sēklas atpūta. Sēklas

sagatavošana sējai: mērcēšana, dīdzēšana, stratificēšana. Sēšanas

dziļums, laiks un veidi.

2. Veģetātīvā (bezdzimuma) pavairošana: ar lapām, spraude-
kļiem, nolocījumiem, aprausumiem, sīpoliem, bumbuļiem, saknēm,
gurniem, sakņāju atvasēm un stīgām. Potēšanas būtība un nepie-
ciešama radniecība. Potēšanas veidi. Potcelma iespaids uz poti
un otrādi.

B. īpatnējā dārzkopība.
I. Augļkopība.
1. Augļu koku potcelmu audzēšana. Ogulāju pavairošana.
2. Kokaudzētava. Darbi I, 11, 111 un IV gadā.
3. Augļu dārzs. Vietas un zemes izvēle augļu dārzam. Zemes

sagatavošana un mēslošana. Dārza sadalīšana. Stādīšana. Sakņu
kopšana. Stumbra kopšana. Kroņa kopšana, zaru izgriešana, stu-

tešana un pārpotēšana. Augļu noņemšana, šķirošana, iesaiņošana
un uzglabāšana. \ Kaitīgie dzīvnieki un sēnītes; cīņa ar tiem.

Šķirnes. Ogulāji — jāņogas, ērkšķogas, avenes un zemenes.

11. Sakņkopība.

Kāpostu augi. Sakņaugi. Bumbuļaugi. Pākšaugi. Ķirbji un
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gurķi. Salāti. Spināti. Deserta augi. Garšas augi. Lecekļu ierī
košana un apkopšana.

111. Puķkopība.
Vasaras puķes. Divgadīgās ziemcietes. Ilggadīgās ziemcietes

Sīpolu un gurnu puķes. Puķu grupējumi dārzā. Istabas puķes, —

aukstās un siltas mājas.

Dārzkopības klase

Šī programma bija jāizņem kā teorētiski, tā ari praktiski. Teo-

rijai parasta mācības laikā izlietāja II kursā 1 nedēļas stundu katrā

nodaļa. Teorijas stundās piegrieza vērību ne tikai teorētiskas dabas

jautājumiem no vispārējās dārzkopības, bet arī tīri praktiskiem dārz-

kopju paņēmieniem dažādu dārzaugu audzēšanā, jo pašai dārzko-

pībai vairāk praktiska nozīme, nekā teorētiska. Lai audzēkņi un

audzēknes vispusīgāki iepazītos ar dārza augu priekšstāvjiem un

viņu kultivēšanu, tad pie tik īsa laika nebija izpēiams īpatnējo dārz-

kopību (atsevišķas kultūras) izņemt dziļumā, bet darbs bija jāizved
vairāk plašuma. No nākošā skolotāja mazāk var prasīt tīri profe-
sionālas dārzu zināšanas, bet vairāk gan jāprasa vispusīgas un

plašas. Lai to visu daudz maz sasniegtu, plaši pielietajā uzskatā-

mības līdzekļus, gan tabulas,_ gan atsevišķus dārzaugus dabiskā

veida, kādam nolūkam speciāli audzēja sskņaugus, dārzājus un

puķes. Vispārējo dārzkopību izņēma attiecībā uz visiem dārzau-

giem, bet no īpatnējās dārzkopības 3 daļas: sakņu, augļu (arī ogu)
un puķu dārzu, saprotot zem pēdējā arī istabas puķes.
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Praktiskie darbi dārzā notika II Jelgavas valsts ģimnāzijas fermā

Valdekā. Paredzēts bija praktiskiem darbiem dārzā dabas zinību

nodaļai apmēram 150 stundas un mājturības 75 stundas. Visvairāk

audzēkņi bija nodarbināti augļu un ogu dārzā, kokaudzētavā un

sakņu dārzā, bet vismazāk daiļdārzniecībā. Praktisko darbu uzde-

vums bija parādīt visus dārza darbus un iemācīt pareizi un veikli

darīt vienu otru parasto dārza darbu. Bez tam bija jāpieradina

Stādīšana

dārza darbu darītāji pie darba disciplīnas. Tāpēc audzēņiem un

audzēknēm vajadzēja izpildīt arī visus tekošos dārza darbus, kaut

viņi arī jau agrāk tos būtu darījuši un prastu darīt, kā piemēram
rakšanu, ravēšanu, kaplēšanu, mēslošanu ar mākslīgiem mēsliem un

vircu v. t. t. Tā kā dārza darbi norit galvenā kārtā pavasarī,
mazāk vasarā un rudenī, tad būtu vajadzējis arī audzēkņus un

audzēknes attiecīgi nodarbināt. Bet tas nebija iespējams, jo pārbau-

dījumu un lekciju sakārtojums bija tāds, ka vēlīniem pavasara un

rudens dārza darbiem vajadzēja izpalikt un gribot negribot bija
jāapmierinās ar agriem pavasara un vēliem vasaras darbiem.

Pavasara praksē izņēma dobes sagatavošanu, sēklas sēšanu,
stādiņu pārstādīšanu (piķēšanu), stādu ieaudzēšanu no spraudēkļiem,
nolocījumiem, aprausumiem un bez tam darbus atsevišķās dārzu

nozarēs, kā sakņkopībā un kokaudzēšanā. Dažiem darbiem bija
tikai -demonstratīva nozīme, kā, piem., dažādiem potēšanas paņē-
mieniem. Vasaras darbus dārzā audzēkņi un audzēknes

augusta mēnesī izpildīja galvenā kārtā kokaudzētavā pie acošanas,
briedumu zariņu izgriešanas v. c, mazāk ogu dārzā, pie puķēm un

saknēm.
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Nikolajs Liepiņš

Biškopība

Biškopību institūta mācīja dabaszinatniski-agronomiskaja un māj-
turības nodaļas pec šādas programmas.

Biškopības vēsture. Nozīme lauksaimniecībā. Bišu īpatņi:
mate, darba bites un trani. Viņu anatomija un nozīme saimē. Bišu
daba. Šūnas. Stropi ar augsti-šauriem un zemi platiem rāmjiem.
Kontroles un novērojamais strops. Nepieciešamie darba rīki dravā.

Pavasara darbi dravā, — bišu izlikšana, galvenā pavasara revīzija,
stropu tīrīšana, saimju savienošana un pastiprināšana, bišu barošana,
bišu laupīšanas. Vasaras darbi dravā, — ligzdas atjaunošana, māšu

audzēšana, mašu pievienošana, tranu dējēja māte, tranu dējēja darba

bite. Dabīga spietošana. Mākslīgā spietošana. Galvenais ienesums.

Magazīnu uzlikšana. Medus atņemšana, izsviešana un uzglabāšana.

Bišu dārzs

Rudens darbi drava,_ — ligzdas sakārtošana ziemošanai, barošana.
Bišu ziemošana telpas. Bišu ziemošana laukā. Bišu ienaidnieki un

slimības, — vasku kode, -■. peles, skudras, peru puve, bišu caureja.
Vasku iegūšana un apstrādāšana.



Biškopības teorijai un praktiskiem darbiem gan bija nozīmētas

katrai nodaļai pa 12 stundām, bet parasti šiem darbiem bija jāziedo
vairāk laika, lai kaut cik audzēkņus iepazīstinātu ar šo nozari.

Teoriju un praksi izņēma kopā (vienā laikā) ar praktiskiem darbiem

dārzā, t. i. pavasarī un vasaras otrā pusē II Jelgavas valsts ģimnā-
zijas fermā Valdekā, kur kā mācības līdzekļi atrodas visi dravas

darba rīki, kontroles un novērojamais strops un drava ar 20 saimēm.

Teoriju pēc pievestās programmas pasniedza pavasarī un vasarā,

kad notika arī praktiskie darbi. Praktiskos darbos noskaidroja un

demonstrēja stropu izbūvi, darba rīkus, šūnas, saimes apskati un

novērtējumu, kontrolstropu un novērojamo stropu, mākslīgo šūnu

ierāmēšanu, magazīnu noņemšanu, medus izsviešanu, vasku kausē-

šanu un saimju ieziemošanu.
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Ģederts Odiņs

Kursi

Sākot ar 1926. g. vasaru institūtā sarīkoja kursus darbā esošiem

skolotājiem, lai dotu tiem iespēju papildināties tajos priekšmetos, ko

agrāk nemācīja skolotāju semināros, bet kas ar jaunajām program-
mām ievesti Latvijas pamatskolu kursā.

1926. g. vasarā bija divi parallēli kursi, — mājturībā un zemkopībā.
Kursi sākās 19. jūlijā un beidzās 22. augustā. Lekcijas un

praktiskie darbi katrā grupā notika atsevišķi. Abējiem kursiem

bija kopējas lekcijas un praktiskie darbi daildārzniecībā, augļu pār-
strādāšanā un kooperācijā. Teorētiskās lekcijas un praktiskie darbi

notika katru dienu no p. 8 līdz p. 13 un no p. 16 līdz p. 19,

izņemot sestdienas, kad darbi bija tikai priekšpusdienās. Sestdienu

pēcpusdienas un svētdienas veltīja ekskursijām.
Pavisam atsevišķos priekšmetos nolasītas 324 lekcijas šādā

sagrupējumā.

A. Zemkopības kursi

I. Laukkopība.
Mācība par zemi, zemes mēslošanu un zemes apstrādāšanu.

Pļavkopība. Dr. agr. h. c. J. Mazversīts 22 stundas. Meliorācija,
vispārējā un īpatnējā augkopība. Agr. K. Jēkabsons 21 stundu.

11. Dārzkopība. Sakņkopība. A. Grīnbergs 22 stundas.

Augļkopība. N. Liepiņš 33 stundas. Daildārzniecībā. A. Grīnbergs
9 stundas. Augu slimības un kaitekji. A. Grīnbergs 6 stundas.

Augļu pārstrādāšana. A. Adienis 19 stundas. Augļu žāvēšana.

J. Sudrabs 6 stundas.

111. Lopkopība. Vispārējā un īpatnējā lopkopība un pien-
saimniecība. Agr. K. Jēkabsons 38 stundas. Biškopība. J. Skurbe

6 stundas.

IV. Kooperācija. Grāmatvedība. Agr. K. Jēkabsons 7

stundas. Kooperācija. Doc. E. Balodis 12 stundas. Pavisam

zemkopības kursos nolasīja 201 lekciju.

B. Mājturības kursi

Mājturība. M. Jansons 50 stundas un A. Viksne 10 stundas.

Uzturas vielu baktērioloģija. Dr. A. Dargevics 6 stundas. Mājtu-
rības ķīmija un technoloģija. J. Greste 35 stundas. Mājturības
grāmatvedība. A. Ķevers 13 stundas. Higiēna. Dr. A. Dargevics
8 stundas. Daiļdārzniecība. A. Grīnbergs 9 stundas. Augļu pār-
strādāšana. A. Adienis 19 stundas. Augļu žāvēšana. J. Sudrabs

6 stundas. Kooperācija. Doc. E. Balodis 12 stundas. Pavisam

mājturības kursos nolasīja 169 lekcijas.
Kursos lielu vērību piegrieza praktiskiem darbiem speciālistu

vadībā. Darbi sadalījās šādi: Mājturībā —A. Vīksne 60 stundas,
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augļu pārstrādāšanā un konservēšanā — M.Jansons 75 stundas, augļu
koku un sakņu dārzā — N. Liepiņš 55 stundas, ķīmijā un techno-

loģijā — J. Greste 40 stundas. Bez tam zinātniskām ekskursijām
uz priekšzīmīgām lauksaimniecībām, dārzsaimniecībām un dravām

ziedoja ap 80 stundu. Pavisam praktiskiem darbiem ziedoja ap
310 stundu.

Klausītāju skaits bija zemkopības kursos 15 (7 vīrieši un

8 sievietes) un mājturības kursos — 38 sievietes, pavisam 53 skolotāji
un skolotājas vecumā no 21 līdz 48 gadiem. No tiem 33 kursisti

bija ar paidagoģisku praksi no 1 līdz 5 g., bet 20 ar paidagoģisku
praksi pāri par 5 g.

Kursu vajadzībām Skolu virsvalde izsniedza Ls 2.140, —, no

kuriem izmaksāja kursu vadītājam Ls 360,—, par lekcijām un prak-
tiskiem darbiem Ls 1.480,—, par mācības līdzekļiem, praktisko
darbu materiāliem, traukiem, aptīrīšanu v. c. Ls 300, —.

1927. gada vasarā arī sarīkoja mājturības un zemko-

pības kursus no 4. jūlija līdz 16. augustam. Darbi notika no

p. 7 līdz p. 12 un no p. 13 līdz p. 17. Sestdienās mācības beidzās

p. 12, bet pirmdienās sākās
p. 10.

A. Zemkopības kursi

I. Laukkopība. Pļavkopība. Dr. agr. h. c. Mazversīts 10

stundas. Meliorācija, vispārējā un īpatnējā augkopība. Agr. K. Jē-
kabsons 11 stundas.

11. Dārzkopība. Sakņkopība. A. Grīnbergs 45 stundas.

Augļkopība. N. Liepiņš 68 stundas. Daiļdārzniecība. A. Grīnbergs

8 stundas. Augļu pārstrādāšana. A. Adienis 12 stundas. Augļu
žāvēšana. J. Sudrabs 8 stundas.

111. Lopkopība. Vispārējā lopkopība. K.Jēbabsons 15 stun-

das, īpatnējā lopkopība. Agr. Argals-Dermanis 19 stundas. Putn-

kopība. Agr. Argals-Dermanis 8 stundas. Biškopība. N. Liepiņš
10 stundas.

IV7

.

Citi priekšmeti. Higiēna. Dr. A. Dargevics 8 stun-

das. Atturības mācība. Dr. G. Reinhards 5 stundas.

Pavisam zemkopības kursos nolasīja 227 lekcijas.

B. Mājturības kursi

Mājturība. M. Jansons 45 stundas. Mājturības ķīmija un tech-

noloģija. J. Greste 25 stundas. Uzturas vielu baktērioloģija
Dr. A. Dargevics 6 stundas. Mājturības grāmatvedība. Agr. K.

Krūmiņš 13 stundas. Augļu uzglabāšana un sulas sterilizācija.
A. Grīnbergs 3 stundas. Daiļdārzniecība. A. Grīnbergs 8 stundas.

Augļu pārstrādāšana. A. Adienis 12 stundas. Augļu žāvēšana.

J. Sudrabs 8 stundas. Higiēna. Dr. A. Dargevics 8 stundas.

Atturības mācība. Dr. G. Reinhards 5 stundas.

Pavisam mājturības kursos nolasīja 133 lekcijas.

Praktiskos darbus augļu un sakņu dārzos vadīja A. Grīnbergs,
N. Liepiņš un A. Augule, lopu un putnu kūtis — K. Jēkabsons,
Argals-Dermanis un lopkop. pārraugs Ozoliņš, dravā — N. Liepiņš,
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mājturībā M. Jansons, M. Mednis un A. Vanags, augļu pārstrādāšanā
un konservēšanā — A. Adienis, M. Jansons un A. Grīnbergs. Prak-
tiskie darbi mājturības grupā aizņēma 218 stundas un zemkopības
grupā 156 stundas.

Sestdienās un svētdienās sarīkoja ekskursijas uz Mežotnes lauk-

saimniecības fermu, Bornsmindes dārzkopības skolu, Kaucmindes

mājturības skolu un saimniecību, Latvijas universitātes fermām Aucē,
Rāmavā un Jaunpētermuižā, Bulduru dārzkopības skolu un Rudzu-

kroga dārzsaimniecību Ekskursijām ziedoja ap 70 stundu.

Zemkopības kursos piedalijās 8 skolotāji (5 vīrieši un 3 sie-

vietes) un 13 institūta audzēkņi, kopā 21 kursists. Mājturības
kursos dalībnieku skaits bija lielāks. Tur piedalījās 29 skolotājas
un 35 institūta audzēknes, kopā 64 kursistes.

Visos teorētiskos priekšmetos kursistiem bija jāiztur pārbau-

dījumi, ko neizturēja 3 kursisti; pārējie tos izturēja sekmīgi un

ieguva apliecības par kursu nobeigšanu. Kursos veda sīkus darba

žurnālus un pārbaudījumu protokolus.
Skolotāju-kursistu vecums bija ho 21 līdz 45 g. No tiem 12

bija ar I—s1 —5 g. paidagoģisko praksi un 25 ar vairāk kā 5 g. praksi.
No skolu virsvaldes kursu vajadzībām saņēma Ls 2.270, —,

no

kuriem izmaksāja: kursu vadītājam Ls 360,—, par lekcijām un

praktisko darbu vadīšanu Ls L.528, —, par traukiem, mācības

līdzekļiem, praktisko darbu materiāliem, aptīrīšanu v. c. Ls 382, —.

Skolotājiem-kursistiem par piedalīšanos kursos bija jāmaksā
10 latu materiāla naudas. Par dzīvokli institūta internātā bija
jāmaksā 5 lati par visu laiku. Pilns uzturs internātā par visu laiku

izmaksāja 50 latu. Varēja dabūt arī atsevišķas pusdienas par 1 latu

un brokastis vai vakariņas par 40 santimiem.

Skolotāju kursi 1927/28. mācības gada ziemā

No 1927. gada 20. oktobra līdz 1928. gada 25. maijam institūts

sarīkoja rokdarbu kursus skolotājām un fiziskās audzi-

nāšanas kursus skolotājiem un skolotājām. Mācības notika 3 reiz

nedēļā no p. 18 līdz p. 22. Pirmdienās, trešdienās un sest-

dienās darbojās fiziskās audzināšanas kursi, bet otrdienās, ceturt-

dienās un piektdienās — rokdarbu kursi. Katra grupa strādāja

pavisam 270 stundas. Rokdarbu grupā bez tam bija jāizpilda daži

darbi mājās, kas prasīja vēl ap 190 darba stundu.

Rokdarbu kursos mācīja dažādus sieviešu rokdarbu veidus

(adīšanu, tamborēšanu, šūšanu, lāpīšanu, veļas pagatavošanu ar

piegriezienu zīmēšanu un piegriešanu, apģērbu pagatavošanu, izšu-

vumus, prievīšu aušanu, linu un vilnas audumu aušanu, tepiķu
aušanu), aplikāciju, papes darbus, pirmās pakāpes koka apstrādā-
šanu (drāzumus, sīkzāģa darbus, normālīju darbus, galdniecības
elementus), rotāšanas darbus (dedzināšanu, tarzo darbus, rob- un

lēzengriezumus), metalplastiku, audumu un koka krāsošanu, spodri-
nāšanu, teorētisko un praktisko zīmēšanu (galvas zīmēšanu un mo-

delēšanu, kanonus, proporcijas, daiļlietu un rotājumu sacerēšanu,

sacerējumu rasēšanu un projektēšanu, projektu krāsošanu, krāso-

šanas techniku, krāsu mācības galvenos principus, aistētikas gal-
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venos principus, mākslas stilus un strāvas), rokdarbu metodiku un

mājturību.
Kā pasniedzēji darbojās M. Jansons, M. Mednis, E. Zeidemanis,

J. Krečetņikovs, A. Jansons, K. Brencēns, G. Šķilters, A. Strekavins,
V. Miezīts.

Fiziskās audzināšanas kursos mācīja cilvēka anatomiju
un fizioloģiju, bērna attīstības posmus, antropometriju, higiēnu, pirmo

palīdzību nelaimes gadījumos, ierindas mācību, figūralo soļošanu,

brīvās kustības, zviedru vingrošanu, vingrinājumus ar nujam un

vālītēm, sokolu vingrinājumus, rotaļas (bez un ar dziedāšanu),

vieglatlētiku, ritmiku, plastiku, ķermeņtechniku, deju soļus, zviedru

dejas, latvju dejas, fiziskās audzināšanas metodiku un sistemātiku.

Kā pasniedzēji darbojās Dr. K. Bušs, P. Baltgailis, A. Apše
un A. Krūka.

Rokdarbu kursos mācījās 20 skolotajās, bet fiziskas audzinā-

šanas kursos 19 skolotāji un skolotājas. Pēc pārbaudījuma izturē-

šanas teorētiskos priekšmetos 1928. gada pavasari kursisti saņēma

apliecības, iegūdami tiesības mācīt attiecīgos priekšmetus pamat-

skolās.

Papildu kursi

institūta mājturības nodaļas absolventiem

1927. gada vasarā institūts sarīkoja papildu kursus rokdarbos

tām institūta absolventēm, kas bija teicami beigušas kursu mājtu-
rības nodaļā un vēlējās iegūt tiesības mācīt rokdarbus vidusskolas.

Mācības notika no 4. jūlija līdz 16. augustam. Piedalījās 12 au-

dzēknes. Darbi notika no p. 7 līdz p. 12 un no p. 14 līdz

p. 19. Mācīja papildu darbus sieviešu rokdarbos, aušanu,

Kursi 1927. g.

audumu krāsošanu, galvas zīmēšanu, modelēšanu, daiļlietu un rotā-

jumu sacerēšanu, rasēšanu, projektēšanu, lietišķas mākslas un aistē-

tikas pamatprincipus, krāsu mācību, mākslas stilus, koka apstrada-
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šanu, daiļdrāzumus, sīkzāģa darbus, normāliju darbus, galdniecību,
rotāšanas darbus (dedzināšanu, tarzo darbus, robgriezumus vienā

un divās plāksnēs, lēzengriezumus, intarzijas darbus, metalplastiku,
koka krāsošanu un spodrināšanu).

Kā mācību pasniedzēji darbojās K. Vijups, A. Jansons, M. Jansons,
E. Zeidemanis, A. Strekāvins, V. Miezīts. Pēc darbu pārbaudīšanas,
kurā piedalījās bez institūta direkcijas arī rokdarbu inspektors-
instruktors V. Miezīts, audzēknēm izsniedza apliecības par papildu
kursu nobeigšanu.

Institūta audzēkņu vasaras darbi

Bez mācības darbiem parastajā skolas laikā sākot ar 1926. gadu
institūta audzēkņiem pie pārejas no pirmā kursa uz otro bija obli-

gātoriski jāstrādā vēl vasaras trimestrī, no jūlija sākuma līdz augusta
vidum. Darbi bija iekārtoti tāpat, kā attiecīgos skolotāju kursos.

Mājturības nodaļas audzēknes strādāja praktiskus darbus

mājturībā, augļu pārstrādāšanā, konservēšanā, rokdarbos, sakņu
dārzā, augļu dārzā (kociņu audzēšana, okulēšana un puķkopība)
un dravā. Darbus vadīja M. Jansons, N. Liepiņš, A. Grīnbergs,
A. Adienis, J. Sudrabs.

Matēmatiskās nodaļas audzēkņiem bija praktiski darbi

botānikā (augu vākšana, noteikšana, herbārizēšana), zooloģijā (dzīv-
nieku anatomijā, fizioloģijā, sistēmatikā, preparēšanā), mērniecībā

un plānu zīmēšanā. Darbus vadīja E. Reiziņš, V. Videnieks,
M. Soste, un V. Dermanis.

Dabas zinātņu-agronomiskās nodaļas audzēkņiem
bija praktiski darbi botānikā, zooloģijā, lopkopībā, piensaimniecībā,
sakņu un augļu dārzā (kociņu un ogulāju audzēšana, okulēšana,

puķkopība), putnkopībā un biškopībā. Darbus vadīja E. Reiziņš,
N. Liepiņš, A. Grīnbergs, agr. K. Jēkabsons, agr. Argals-Dermanis.

Darbi notika II Jelgavas valsts ģimnāzijas lauksaimniecības

fermā, Valdekā, kur iekārtota moderna lopu kūts, putnu kūts, drava,

plašs sakņu dārzs, koku skola, 5 siltumnīcas un plaša virtuve.

Fiziskās audzināšanas nodaļas audzēkņiem bija prak-
tiski darbi vingrošanā, vieglatlētikā, rotaļās, rokbumbu, kājbumbu
v. c. sacensību spēlēs, peldēšanā un airēšanā. Darbi notika II Jel-
gavas valsts ģimnāzijas parkā Valdekā un Lielupē; sporta vaja-
dzībām izlietāja II Jelgavas valsts ģimnāzijas laivu un citus rīkus.

Darbus vadīja A. Krūka, P. Baltgailis un A. Apše.
Par vasaras darbu sekmīgu pabeigšanu audzēkņiem bija jādabū

no attiecīgiem vadītājiem atzīmes lekciju grāmatiņās. Kas vasaras

darbus nebija veikuši, tie netika pārcelti uz otro kursu.

Piezīme

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta skolotāji savā brīvā laikā

ir ņēmuši dalību arī skolotāju kursos, ko rīkojusi Izglītības mini-

strija ārpus institūta, strādādami tajos gan kā kursu vadītāji, gan kā

lektori. Viņi ņēmuši dzīvu dalību arī Latvijas skolotāju savienības

un atsevišķu skolotāju arodbiedrību sarīkotos skolotāju kursos, pai-
dagoģiskajās nedēļās, konferencēs un priekšlasījumu vakaros.
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Fr. Dravnieks vadīja Izglītības ministrijas 1926. g. jūlijā sa-

rīkotos ģeogrāfijas kursus Jelgavā un lasīja ģeogrāfijas metodiku

Izglītības ministrijas 1929. g. vasarā (27/Vl—l7/VII) sarīkotos ģeo-
grāfijas kursos Rīgā. Bez tam viņš ir lasījis lekcijas par ģeogrāfijas
metodikas jautājumiem īslaicīgos skolotāju kursos, paidagoģiskās
nedēļās un skolotāju konferencēs kādās 7 dažādās vietās 10 ga-

dījumos.

J. Gobz i n s darbojās kā lektors Izglītības ministrijas sarīkotos

vasaras divmēnešu vācu valodas kursos 1927. g. Rīgā pamatskolu
skolotājiem, 1928. g. Siguldā pamatskolu skolotājiem un 1930. g.

Rīgā divreiz: pamatskolu skolotājiem un ģimnāziju skolotājiem.
E. Reiziņš 1924. g. vasarā Ogrē pārzināja Latvijas Tautas uni-

versitātes dabas zinību kursus, mācīdams kursos arī zooloģiju.
1924, 1925. un 1926. gg. Izglītības ministrijas sarīkotos skolotāju

sagatavošanas kursos mācīja par mācības līdzekļiem bioloģijā un to

pagatavošanu. 1925. g. Rīgā Skolotāju savienības sarīkotos ap-

kārtnes mācības kursos mācīja par mācības līdzekļiem zooloģijā.
1926. g. Rīgā Skolotāju savienības kursos (l/II—1/IV) mācīja cilvēka

anatomijas un fizioloģijas metodiku. 1926. g. vasarā Dubultos Sko-

lotāju savienības sarīkotos kursos mācīja zooloģiju. 1926. g. Dau-

gavpilī Skolotāju arodbiedrības sarīkotos kursos mācīja zooloģiju un

tās metodiku. 1927. g. Dubultos Izglītības ministrijas sarīkotos žīdu

skolotāju dabas zinību kursos mācīja zooloģiju un tās metodiku.

1927. g. Daugavpilī Izglītības ministrijas sarīkotos skolotāju sagata-
vošanas kursos mācīja zooloģiju un fiziku. 1930. g. 10/VH—10/VIII
Jaundubultos žīdu skolotāju arodbiedrības sarīkotos kursos un

20/VIIzglītības ministrijas sarīkotos krievu skolotāju kursos

Rīgā mācīja pētniecības metodes.

J. Greste ir līdzdarbojies skolotāju kursos Jēkabpilī un Vents-

pilī un bez tam vairākkārtīgi Jelgavā, Rīgā, un Mellužos. Viņš ir

piedalījies ar priekšlasījumiem par paidagoģiskiem jautājumiem sko-

lotāju konferencēs kādās 14 vietās un pie tam piecās no tām vai-

rākkārtīgi. Bez tam viņš ir 26 reizes dažādās vietās kopā ar vie-

tējiem skolotājiem piedalījies Blaumaņa piemiņas vakaru sarīkošanā.

J. Flūgins ir kādās 6 vietās skolotāju nedēļās, konferencēs,
sanāksmēs un darba apvienībās nolasījis 15 lekcijas par paidago-
ģiskiem jautājumiem. Vistuvāk viņam ir stāvējuši jaunās skolas

jautājumi.

J. Bunduls ir nolasījis skolotāju īslaicīgos kursos, paidago-
ģiskās nedēļās, konferencēs un priekšlasījumu vakaros 7 vietās 51

lekciju par psīcholoģiskiem un paidagoģiskiem jautājumiem. Par

individuālpsīcholoģiju viņš ir ieinteresējis plašākās skolotāju masas.

Dr. phil. T. Celms ir daudzās vietās lasījis lekcijas par

psīcholoģiskiem un kultūrfilozofiskiem jautājumiem.
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Vilis Videnieks Augusts Golijats

Augusts Golijats un Vilis Videnieks

Praktiskā paidagoģija

Praktiskās paidagoģijas uzdevums ir sagatavot audzēkņus sko-

lotāja praktiskam darbam tieši pamatskolas klasēs. Viss kurss sa-

dalās divos posmos: bospitējumos I un II kursā un praktiskās
stundās otrā kursā.

Audzēkņiem, hospitējot pamatskolas klasēs, jāredz un jāvērtē
skolotājs un skolēni viņu savstarpējās attiecībās. Jānovēro skolotāja
darba apstākļi, darba technika, atsevišķi darba paņēmieni un brīži,

ētiskās, aistētiskās un sabiedriskās audzināšanas elementi skolas

darbā un iekārtojumā, arī darba panākumi un sekmes, ja tādi būtu

saskatāmi. Hospitantam jācenšas saskatīt katrā darba brīdi paida-
goģisko motivu, jāizprot skolotāja rīcības nolūks un jāapsver sekas.

Starpbrīdī jānovēro, vai izvēdina klasi. Kas to dara? Kur at-

rodas klases audzinātājs, kur skolēni? Ko tie dara? Ja starpbrīdis
tiek izlietāts sagatavošanas darbiem nākošai stundai, tad kā, kādiem

darbiem un kas to dara? Ja starpbrīdī novāc mācības līdzekļus, no-

kārto klasi, tad kas to dara v. t. t.

Attiecībā uz disciplīnu jānovēro, kādas nekārtības un traucējumi
bija stundā. Kas tos likvidēja? Sodi, kādi, kā uzlikti, izvesti, to

iespaids, sekas, viņu psīcholoģiskais novērtējums. Vai skolotājs
darba gaitā pārredz klasi, kā izturas pret savstarpējām sarunām,
neuzmanību un citām parādībām, kas traucē darbu? Vai klases

disciplīna neierobežoja bērnu darbības dziņu ? Vai stundā radītās

bērna intereses spēlēja kādu lomu disciplīnas uzturēšanā?

Skolotāja loma klases darbā: aizrādījumi un paskaidrojumi, viņu
veids un apmēri. Skolotāja stāsts, tēlojums. Skolotāja loma mācības

līdzekļu vākšanā un sagatavošanā. Skolotāja loma pie mēģinājumu
izvešanas, zīmēšanas, veidošanas un drāmatizēšanas, kārtības un

tīrības uzturēšanas skolas telpās. Kur skolotājs atrodas stundas
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gaitā. Skolotāja balss stiprums, modulācija, izteiksmīgums un

iespaids uz klasi. Kādiem līdzekļiem, cik lielā mērā ievelk visu

klasi darbā.

Kādi uzskates līdzekļi pielietāti stundā. Vai tie pašgatavoti vai

pirkti, kas viņus gatavojis, kad, varbūt arī kur. Kā mācības līdzekļi
izlietāti pie jaunās vielas noskaidrošanas, atkārtošanas.

Skolēnu pašdarbības veids un apmēri. Ko dara atsevišķi sko-

lēni, viņu uzņēmība, uzvešanās v. t. t. Atzīmēt darba iedalījumu
klasē, — ko dara protokolisti, dežuranti, demonstranti, kārtībnieki

v. c. Kāda loma skolēniem uzskates līdzekļu vākšanā, sagatavošanā,

sakārtošanā, novākšanā, uzglabāšanā. Kāda loma skolēniem pie
mēģinājumu, pētījumu, drāmatizējumu organizēšanas un izvešanas.

Bērnu patstāvība, uzņēmība, aktivitāte, iniciatīva.

Kā skolotājs noskaņo klasi patīkamam darba pārdzīvojumam.
Cik dziļi bērni sakustināti, ieinteresēti, aizrauti darbā. Kā skolotājs
bērnu intereses attīsta, sekmē un uztur.

Sabiedriskie pienākumi, — kārtībnieki, dežuranti, protokolisti,
viņu pienākumi, darba apmēri. Kā viņi savus pienākumus izpilda,
kā izturas pret tiem klase. Vai stundā ir pārrunāti un noskaidroti

jautājumi par sabiedriskiem pienākumiem skolas kollektīvā vai

dzīvē. Ētiskās un aistētiskās audzināšanas motīvi klases darbā, —

egoisma, skaudības, nenovīdības un citi bērnu dabas izpaudumi, un

kā tie izmantoti audzināšanas mērķiem. Tīrība, kārtība klases telpas,
mācības līdzekļos, skolēnu grāmatās, burtnīcās, apģērbā v. t. t.

Mājas darbu daudzums un grūtums. Mājas darbu kontrole. Cik

nav izpildījuši, kādēļ, ko tādā gadījumā dara skolotājs. Kļūdu uz-

rādīšanas un labošanas kārtība. Jaunu mājas darbu uzdošanas

kartība.

Kādus metodiskus paņēmienus skolotājs pielietā pie jaunās vielas

noskaidrošanas, — mēģinājums, pētīšana, meklēšana, skolotāja stāsts,
jautājumi un atbildes, skolēnu piedzīvojumi v. t. t. Kā skolotājs
kontrolē, vai klase sapratusi jauno vielu. Ar kādiem līdzekļiem

jauno vielu nostiprina bērnu atmiņā, — atkārtojums, viņa veids,
konspekts, zīmējums, mājas darbs, drāmatizējums v. c.

Kad šādā kārtā pirmā kursa audzēkņi ir iepazīstināti ar hospi-
tantu uzdevumiem, notiek kophospitējumi ar visu nodaļu kādā no

pamatskolas klasēm, kam seko kopīga šo stundu apspriede ar

audzēkņu referātiem un pārrunām. Apspriede noslēdzas ar kopsa-
vilkumu par stundas mērķi, darba iedalījumu, paņēmieniem, atse-

višķiem momentiem, sasniegumiem un traucējumiem. Kad tā vai-

rākas stundas ir iztirzātas, sākas audzēkņu patstāvīgi hospitējumi
pēc iespējas dažādās pamatskolas klasēs un pie visiem pasniedzē-
jiem, lai iepažītos ar darbu dažādās pamatskolas klasēs un priekš-
metos, kā arī ar katra skolotāja darba paņēmieniem.

Lai būtu iespējams kontrolēt hospitējumu darba gaitu un lai

novērotu, kā attīstās audzēkņos novērošanas spējas, katram audzēknim

noteiktos termiņos jāiesniedz mācības gada laikā 8 pārskati. Prak-

tiskās paidagoģijas pasniedzējs audzēkņa klātbūtnē izlasa pārskatu,
pārrunā tā saturu un dod attiecīgus aizrādījumus turpmākam darbam.

Kad audzēkņi ievadīti patstāvīgā klases darba izpratnē un ana-

lizē, seko otrā pusgadā pāreja uz hospitēšanas kursa noslēdzošo

daļu — katram audzēknim paidagogu un visas nodaļas klātbūtnē
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jāpasniedz pirmā mēģinājuma stunda. Par šo stundu pēc tam viens

audzēknis nolasa referātu, kam seko debates un darba novērtējums.
Pēc visa tā audzēknis pietiekoši sagatavots darba praksei pamat-

skolā, kas nākošā mācības gadā ir ka loģisks hospitējumu darbu

turpinājums.

Gatavošanās praktiskai stundai

Katram otrā kursa audzēknim jāpasniedz B—lo
_

praktiskas
stundas institūta paraugpamatskolas klases. Praktiskas stundas

priekšmets, laiks un klase tiek paziņoti īpaša saraksta, kas I—2

nedēļas pirms paredzētās praktiskās stundas tiek izlikts institūta

telpās. Sarakstā minētie audzēkņi nekavejoši_ griežas pie institūta

paraugpamatskolas attiecīgā priekšmeta skolotāja, kas viņam paziņo
stundas darba tematu un dod nepieciešamos aizrādījumus par darba

apstākļiem. Lai tuvāk iepazītos ar skolotaj_a darba metodēm, audzi-

nāšanas paņēmieniem un citiem darba apstākļiem, praktikants pirms

savas stundas hospitē tai klasē un priekšmeta,_kur praktiskā stunda

būs jāpasniedz. Pēc tam praktikants izstrādā stundas darba kon-

spektu, ar ko griežas pie attiecīgā priekšmeta metodikas lektora

pēc atsauksmes un aizrādījumiem un pēc tam, kad konspekts

saskaņā ar šiem aizrādījumiem pārruna vēl ar paraug-

pamatskolas attiecīgā priekšmeta skolotāju par savas praktiskas
stundas darba metodēm, vielas iedalījumu, mācības līdzekļiem, pa-

redzētiem pārveidojumiem klases iekārta, skolēnu sasedinajuma un

citiem darba apstākļiem. Rūpīgi pārrakstīto un gatavo konspektu
dienu pirms pasniedzamas stundas praktikants nodod praktisko
stundu vadītājam, kas praktikanta klātbūtne darbu pārlasa un dod

savu atzinumu par stundas teorētisko izstrādājumu un piekrišanu
stundas pasniegšanai. Savā stundā praktikants ir pilntiesīgs klases

darba vadītājs un saimnieks, kurš atbildīgs par savu darbu, sko-

lēniem, klases inventāru un mācības līdzekļiem, ka arī par tīrību

un kārtību klases telpā. Audzēkņa praktiska stunda ir klat di-

rektors vai vicedirektors un praktiskas paidagoģijas pasniedzējs,

pēc iespējas priekšmeta metodikas lektors, paraugpamatskolas sko-
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lotājs un attiecīgās nodaļas audzēkņi. Praktisko stundu iztirzājums
un novērtējums notiek audzēkņu un audzinātāju konferencē, ko vada

direktors, vicedirektors vai praktisko stundu 'vadītājs, un tanī obli-

gātoriski jāpiedalās visiem, kas stundā bijuši klāt. Katras stundas

apspriedi viens no audzēkņiem protokolē un protokolu paraksta
klātesošie paidagogi, praktikants, referents un protokolists, pēc tam

to saņem praktisko stundu vadītājs un pievieno konspektam.

Katram audzēknim jāpasniedz sekmīgi praktiskās stundas savas

nodaļas speciālajos priekšmetos. Pārējos priekšmetos pasniedz stundas

pēc vajadzības, skatoties pēc sekmēm pasniegtos priekšmetos.

Savelkot kopā visu padarīto darbu prāktiskā paidagoģijā insti-

tūta pastāvēšanas laikā, jānāk pie slēdziena, ka audzēkņi ir izpratuši
tā uzdevuma nopietnību, kādam tie gatavojas.

Padarītā darba resultāti redzāmi zemāk pievestās tabulās.

Praktiskā stunda

Hospitējumi 1927/28. māc. g.

Brīvi hospitējumi bez pārskatiem 9.242 gadīj. 44°/o
Hospitējumi ar rakstiskiem pārskatiem 810

„
4°/o

Konferencēs iztirzātie hospitējumi 10.894 „ 52°/o

Kopā. . .20.946 gadīj. 100°/o
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Cik stundu audzēknis caurmērā strādājis pie
vienas praktiskās stundas sagatavošanas.

Dabas zinības 12,9 stundas

Ģeogrāfija 12,8 „

Ģeometrija 9,9 „

Vēsture. 9,6 „

Latviešu valoda 9,5 „

Apkārtnes mācība 9,0
„

Rēķināšana 8,9
„

Vācu valoda '. 8,8 „

Dziedāšana 8,4 „

Algebra 7,9 „

Vingrošana 7,8 „

Etiķa 7,1
„

Mājturība 7,0
„

Zīmēšana 6,6 „

Glītrakstīšana 6,4 „

Rokdarbi 5,4 „

Vidējs 9,0 stundas

Kā sadalās stundu sagatavošanai izlietātais

laiks.

Tematu pārrunāšana ar skolotāju. 1,4 stundas

Konspekta uzmetums 2,7
„

Konspekta pārrakstīšana 1,7
„

Mācības līdzekļu pagatavošana . . 1,2
„

Hospitēšana 2,0
„

Kopā. . . 9,0 stundas

Praktikantu sekmes.

Nesekmīgi Sekmīgi Ļoti sekmīgi Kopā

1926/27. māc. gadā 9,8% 53,5% 36,7% 100%
1927/28.

„ „
5>0% 40,0% 55,0% 100%

1928/29.
„ „

2,9% 29,5% 67,6% 100%
1929/30. '„

„
1,33% 30,67% 68,0% 100%



117

Elza MieleiksMilda Martinelli

Milda Martinelli

Valsts centralā paidagoģiskā institūta

parauga pamatskola

Institūta paraugskolu atvēra 1926. g. septembrī. Skola pastāvēja
4 gadus, un šai laikā tā arvien paplašinājās. 1926. g. rudenī atvēra

2 klases, I un IV, lai jaunie skolotāji radinātos strādāt nevien ar

mazākiem, bet arī ar vidēja vecuma bērniem. Nākošā mācības gadā
skolā pieteicās daudz mazu bērnu, tāpēc atvēra 2 jaunas klases, un

institūta audzēkņi jau varēja iepazīties ar darbu pirmskolā, I, II un

IV klasē. Trešā mācības gadā bērnu pieplūdums bija tik liels,
ka bija jāatver parallēlklases, un šai gadā skolā bija pavisam 7

klases (2 pirmskolas, divas I klases, viena 11, viena 111 un viena IV).
Pašā pēdējā mācības gadā skolā bija 8 klases (divas pirmskolas,
divas I, divas II klases, viena 111 un viena IV). Līdzšinējās skolas

telpas Čakstes bulvārī 7 vairs nevarēja visus skolēnus ietilpināt,
tāpēc 111 klase pārvietojās uz Čakstes bulvāri 13, un IV klase uz

Pasta ielu 25, II Jelgavas valsts ģimnāzijas telpās.
Skolas attīstības gaitu lai raksturo sekojošie skaitļi:

1926/27. māc. g. 2 kl. ar 36 skol., 2 kl. audzinātājām v. 3 st. skolotājiem,
1927/28.

„
„4

„ „
116

„
4

„ „
„5

„

1928/29.
„ „

7
„ „

162
„

7
„ „ „5

„

1928/30.
„ „

8
„ „

219
„

8
„ „ „5 „

la tad 4 gadu laika klašu skaits palielinājies 4 reiz, un skolēnu

skaits pieaudzis gandrīz septiņkārtīgi.
Skolas straujo uzplaukšanu visvairāk sekmējis nekad nenogur-

stošais institūta direktors G. Odiņš. Viņa dzīvais paraugs suģe-
stēja skolotājas, un skolotājas centās savā darbā vienmēr augt.

Daļa skolotāju bija paša institūta audzēknes, 2 bija vecākas

skolotājas. Neskatoties uz gadu starpību un dzīves uzskatu dažā-

dību, skolas jautājumos visas skolotājas strādāja vienprātīgi, visas

centās pieskaņoties tagadējās dzīves prasībām un darbā pārbaudīt
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modernās paidagoģijas atzinumus. Dažas skolotājas savā darbā tu-

rējās pie jau dotām gatavām formulām, ieliekot viņās sava personīga
darba saturu, citas mēģināja savu darbu veidot gluži patstāvīgi,
pieskaņojoties savu skolēnu attīstības līmenim. Taču neviena sko-

lotāja nebija tik bezbēdīga, lai dotos pārāk tāļu jaunatklājumu jūrā,
kur acis skata vairs tikai debess un viļņu bezgalību, visas vienmēr

turējās oficiālās programmas krasta tuvumā. Tādā garā veidojās
darbs Valsts centrālā paidagoģiskā institūta parauga pamatskolā.

Katrai skolai savs īpatnējs raksturs, sava īpatnēja atmosfaira.

Rodas jautājums: kā izpaudās paraugpamatskolas īpatnības? Vis-

pirms jau skolas ārējā iekārta bija citāda nekā parastās klases istabās.

Zemākās klasēs nebija smago skolas solu, viņu vietā bija vienkārši

galdiņi un atsevišķi kreēsliņi. Visa šī iekārta bija tik viegli cilājama,
ka mazie bērni to ātri un bez kādām grūtībām varēja pārgrupēt.
Skolēnu grāmatas, burtnīcas un citi darba piederumi glabājās plauk-
tiņos pie sienas, visiem redzāmi, lai sekmētu sacensību kārtības

ieturēšanā.

II A klase

Gandrīz katrā klasē bija klavieres. Dažās klasēs bērni varēja
strādāt pie smilšu kastes, citās stāvēja akvāriji ar bērnu atnestiem

gliemežiem un zivīm. Uz logiem bija puķes, pie sienām skolēnu

darbi. Bieži dekorēja arī griestus. Pavasarī pirmskolā pie sienas,

logu starpā bija dzeltāna saules ripa, kas sūtīja savus starus uz

visām pusēm, pāri bērnu galvām. Vienā kaktā bija bērza zīmējums,
bērzs stiepa zaļas lapu vītnes saulei pretīm. Tā izgreznotā klasē

bērni dzīvāk izjuta saules un pavasara radīto dzīves prieku, un šis

prieks atspoguļojās bērnu darbā.
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Dzīvs darbs bērnus ātri nogurdina, rodas vajadzība pēc biežas

darbu maiņas. Vieglie, ērti pārvietojamie galdiņi un krēsliņi nemaz

neierobežoja kustības brīvību. Dažos acumirkļos bērnu grupējums
klasē citāds, bērni izkustējušies bez lieka trokšņa, un darbs var

atkal par jaunu saistīt bērnu intereses.

Lai būtu iespējams ievest šādus bērniem nepieciešamus īsus

darba pārtraukumus, tad dažās zemākās klasēs, kur klases audzi-

nātājas rokās bija sakopots gandrīz viss skolas darbs, vairs nevaldīja
sastingušais stundu saraksts, bet īpatnēji darba plāni, ko neregulēja

zvans, un kas uzskatāmi par mēģinājumu pieskaņoties bērnu psīcho-

loģijai. Pēc sekojošā darba plāna noritēja darbi pamatskolas II klasē.

Pirmdiena. Otrdiena. Trešdiena. Ceturtdiena. Piektdiena. Sestdiena.

k55._920 —
— kārt — — nes ma — — cī —

— ba.

920_Q55 Rē — — — ķi — — na — — ša — — — — na.

955—1010 Vingro —gro — ša — na rota —
—ta

—_
— — ļas

lOio—1040 Lat — viešu —šv va — lo — da (mutes vārdiem).
1040—nio Bro — — ka — — stis.

llio_ļļ3o Glītrakstīšana. Latv. vai. (rakstu d.) Glītrakstīšana. Latv. vai. (rakst. d.)
1130—U55 Va — — cv va — — lo — — da.

1155—1235 Etiķa. Zīmēšana. Dziedašaana. Etiķa. Dziedāšana Zīmēšana.

Šā darba plāna raksturīgākā atšķirība tā, ka visās nedēļas dienās

darbi sākās un beidzās vienmēr tai pašā laikā. Bērni nekad nejuta

nepatīkamus traucējumus parastā darbdienas ritmā, un vienmērīgs
darba ritms pacēla darba ražīgumu.

Kas attiecas uz mācības priekšmetu sagrupējumu, tie bija mē-

ģināti saskaņot ar dabīgiem darba noteikumiem. Katrs skolotājs zin,
ka nevar tūliņ pēc zvana gaidīt pilnu darba sparu. Bērniem darbā

jāiesilst, darba enerģija arvien pieaug, kādu laiku turas zināmā

augstumā un tad atkal pamazām atslābst. Augšminētā darba plānā

paredzēti 2 visspraigākā darba laiki: rēķināšana pirms brokastu

pārtraukuma un vācu valoda pēc pārtraukuma. Apkārtnes mācība

un rakstiskie vingrinājumi sagatavoja bērnus nopietnākam darbam,
kamēr rotaļas, lasāmvielas drāmatizācija, kā arī reliģiski-etiska satura

stāsti, dziedāšana un zīmēšana vēl modināja bērnu interesi, kad

darba enerģija jau sāka samazināties.

No zvana līdz svanam bija tikai viens pats starpbrīdis, pus-

stundu garais brokastlaiks. Citu garāku starpbrīžu nebija, viņu
vietā bija darba gaitas izsaukti īsi darba pārtraukumi (bērni pārgru-

pējās, aizgāja pie plauktiņiem paņemt vai atlikt atpakaļ darba pie-
derumus v. t. 1.), kuros bērni izkustējās skolotājas uzraudzībā.

Nevajadzīgi garo starpbrīžu trokšņainā kņada ar to tika klusināta,
darba diena kļuva viengabalaināka un aizritēja ātrāk, velti nenogur-

dinādama bērnus.

Skolotāju cenšanās, strādāt apzinīgu darbu, izpaudās arī skolēnu

sekmju novērtēšanā. Parasts skolēnu panākumus atzīmēt ar cipariem

2, 3, 4 un 5. Bērni šos sausos skaitļus tulko pēc savas patikas, un

dažreiz šie bērnu tulkojumi pavisam nepareizi. Lai šādus pārpra-
tumus novērstu, skolotājas sāka cipariem blakus rakstīt īsus paskai-

drojumus. Piemēram lai noder sekojošā liecība :

Reliģija-ētika 4. Klausās uzmanīgi un zin labi, bet nestāsta visu,
ko zin.

Latv. vai. (m. v.) 3. Lasa ar diezgan labu izteiksmi, bet izruna ne-

skaidra
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Latv. vai. (r. d.) 3
—.

Rakstot izlaiž burtus un aizmirst pieturas zīmes.

Vācu valoda 3. Dažreiz neprot uzdevumu, raksta pavirši.
Aritmētika 3. Sekmes vidējas, jo klasē nav diezgan uzmanīga

un ļoti lēni rēķina galvā.
Apkārtnes māc. 3. Vienu laiku bija uzcītīga, bet tagad uzcītība

atslābuši.

Zīmēšana 8. ja strādā lēni, darbs izdodas, sasteigts darbs

neder daudz.

Glītrakstīšana 3—. Roka vairāk jāvingrina.
Dziedāšana 3—. Kūtra dziedātāja, jāizkopj ritma sajūta.
Vingrošana 4. Patīkamas, dabīgas kustības, bet tās vēl jādis-

ciplinē.
Kārtība 3. Uzvešanās laba, apģērbs tīrs, bet burtnīcas

sasvītrātas un ar tintes traipiem.
Augšējā liecība izdota vidēji apdāvinātai skolniecei. Viņai mājā

piepalīdz skolas darbos. Sarunās ar māti noskaidrojās, ka meitene

mājā izrāda par daudz maz patstāvības un par daudz prasa svešas

palīdzības. Tāpēc liecībā daudz aizrādījumu, kādas darba vājās puses.

Otrai, arī vidējai skolneecei, liecības cipari drusku labāki, un

paskaidrojumi ieturēti pavisam citā toņu kārtā. Šī meitene nav diez-

cik spējīga, bet ir ļoti uzcītīga, tāpēc minēti tikai lielāki trūkumi,
citādi paskaidrojumos pēc iespējas uzsvērta meitenes labā griba.
Viņai šāda liecība:

Reliģija-ētika 5. Strādā ar prieku.
Latv. vai. (m. v.) 4. Klases un mājas darbs lk eina par labu gribu,
Latv. vai. (r. d.) 3. Darbos bieži pārskatās, jauc b ar p, g ar k.

Vācu valoda 4. Strādā uzcītīgi.
Aritmētika 4. Pēdējā laikā ļoti saņēmusies.
Apkārtnes māc. 3. Darbi nav diezgan tīri.

Zīmēšana 4. Patīk zīmēt, bet zīmējumi būtu vēl glītāki, ja
tos rūpīgāk izstrādātu.

Glītrakstīšana 3. Ja grib, var labi rakstīt, griba nedrīkst atslābt.

Dziedāšana 4. Labprāt dzied, un sekmes labas.

Vingrošana .">. Ļoti cenšas ievērot visus aizrādījumus.
Kārtība 3. Citādi laba skolniece, tikai burtnīcas nav diezgan

tīras.

Pats par sevi saprotams, ka šāda veida liecības nav uzskatāmas

par visideālākām skolas liecībām. Viņas ir tikai mēģinājums pacelt
drusku augstāk līdzšinējo liecību normu, un kā tādas tās raksturo

visu Valsts centrālā paidagoģiskā institūta parauga pamatskolas
darbu. Šī darba devīze bija: „Nestāvi uz vietas, ej bez liekas steigas
vienmēr uz priekšu!"

Te sekos daži darba brīži Šai nerimstošā soļošanā uz priekšu.
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Domraksti

Ja skolotājs cenšas saskaņot savu darbu ar bērnu psīcholoģijas
prasībām, viņam jāmācās saprast bērnu īpatnības, viņās iedzīvoties

un tās izmantot skolas darba sekmēšanai. Mākslīgi radītiem uzde-

vumiem, dažādiem testiem pa lielākai daļai nav cieša iekšēja sakara

ar klases dzīvi. Vērtīgāki ir uzdevumi, kas pieskaņojas bērnu da-

bīgai prasībai, atsvabināties no dvēselē sakrājušamies iespaidiem.
Šādi eksperimenti izdarāmi gluži neuzkrītoši, tā ka bērni nemaz

nenojauš, ka skolotājs viņus pēta. Neuzkrītošo, klases dzīvē viegli
ietilpināmo eksperimentu vidū jo svarīga loma piekrīt bērnu dom-

rakstiem.

Domraksti dod ļoti daudz vielas psīcholoģiskai analizei. Lai

šo apgalvojumu illūstrētu, pastāstīšu par kādu 111 pamatskolas klasē

izpildītu domrakstu, uzdotu psīcholoģiskas analizēs nolūkā. Kādu

rītu, līdz ko biju pārkāpusi pār klases slieksni, visi bērni mani

apstāja un dzīvi stāstīja par ugunsgrēku kādā Jelgavas koku ap-

strādāšanas darbnīcā. Vienas skolnieces tēvs tikko nebija sadedzis,

otras skolnieces tēvs viņu bija izglābis.

Klausījos bērnu runās, bet man bieži likās, ka dzirdu pieaugušu
valodu. Droši vien, ugunsgrēks visās mājās dzīvi pārrunāts, un

bērni stāsta nevien par redzēto, bet arī par dzirdēto. Nelaimes

gadījums bija klasi stipri saviļņojis, un, lai skolēnus nomierinātu,
liku viņiem rakstīt par ugunsgrēku. Tematu uzdevu tā, lai dom-

rakstā varētu izpausties pašu bērnu viedoklis. Liku stāstīt par

bērniem, kas ar sērkociņiem rotaļādamies, nodedzinājuši māju. Pie

tam nedevu nekādus aizrādījumus, jo gribēju, lai katrs bērns atrod

pats savu pieeju tematam. Darbiņus lasot redzēju, ka katrā bij

atspoguļojies kāds rakstītāja dvēseles stūrītis. Šie bērnu dvēseles

atklājumi bija ļoti pārsteidzoši. Biju gaidījusi, ka piedzīvotais uguns-

grēks būs bērnos atstājis dziļu iespaidu, bet izrādījās, ka klasē no-

vērotais saviļņojums bija tikai sīki vilnīši virspusē, dzijumi bija pa-

likuši neskārti.

Starp 24 skolēniem tikai viens vienīgs bija uztvēris ugunsgrēku
kā nelaimes gadījumu. Viņš raksta: ~Tēvam un mātei bija lielas

bēdas". Māte noteica: „Te nu mūsu pūliņi guļ pelnu čupā". —

Šis skolēns pavada vasaras brīvdienas ganu gaitās pie svešiem

ļaudīm.
Citiem bērniem ugunsgrēks bijis tāds pat novērošanas objekts,

kā vēja dzenāta cepure, upē peldošs koks v. t. 1. Tomēr novēro-

jumu atstāstīšanā klusi skan līdz katra dvēseles stīgas. Bieži šī

mūzika rada bažas par skolēnu, uzdod audzinātājam atrisināt jaunas

un grūtas problēmas.
Skolniece, kuras tēvs tikko nebija sadedzis, raksta: „Rūtiņa

aizdedzināja kādu skaidiņu. Kad skaidiņa gandrīz bij izdegusi,

Rūtiņai sāka degt pirkstiņi. Viņa nosvieda skaidu citās skaidās, un
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tās arī sāka degt. Rūtiņa, nezinādama, ko darīt, izskrēja ārā." —

Salīdzinot meitenes domrakstu ar redzētā ugunsgrēka attēlojumu
sarunā ar klasi, biju spiesta atzīt, ka domrakstā meitene sevi rak-

sturojusi pareizāk. Mājā tēvs un māte viņu ļoti sargā no visām

skarbām dzīves pūsmām, tāpēc meitene, Rūtiņas iemiesojumā, vairāk

domā par saviem pirkstiņiem nekā par degošās skaidas dzēšanu.

No degošām skaidām viņa bēg, jo nezin, ko darīt. Šī bēgšana,
izvairīšanās no grūtībām vērojama arī skolas pienākumu izpildīšanā.
Nāk prātā arī, ka šī pati meitene I. klasē mēģināja krāsot nagus un

mācīja līdzskolnieces ēst zemeņu konfektes, lai lūpas būtu skaisti

sarkanas. Tā tad meitenes nevarībai par iemeslu ir pret dzīves

parādībām nepareizi nostādīts „es".
Kāds zēns raksturo sevi par aukstasinīgu novērotāju, kas bez

mazākā uztraukuma reģistrē visu, ko tas redz: „Sausie salmi dega
švirkstēdami. Drīz vien guba jau liesmās. No gubas uguns pār-
gāja uz dzīvojamo ēku, tā arī nodega. Lopu kūts bija tāļāķ, to

uguns nesniedza."

Otrs zēns arī labi novērojis uguns liesmas, bet viņa domrakstā

jau dzirdama traģiska pieskaņa: „Uguns liesmas šāvās augsti gaisā
Māte ar tēvu pamanīja uguni un skrēja mājā. Kad viņi atskrēja,
bija jau par vēlu. Istaba nodega līdz pamatam". -- Abu zēnu

darbos izpaužas skaidrs skats un loģiskums, tikai pirmā zēna prāts

lietišķi sauss, bet otram prāts iet roku rokā ar diezgan jūtīgu
fantāziju.

Pirmā zēna māsīca liekas ar viņu saistīta arī dvēseles radnie-

cības saitēm. Viņa raksta: „Viens sērkociņš iekrita salmu kaudzē.

Bērni, nekā ļauna nedomādami, atstāja salmu kaudzi un aizgāja."
Vienaldzīgais „aizgāja" top ļoti raksturīgs, ja nupat pievesto izrakstu

salīdzina ar otras meitenes darba teikumiem: „Sērkociņš iekrīt

sausos žagaros, un žagari aizdegas. Četri un pieci gadi veci bērni

nezin, kas jādara. No uguns sabaidījušies, tie skrien projām." —

Pēdēji minētā meitene ir visjaunākais bērns klasē, bet vārdi „sabai-

dījušies" un „skrien" rāda, ka jūtas viņai vairāk attīstītas nekā

iepriekš minētai meitenei, kura par 3 gadiem vecāka. Interesants ir

9 gadu vecās meitenes aizrādījums: „
.etri un pieci gadi veci bērni

nezin, kas jādara." Te skan cauri: „Es esmu daudz prātīgāka, es

neesmu vairs mazais bērns." Klasē meitene labi ieredzēta, tikai

viens zēns viņu dažreiz zobo viņas resnuma dēļ. Meitene izliekas,
ka viņa mazā zēna vārdus neņem ļaunā, bet domraksts rāda, ka

viņai pārmetumi sāpējuši, tā sevi savaldījusi un mēģinājusi sev

iestāstīt: „Tas zēns vēl mazs, viņš nezin, ko dara. Es būšu prā-

tīgāka."
Visvecākā meitene klasē jau meklē parādību cēloņus: „

Anniņa
aiz neuzmanības iesvieda degošo sērkociņu salmos."

Ir vēl arī otrs mēģinājums, atrast parādību cēloniskos sakarus:

„Bērni ar sērkociņu kastīti nosēdās pie salmu kaudzes. Viņi ņēma
sērkociņus, sprauda tos salmos, taisīja aciņu no sērkociņiem, mētāja
kasti pa gaisu. Te notika nelaime. Kastīte uzkrita ar zēveles pusi
uz sērkociņiem. Tie aizdegās un aizdedzināja arī salmu kaudzi." —

Te bērnišķība un dzīves nopietnība tik cieši savītas kopā, ka grūti
tās atdalīt vienu no otras. Bet ja zin, ka šis 9 gadi vecais zēns

audzis tikai starp ļoti nopietniem pieaugušiem cilvēkiem, tad nemaz
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nav jābrīnās, ka viņš vēl labprāt kavējas rotaļu pasaulē, taču viņam
nav sveša ari dzīves īstenība.

Vislabāk, man šķiet, pratīs dzīvē atrast sev īsto vietu tā mei-

tene, kas raksta: „Alma ar šausmām ieraudzīja, ka uguns pāriet uz

istabas lietām. Viņi ātri izrāva māsiņu no istabas." — Te bagāta
jūtu dzīve savienota ar ātras orientēšanas spējām un pozitīvu
aktivitāti.

Divas meitenes vaļsirdīgi atklāj savu vecāku audzināšanas pa-

ņēmienus. Viena raksta: „Kad tēvs un māte pārnāca, tad Mariju
un Lidu nopēra." Te man jāpiezīmē, ka vecākiem parastās univer-

salzāles nav sekmējušas skolas darbu, jo meitenei trūkst patstāvības,
un žagari patstāvību nesekmē. Otrai meitenei nav tās padevības
liktenim kā nupat minētai. Viņa mēģina izvairīties no nepatikšanām,
izvairīšanās līdzekļus daudz nesijādama: „Vecāki prasīja, kas vainīgs,
bet bērni neatzinās."

Nelīdzsvarota kompensācijas tieksme izpaužas kāda zēna darbā:

„Bērni sabaidījās un aizskrēja mežā. Viņi zināja: kad pārnāks vecāki,
tad ies slikti. Tēvs ar māti pārnāca un redzēja, ka bērnu nekur

nav. Viņi tos sauca un nevarēja sasaukt. Bērni bij iegājuši dziļi

mežā un apmaldījušies." — Pirms šī domraksta nevarēja iedomāties,
ka klasē vienmēr jautrais zēns var pārdzīvot dziļi traģiskus brīžus.

Kā redzams, viņa attiecības pret vecākiem tādas, ka bērnam jāmūk
un jāslēpjas, līdz negaiss pāriet. Bērnu šīs attiecības nomāc, un

viņš paredz bojā eju. (Bērni bij iegājuši dziļi mežā un apmaldījušies).
Pievestie izraksti no skolēnu darbiem rāda, ka domraksti nav

jāuzskata tikai par rakstu valodas vingrinājumiem. Tiem ir vēl daudz

svarīgāka loma. Nav jāaizmirst, ka domraksti ir viens no bērnu

dvēseles dzīves izpausmes veidiem. Tā saprasti domraksti dod

skolotājam iespēju iepazīties ar bērna dvēseles visintimākiem stūrī-

šiem un, tos apgaismojot, uzliek audzinātājam par pienākumu meklēt

līdzekļus bērna zemapziņā sakrājušos sastrēgumu likvidēšanai.
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Paraugpamatskolas loma jauno skolotāju

sagatavošanas darbā

Bez sava tiešā uzdevuma paraugskolas skolotājam bija vēl otrs,

ne mazāk svarīgs pienākums. Viņām bija jāpalīdz jauno skolotāju
sagatavošanas darbā. Paidagoģijas teorijai atbilstošus konkrētus

piemērus institūta audzēkņi meklēja paraugskolā. Paraugskolā viņi
ari mācījās lekcijās iegūtās atziņas pielietāt praktiskā darbā. Pa-

raugskolas skolotājas noregulēja attiecības starp praktikantiem un

savas klases skolēniem. Šo attiecību noregulēšanai katrai skolotājai
bija savi īpatnēji paņēmieni, bet tāpat kā tiešā klases darbā, tā ari

jauno skolotāju sagatavošanas darbā visi īpatnējie paņēmieni bija
izstrādāti saskaņā ar skolā valdošo paidagoģiskās vienprātības garu.
Šī saskaņotā darba illūstrācijai lai noder sekojošie darba paņēmienu
piemēri.

Divi darba cēlieni

īsi raksturojot jauno skolotāju sagatavošanas darbu, man tas

jānosauc par sēšanas darbu. Jo vērtīgāka sēkla, jo labāk sagata-
vota sēklai zeme, jo labvēlīgāki dīgšanas apstākļi, jo bagātāka gai-
dāma raža.

Šo vispār atzīto patiesību viegli pateikt, to pielietāt dzīvē nākas

grūti. Par sevi varu teikt, ka 4 darba gados esmu ļoti daudz mā-

cījusies, tomēr vēl neuzdrošinos sevi saukt par labu sējēju. Vis-

vairāk mācījos, kad mēģināju atrast līdzekļus darbā novērtēto kļūdu
novēršanai. Sīki uzskaitītu kļūdu saraksts iznāktu pārāk garš, tāpēc

aprobežošos tikai ar darba sākuma un beigu cēlienu īsu rakstu-

rojumu.
Pašā darba sākumā katru praktisko stundu sajutu kā lielu

pārmaiņu parastajā darba ritmā. Man pašai bija jānoiet gluži sāņus,

nevarēju vairs pati rīkot klasi, bija jāskatās, kā citi nosaka klases

darba gaitu. Sajutu to kā traucējumu, pie kura grūti pierast. To-

reiz vislielāko vērību piegriezu stundu kritikai. Kritizēju ne tik

daudz sīkās techniskās kļūdas kā būtisko pieeju stundas saturam.

Stundu apspriedes man tad likās tik svarīgas, ka uz tām sagata-

vojos ļoti nopietni. Stundā ar ātru roku uzmestās atzīmes ilgi
sijāju un kārtoju, līdz izveidoju un pierakstīju savu galīgo sprie-
dumu. Piemēram lai noder sekojošais spriedums par kādu vēstures

stundu IV klasē:

Praktikante, gatavodamās uz stundu, ielika dārbā ļoti daudz

enerģijas. Ja patērētais enerģijas daudzums spēlētu noteicošo lomu,
tad stunda būtu bijusi spīdoša. Bet stundas veiksmi vai neveiksmi

nosaka arī darba pareizais ritms. Darbā mainās enerģijas uzplūdi
ar atplūdiem. Praktikantes stunda bija atplūdu brīdis, fmerģijas
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uzplūdi bija vērojami konspekta, vai pareizāk konspektu izstrādā-

jumā. Ar prieku noskatījos šai teorētiskajā darbā, kur praktikante
parādīja lielu centību, labas orientēšanās spējas un jau zināmu māku

vielas apstrādājumā. Šai darbā praktikante auga, bet augot iztērēja
tik daudz enerģijas, ka otrai darba pusei palika mazāk pāri. Sākās

enerģijas atplūdi. Ar to izskaidrojams praktikantes lielais uztrau-

kums un itkā nespēja stundā koncentrēt savas radošās spējas. Stundā

bija daži gluži pārsteidzoši brīži, kad likās, ka praktikantei pār-
trūcis domu pavediens. Praktikante gan tika šiem brīžiem laimīgi
pāri, bet līdz ar to zaudēja savu pašpaļāvību. Jautājumi bieži nebija
skaidri un noteikti. Piemēram lai noder jautājums: „Ar ko viņi

varēja nodarboties, ja viņi varēja dot vaskus ?" v. t. t., v. t. t.

Toreiz prasīju no praktikantiem ļoti daudz. Zināju, ka lielākas

prasības spiež darbu rūpīgāk izstrādāt, bet pie tam biju aizmirsusi,
ka daudz prasīt var tikai tas, kas pats daudz dod. Jāatzīstas, ka

pirms 4 gadiem devu praktikantiem maz. Turējos pie ieskata, ka

ar vielu praktikantiem jātiek pašiem galā, ka katram pašam jāatrod
savs ceļš, savs vielas apstrādāšanās veids. Stundu tematus dodot

aprobežojos tikai ar visnepieciešamākiem aizrādījumiem. Konspektus
labojot maz pieskāros praktikanta viedoklim, grozīju tikai rokām

taustāmās aplamības. Tas bija kautkas līdzīgs Ibsena Branda vie-

doklim, un šis nepareizais viedoklis diezgan bieži bija par cēloni

neveiklam praktikantu darbam.

Pamazām nācu pie pārliecības, ka neizdevušās praktiskās
stundas pierakstāmas arī uz manas birkas. Sākās atkāpšanās soli

pa solim. lesākot tās bija tikai mazas ekskursijas gluži neizpētītā
apgabalā, bet ar katru soli jutos drošāka un arvien vairāk sajutu,
ka neizpētītie darba paņēmieni top skaidrāki. Tagad, pēc 4 gadiem
mans viedoklis jauno skolotāju sagatavošanas darbā ir pavisam
citāds nekā agrāk. Darba smaguma centru esmu pārnesuši stundas

priekšdarbos. Līdz ko dzirdu: „Lūdzu man tēmatu stundai", tūliņ
mēģinu atšifrēt pašu jauno skolotāju, novērtējot, cik lielu darba

nastu viņš var celt un cik ilgi to spēj nest. Šai pirmajā vērtēšanas

brīdī nosaku stundā izstrādājamās vielas apjomu. Tematu pateikusi,
mēģinu pati risināt kautkādu šī temata apstrādāšanas veidu. Ja

redzu, ka praktikants ātri iedzīvojas darbā, man iešaujas prātā
daudz sīku paņēmienu stundas darba atdzīvināšanai, un dažreiz es

improvizēju praktikantam visu stundu no sākuma līdz beigām. Pēc

dažām dienām praktikants griežas pie manis ar stundas konspektu.
Ja konspekts labs, mums atkal sākas saruna, kas atraisa radošos

spēkus nevien jaunajā skolotājā, bet arī manī. Visas šīs stundas

top izstrādātas gandrīz līdz pašam pēdējam i punktam un izdodas

ļoti labi.

Grūtāk strādāt ar smagi iekustināmiem praktikantiem, kas te-

mata saņemšanas brīdī izturas ļoti atturīgi. Arī tiem mēģinu izstrādāt

stundas gaitu, bet tad parasti atkārtoju tikai labi pārbaudītus pa-

sniegšanas paņēmienus. Konspekta izstrādāšana jau praktikantā
modina dzīvāku darba interesi, pārrunas par konspektu ir vairāk

ierosinošas, un ar stundas rezultātiem var būt mierā. Pēdējā gadā,
cik varu atminēties, manā klasē nebija nesekmīgu stundu.

Pievedīšu piemēru arī beigu cēliena darba illūstrācijai. Pie

manis griežas praktikante ar parasto lūgumu pēc temata. Redzot
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praktikantes spriganibu, jautāju, vai viņa grib uzņemties vienā

stundā divus uzdevumus: iztirzāt vielu no matēmatiskās un no va-

lodnieciskās puses. Praktikante ir ar mieru un dabū tematu „De-
cimālās sistēmas skaitļu grupas, kā arī skaitļu nosaukumi latviešu

un vācu valodā." Neslēpju, ka temats ļoti grūts, un ar prieku redzu,
ka darba grūtības praktikanti nebaida. Aizrādu jaunajai skolotājai,
ka stundas darbs jāsadala 3 posmos: pirmā jānoskaidro decimālās

sistēmas būtība, salīdzinot to ar kautkādu citu skaitļu sistēmu, otrā

jāpakavējās pie skaitļu 11—19 pareizrakstības un trešā jāiepazīstina
klase ar vācu skaitļu nosaukumiem no 11 līdz 19. Uzsveru, ka

stundas svarīgākā daļa ir pirmais posms, tāpēc te darbam jābūt
visspraigākam. ledodu praktikantei Birzgalieša „Kā cilvēki iemā-

cījās skaitīt?" un parādu tos piemērus, no kuriem var vienu izvē-

lēties. Jaunā skolotāja bija par savu tematu ļoti sajūsmināta.
Kad praktikante nāca ar konspektu, darba sajūsma nebija zu-

dusi, taču tai sajūsmā ieskanējās arī bažas: „Man konspektā dažas

neveiklas vietas, un es labi nezinu, kā tām tikt pāri. Esmu viņas

atzīmējusi ar jautājumu zīmēm." Pirmo vērību nepiegriezu vis šīm

neveiklām vietām, bet lūdzu, lai praktikante nolasa visu konspektu.
Klausoties iegūstu pārliecību, ka stundas viela pilnīgi saprasta,
darba iekārta labi pārdomāta, no grāmatiņas izvēlēts izdevīgs pie-
mērs; vienīgā kļūda — nevajadzīga daudzvārdība. Ķeramies pie
konspekta sijāšanas. Strādājam abas: dažreiz praktikante runā, un

es pierakstu, citreiz atkal mainām darbus. Ņemam teikumu pēc

teikuma, pārgrozām un papildinām, atmetam un svītrājam.
Praktikantei bija šāds konspekts:
Stundu sākot nogaidīšu, līdz klases uzmanība būs pievērsusies

man. (Tas labi).
Tad teikšu: „Mums tagad būs rēķināšana." (Šis teikums lieks,

jo bērni jau zin, kāda tiem būs stunda.)
Tādēļ es gribētu zināt, vai jūs protat skaitīt. (Vārdu

„
tādēļ"

praktikante nosvītrā).
Lai visi tie, kas prot skaitīt, paceļ rokas. Redzu, ka visi protat

skaitīt. Gribu zināt, ciktāļ katrs prot skaitīt. (Aizrādu praktikantei,
ka pazīstamas lietas jāatkārto straujā darba gaitā, lai skolēni, ne-

sāktu garlaikoties, un ieteicu augšējos teikumus ietvert īsās pavēlēs
un īsos jautājumos: „Juri, skaiti līdz 20! Kas prot tāļāk ? Cik tāļu
tu proti? Kas prot vēl tāļāk? Kas var nosaukt pašu pēdējo skaitli?)

Tagad nāk vieta, kas praktikantei radījusi bažas: „Tad teikšu,
ka arī es māku skaitīt, bet nevaru pateikt, ciktāļ es māku. Tas

tāpēc, ka skaitīt var bez gala, skaitļiem nemaz gala nav. Tagad
varu ļoti tāļu skaitīt, bet vienmēr neesmu tik daudz pratusi. Jautāšu

bērniem, kā viņi domā, kad es nepratu tāļu skaitīt." (Labi, ka īso

jautājumu un atbilžu vidū iesprausti skolotājas paskaidrojumi, lai

klasē šai laikā pieradinātos pie klusas uzmanības koncentrācijas.
Tikai paskaidrojums nav diezgan viegls. Slīpējam augšējos tei-

kumus pamatīgi, līdz tos pārveidojam tā: „Es arī nezinu, kāds pats

pēdējais skaitlis. Ir tikdaudz skaitļu, ka varam skaitīt visu dienu,
visu mēnesi, veselu gadu, veselu cilvēku mūžu, bet pie skaitļu
rindas beigām nebūsim tikuši. Skaitļu rinda ir bezgalīga (šis tei-

kums jāuzsver un pēc viņa jāiesprauž pauze). Mēs šai skaitļu rindā

varam iet vienmēr tāļāk, no viena skaitļa pie otra, bet ir dažas me-
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žoņu tautiņas, kas skaitīšanā ātri sajūk." Seko Birzgalieša piemērs
par skaitļu vārdiem „netat" un „naess".) v. t. t. v. t. t.

Tā strādājam, līdz viss konspekts pilnīgi pārveidots. Tad pār-
runājam, kā visvienkāršāk konkretizēt stundas kodolu, un vieno-

jamies to pierakstīt tā:

Tūkstoti 10 simtnieku,
simtā 10 desmitnieku,
desmitā 10 vieninieku.

Lasot skolotājai jāuzsver 10 un šis skaitlis jāpasvltrā. Jāuzmana,
lai ari bērni lasot izrunātu 10 ar vajadzīgo uzsvaru.

Pēc tāda sagatavošanas darba stundu apspriedē mans vērtējums

bija ļoti īss: „Stundas kodols pareizi uzsvērts. Stunda rūpīgi saga-

tavota un veikli vadīta. Skolēni visu labi saprata un dzīvi pieda-
lījās darbā."

Atskatoties atpakaļ uz 4 gadu darbu ar jaunajiem skolotājiem,
jāatzīst, ka šis darbs lielā mērā ierosina klases skolotāja paškritiku,
tāpēc šis darbs audzina nevien jaunos, bet arī vecos skolotājus.
Ļoti žēl, ka straujās augšanas process bija jāpārtrauc pašā spēku
briedumā.
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Pirmskolas B klase

Zenta Lubanietis

Viena diena pirmskolā

I. levadījums.
Lai labāki būtu pārskatāms un izprotams vienas dienas darbs

un viņa iekārta, ir jāaizrāda uz tiem principiem, ko lika visa šī

darba izveidošanas pamatos.
Pirmskolas B klases darbā klausījās tikai tos zvanus, kas

ikrītus aicināja sākt dienas darbu un arī brokastīs. Darbu sāka

rītā un beidza to tad, kad gāja mājup.
Katru dienu nodarbojās visos priekšmetos, bet tie netika no-

saukti vārdā. Kuru priekšmetu darbs dabīgi prasīja, kurš bērnus

acumirklī visvairāk interesēja, to arī ņēma. Tā darbus un to kār-

tību pa lielākai daļai izvēlējās paši bērni. Skolotājai atlika tikai

dot vienu otru ierosinājumu, papildinājumu, būt darbā par palīgu.
Atsevišķiem priekšmetiem ziedoja laiku dienā caurmērā sekoši:

apkārtnes mācībai 30 min., zīmēšanai-veidošanai 15 min., rēķiniem
30 min., rotaļām 20 min., latviešu valodai 40 min. un ētikai 15 min.

Sī priekšmetu kārtība arī bija parastākā, kaut gan ļoti bieži no tās

bija jāatsakās.
Šo darbu iekārtu ieveda tādēļ, ka mazi bērni nevar ilgi kon-

centrēt savu uzmanību uz vienu vien darbu. Izpildot vienu darbu

ilgāk par 10—15 minūtēm, uzmanība var sākt tik strauji mazināties,
ka rodas pat dažādi traucējumi. Darbiem bieži mainoties, uzma-

nība arvienu ir Saistīta un bērni tomēr daudz nenogurst, jo katra

pārmaiņa zināmā mērā jau ir arī atpūta. Sevišķi bērnu uzmanību

saista tie darbi, kur strādā līdzi arī viņu rokas, pirksti, un kur vei-
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dojas, rodas kāda lietiņa. Tādi darbi, kā aplikācija, zīmēšana, vei-

došana, griešana, līmēšana, tīšana, locīšana, drāšana, šūšana, vēr-

šana v. t. t. tika izvesti pēc iespējas daudz. Saprotams, ka novārtā

netika pamesti arī citi darbi, kā, piemēram, rakstīšana, rēķināšana,

rēķinu stāstiņu sadomāšana, lasīšana, pasaku stāstīšana un sadomā-

šana, dzeju un tautas dziesmu mācīšanās, deklamēšana, dziedāšana,
ritmizācija, drāmatizācija, rotaļas, mīklu uzdošana un minēšana,
glezniņu apskatīšana, mūzikas klausīšanās un mācīšanās to iz-

prast v. t. t.

Lai gan darbi bieži nomainīja viens otru un bija dažādi, tomēr

bērnus tie ātri būtu nogurdinājuši, ja tiem visu laiku būtu bijis
jāsēž savās vietās. Lai tas nenotiktu, tad pēc katra darba, bieži arī

pašā darba vidū, ierīkoja kādu brīdi, kad bērni dabūtu izkustēties.

Tas bija ļoti viegli iekārtojams, jo klasē bērni sēdēja pie galdiņiem
un krēsliņiem, bet visi darbu piederumi atradās vai nu skolēnu

plauktiņos pie sienas, vai ari skapī. Pēc tiem tad nu bija jāiet,
jāatnes, pēc pabeigtā darba jāaiznes. Citreiz visiem ar krēsliņiem,
vai arī bez tiem jāsanāk ap skolotāju, jāiet atpakaļ v. t. t. Tam-

līdzīgas izkustēšanās veidus nevar visus uzskaitīt. Jau rudenī, gada
sākumā aizrādot, ka liels troksnis traucē, bērni iemanījās pietiekoši
klusi visus šos izkustēšanās brīžus izmantot.

Katram bērnam bez tekošā darba bija jāpilda arī savi atse-

višķi pienākumi, ko apmainīja iknedēļas. Šie pienākumi bija, pie-
mēram, šādi: plauktiņu kārtošana, istabas puķu apliešana klasē,
tintes trauku izdalīšana, tāfeles tīrīšana, otiņu mazgāšana, līmes gā-
dāšana un izdalīšana, somu un čibiņu kārtošana, krīta gādāšana,
svaiga ūdens ieliešana puķu traukos v. t. t. Šos pienākumus pir-
majā pusgadā bērni paši labprātīgi izvēlējās, otrajā pusgadā atse-

višķo pienākumu darbiniekus vēlēja, kur priekšroku deva tiem, kas

attiecīgo darbu jau kādu reizi bija labi izpildījuši. Katru pienā-
kumu pildīja 2 skolēni. Sestdienās pārrunāja un vērtēja nedēļas
darbu un sadalīja pienākumus nākošai nedēļai.

Bez šiem darbiem visiem skolēniem pēc kārtas bija jāpilda
klases gaitnieku un galdiņu gaitnieku pienākumi.

11. 13. maijs pirmskolas B klasē.

Arā pavasaris, bet klasē jau labu laiku pirms mācību sākuma

ir salasījušies gandrīz visi skolēni. Tomēr liela trokšņa nav, jo visi

aizņemti. Mirdzīte, Visvaldis, Zenta un Ritiņa, tikko ieradušies, aun

kājās čībiņas un velk mugurā savus ķitelīšus. Ilga un Veltiņa nes

ārā puķu traukus, lai ielietu svaigu ūdeni un apskalotu puķu kā-

tiņus. Andrejs cītīgi liek līmi mazajos trauciņos no lielā trauka.

Irma ar Zīnu kārto somas skapī. Oskars slauka tāfeli, bet Alfrēds

ar Jānīti apskatās, vai tintnīcās tintes diezgan. Ilgvars ar Albertu

savus darbus veikuši un spēlē jau loto. Olgiņa no klucīšiem ceļ

pili. Arī visi pārējie katrs kaut ko dara. Skolotāja visu laiku ir

bērnu vidū.

Noskan zvans. Visi steidzīgi nobeidz savus darbus, nokārto

piederumus un apsēžas savās vietās. Kad visi jau palikuši klusi,
kāds no skolēniem pieceļas, tam visi līdzi. Skolotāja sēžas pie
klavierēm, un visi klavieru pavadījumā nodzied dziesmu:
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Dod, Dieviņi, nepagurti,
Labus darbus strādājoti,
Labus darbus strādājoti,
Citiem darbā palīdzot.

Tas ir atgādinājums, ka šodien būs atkal darba diena.

Pēc tam visi klusi pagriež krēsliņus pret skolotāju un apsēžas.
Tūliņ piesakās Elzīte un stāsta savus šī rīta piedzīvojumus uz ielas.

Žanis pastāsta, kā viņš vakar palīdzējis vecākiem apkopt dārzu.

Abus stāstījumus klase noklausās uzmanīgi, bet tie viņu sevišķi
neinteresē. Pieceļas mazais Alfrēds un sāk dzīvi stāstīt, kā tas

vakar atradis beigtu putniņu un to apglabājis. Te klase atdzīvojas.
Šis temats tai patīk. Paceļas daudzas rociņas, daudzi grib runāt.

Šīs dienas temats ir atrasts! Visi viņi stāsta, kā tie kādu reizi ir

atraduši beigtus putniņus un ko ar tiem darījuši. Arī skolotāja pa-

stāsta par kādu beigtu putniņu, kuru viņa reizi atradusi. Viņa
pastāsta arī par kādu cilvēku, kas reiz noskatījies, kā bērni atra-

duši beigtu putniņu, un ko tie ar viņu darījuši. Viņš ir bijis kom-

ponists un atstāstījis šo gadījumu mūzikas skaņās. Skolēni lūdz

skolotāju šo gabaliņu nospēlēt un ar lielu sajūsmu klausās, kad

skolotāja spēlē Th. Kullak'a „Vogelchens Tod". Pēc tam skolo-

tāja spēlē šo gabalu pa daļām un uzaicina bērnus pastāstīt, ko katrs

no viņiem iedomājas atsevišķajās mūzikas gabala vietās. Skolēni

stāsta, ka bērni atraduši pagalmā beigto putniņu, ieliek to kastiņā

un nes uz dārzu, izrok bedrīti, ieliek tanī, uzkaisa puķes, uzber

zemes, sataisa kapiņu, appušķo to ar puķēm un beigās vēl uzsprauž
krustiņu no bērza zariem. Skolotāja nospēlē vēlreiz visu gabalu
nepārtraukti, un bērni klusu, cits ar aiztaisītām acīm, noklausās.

Te Alberts pieceļas un saka, ka dzīvu putniņu esot vairāk

nekā beigtu. Viņam mājās kokā esot vesels būrītis ar strazdiem.

Mirdziņa liek priekšā pataisīt strazdus un būrīti un ielikt mūsu

bērzā. Klases stūrī kā pavasara dekorācija jau bija ierīkots liels

bērzs, kura zari no stiepules ar zaļa zīda papīra lapiņām aizstiepās
pa visu klasi. Klase par šo priekšlikumu ir sajūsmināta, daži pat
plaukšķina rokām aiz liela prieka. Atri pārrunā, no kā varētu pa-

gatavot strazdus. Visvieglāk un ātrāk pieejamais materiāls izrādās

melnais kartons, ko skolotāja turpat sadala mazākos gabaliņos. Tanī

pat laikā klase gatavojas darbam. Uz galdiem uzklāj lielus papīrus,
lai tos nenotraipītu, atnes dzirklītes, zīmuļus un krāsas. Visi nu

sanāk ap skolotāju, kura parāda, kā jāizgriež putns, jāuzzīmē
acis v. t. t. un kā, saliecot putna spārnus, var parādīt, ka viņš lido.

Atri izdala papīrus un visi stājas pie darba. Skolotāja apstaigā
visus skolēnus un dod aizrādījumus. Čaklākie un veiklākie paga-

tavo pat vairākus putnus. Skolotāja sagādā īsākas un garākas
tievas stiepulītes. Pie tām piestiprina gatavos putnus un iekar bērza

zaros. Drīzi bērzs ir strazdu pilns. Kāds zēns apsolās uz nākošo

dienu pagatavot un atnest arī būrīti. Bērni jautri novāc darba pie-
derumus un atkritumus un apsēžas.

Visi skatās starojošām actiņām uz putnu pilno bērzu. Daga
paklusi iesakās: „Visi putni laižas." To dzirdot Armands veikli

uzlec un sāk stāstīt, ka esot tādarotaļa: „Visi putni laižas." Klase

ir ieinteresēta. Norunā šo rotaļu iemācīties. Arā ir silts, tādēļ
skolēni sastājas pāros un uz pirkstgaliem, lai citas klases netraucētu,
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iet pagalmā. Armands paskaidro, kā rotaļu iet. Skolēni ātri uztver

rotaļas būtību, un drīzi vien riņķa vidū saucēji mainās viens pēc
otra. Pēc brīža visi klusi atgriežas klasē un apsēžas savos krē-

sliņos pret galdiņiem.
Pie viena galdiņa dzirdams stiprāks troksnis. Izrādās, ka

Arnolds strīdās ar Sašu, cik katrs no viņiem putnu uztaisījis. Sko-

lotāja jautā vienam, cik tam putnu bijis, tāpat arī otram. Abiem

vienādi — pa 2 putniem. „Bet par abiem kopā viņiem bija 4 putni,"
saka Austriņa. Piesakās arī daudzi citi skolēni un stāsta, cik katrs

putnu uztaisījis. No skolēnu nosauktiem skaitļiem skolotāja uzaicina

sadomāt rēķinu stāstiņus par putniem. Atsevišķi skolēni stāsta

klasei savus stāstiņus un liek tos atrisināt galvā. Palīglīdzekļi nav

vairs vajadzīgi, jo klase jau pietiekoši brīvi izdara galvā visas 4

darbības līdz 20. Atrisinājumi jāpieraksta burtnīcās un uz tāfeles.

Skolēni sagādā un izdala burtnīcas, tinti un spalvaskātus. Pēc tam

visi raksta burtnīcās un viens skolēns pie tāfeles. Tas pats atkār-

tojas arī ar nākošiem rēķinu stāstiņiem — stāsta, atrisina, pieraksta.
Atskan zvans, kas aicina brokastīs. Darbs uz brīdi jāpārtrauc.

Skolēni nobeidz rakstīt un novāc rakstāmos piederumus. Kas jau
galdiņus nokārtojuši, iet rokas mazgāt. Tad klāj uz galdiņa katrs

savā vietā baltu drāniņu un noliek maizi. Pa to laiku arī galdiņu
gaitnieki jau atnes tēju un pienu, ko nu kuram. Daži liek uz gal-
diņiem arī puķu traukus, kas pa darba laiku novākti. Bet ēst vēl

neēd neviens, gaida pārējos. Kad visi jau sakārtojušies, tad arī visi

reizē apsēžas un sāk ēst. No galda pieceļas arī visi reizē, kad visi

jau paēduši. Piecelties, tāpat kā apsēsties, uzaicina klases gaitnieki.
Pēc tam visi novāc traukus un galdautiņus, noslauka galdiņus un

nomazgā rokas. Brīdis brīvas atpūtas, un zvans atgādina atjaunot
pārtraukto darbu.

Kad visi sasēdušies, mazā Elzīte piesakās pateikt kādu dzie-

smiņu par putniem, ko viņa, ēdot brokastis, atcerējusies. Viņa
nodeklamē :

Cīrulītis, mazputniņš,
Augstu skrēja dziedādams,
Nesa Dievam grāmatiņu,
Lai dod siltu vasariņu.

Bērniem, kas šo tautas dziesmu nepazīst, tā iepatīkas, un visi

grib to iemācīties. Skolēni pieceļas, pieliek krēsliņus pie galdiņiem
un, sitot plaukstās (uzsvērti pa 4), saka dziesmas vārdus vairākas

reizes, kamēr lielākā daļa to jau māk. Bērni ļoti grib dziesmu no-

dziedāt. Vienojas dziedāt kādā jau pazīstamā meldijā („Aijā, žūžū,
lāča bērni") un izdzied 3 reizes. Tad daži grib parādīt, ka viņi

iemācījušies dziesmiņu. Tie nāk klases priekšā un to nodeklamē.

Mirdziņa pat nodzied. Dažiem vēl labi dziesmiņa neiet. Lai visi

varētu iemācīties, norunā dziesmiņu norakstīt. Sagādā burtnīcas,

spalvaskātus, tintnīcas. Pie tāfeles katru tautas dziesmas rindiņu
raksta viens skolēns, citi savās burtnīcās. Skolotāja apstaigā visus

galdiņus un dod bērniem aizrādījumus par sēdēšanu, rakstīšanu v. t. t.

Kad visi jau norakstījuši, un galdiņi ir nokārtoti, vairāki skolēni

pasaka tās tautas dziesmas par putniem, kuras agrāk mācītas. Tur

ir tautas dziesmas par strazdu un cīruli, zīlīti un balodi, zvirbuli

un dzeni, vālodzi un vanagu un beigās arī par gaili. Visiem uz
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reizi gribas iet rotaļu : „Kur tu teci, gailīti manu ?" Nokārto klasē

galdiņus un krēsliņus gar sienām un iziet šo rotaļu 2 reizes.

Kad visi apsēdušies savās vietās, bērni lūdz skolotāju, lai tā

stāsta kādu pasaku par putniem. Pēc īsas apdomāšanās skolotāja
arī stāsta Birznieka-Upīša „Druķa tēva audzēkņi" (no „Mazajām
Jaunības tekām") saīsināti, izceļot vairāk tos gadījumus, kas saistās

ar Druķa tēva trešo audzēkni — vārnu. Stāstam seko pārrunas,
kur uzsver līdzcietību pret ievainotiem putniem.

Tad jau ir laiks iet arī mājup. Bērni grib strādāt arī mājās,
tādēļ vienojas, ka mājās visi iemācīsies norakstīto tautas dziesmu

un uzzīmēs kādus putnus zīmēšanas burtnīcā.

Visi apaun kājas, sakārto grāmatas, sastājas pāros un iet ģērb-
tuvē. Apģērbušies atkal visi iziet reizē pāros uz ielas un pie
durvīm atvadās no skolotājas līdz rītdienai.

111. Noslēgums.

Kas šinī dienā darīts un sasniegts atsevišķos priekšmetos? Ap-
kārtnes mācībā ir bijušas pārrunas par beigtiem putniem un viņu
apglabāšanu, un bērni ir mācījušies klausīties un izprast mūziku.

Zīmēšanā-griešanā —ir izgriesti putni. Rotaļās — iemācīta rotaļa:
„Visi putni laižas" un atkārtota rotaļa: „Kur tu teci, gailīti manu?"

Rēķinos — bērni vingrinājušies sadomāt rēķinu stāstiņus un tos

atrisināt lietājot visas 4 darbības līdz 20. Latviešu valodā — iemā-

cīta un norakstīta tautas dziesma par cīruli un atkārtotas jau agrāk
mācītās tautas dziesmas par putniem. Ētikā — modinātas līdzcie-

tības jūtas.
Visā dienā bērni paši ir vadījuši darbu tā, kā viņu interese to

prasījusi un viņu spēki spējuši. Viņi ir radinājušies kļūt patstāvigi.
Ir vingrināts un attīstīts ne tikai bērnu intellekts, bet arī viņu

fiziskie spēki, viņu jūtas un griba.
Pie tam viss šīs dienas interešu mezgls pilnīgi ietilpa pēdējo

mēnešu darbu apvienojošā interešu mezglā: Pavasaris.
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Zenta Lubanietis

Sadarbība ar vecākiem

Par nozīmi, kāda ir skolas un skolotāja sadarbībai ar vecākiem

audzināšanas un mācīšanas darbā, negribu šeit runāt. Gribu pa-

stāstīt, kā un cik plaši šis darbs izveidojās ar manu skolēnu

vecākiem pirmskolas B klasē.

Dažas nedēļas pēc mācību sākšanas pilnā vecāku sapulcē vai-

rāki no vecākiem bija nesaprašanā par tādu klases darbā izve-

damu paņēmienu, kā rakstīšanu burtnīcās bez līnijām ar redis-

spalvām. Sapulcē bija ieradusies tikai viena vecāku daļa. Lai par
šo paņēmienu būtu skaidrībā pēc iespējas daudz vecāku, norunājām
sasaukt atsevišķu klases vecāku sapulci. Pēc pāris dienām uzrak-

stīju uzaicinājumus un ar skolēniem nosūtīju tos vecākiem. Noru-

nātajā vakarā ieradās diezgan daudz vecāku (ap 75°/o). Nolasīju
īsu referātu par iemesliem, kas spieduši mani izvēlēties burtnīcas

bez līnijām un redisspalvas. Tam sekoja dzīvas vecāku pārrunas,
kur izteica dažādas domas par burtnīcām un spalvām un atstāstīja
vēitīgus novērojumus bērnu darbā. Vecākiem kļuva skaidri minēto

burtnīcu un spalvu lietošanas iemesli. Otrs lielais ieguvums bija
tas, ka arī es dabūju vairāk iepazīties ar savu skolēnu vecākiem

un viņu domām par bērnu darbu. Arī paši vecāki bija kļuvuši
tuvāki viens otram. Nolēmām sanākt biežāki uz klases vecāku

sapulcēm.
Dažas nedēļas vēlāk kāds no skolēnu vecākiem man atsūtīja

zīmīti ar jautājumu, kādēļ viņa zēns mājās neklausot un runājot
pretim. Skolā tādu izturēšanos no zēna nebiju novērojusi. Šis

jautājums mani ierosināja sasaukt atkal klases vecāku sapulci un

pārrunāt par tiem iemesliem, kas spiež bērnus neklausīt. Nolasīju
īsu referātu, kur šo jautājumu apgaismoju no psīcholoģiskā viedokļa.

Tādā pat veidā atsevišķi jautājumi un nejauši izteiktas domas

ierosināja visā mācības gadā sasaukt pavisam 6 klases vecāku sa-

pulces, kur piedalījās apm. 60—75°/o vecāku. Tanīs iztirzājām jau-
tājumus par bērnu sodīšanu, pēršanu, pieradināšanu pie kārtības,

par patstāvības un drosmes ieaudzināšanu v. t. L Pirms Ziemas-

svētkiem bija jāpārrunā par eglītes vakara rīkošanu un kostīmu ga-

tavošanu, bet mācības gada beigās — par visā gadā darīto darbu

un sasniegumiem. Tā strādājot, mācības gads pagāja labā saskaņā

starp skolu un vecākiem.
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Zenta Lubanietis Milda Valters-Vīksna

Milda Valters-Vīksna

Sabiedriskā audzīnāšana

Audzinātājs nedrīkst aizmirst, ka viņš nes atbildību par katra

audzināmā turpmākās dzīves laimi vai nelaimi. Šīs dzīves laimes

vai nelaimes noteicējs pa lielākai daļai ir stāja, kādu atsevišķs in-

divīds ieņem pret sabiedrību.

Individuālpsīcholoģijas nodibinātājs Alfr. Adlers cilvēka dzīvi

sadala trijos uzdevumos. No tiem viens ir stāja pret līdzcilvēkiem.

Viņa psīcholoģiskās ārstniecības pamatlikums ir dot cilvēkam

drosmi, citiem vārdiem, radīt ciešas uzticības un draudzības

saites ar līdzcilvēkiem, parādīt, ka katram sabiedrībā sava vieta.

Savā darbā esmu mēģinājusi audzināt klasi kā kopību. Katrs šai

kopībā jūtas kā saimes loceklis un mīļš biedrs. Katram še ir sava

nozīme.

Skolas dzīve sniedz daudz un dažādu brīžu, ko skolotājs kā

bagātu materiālu var izlietāt sabiedriskās audzināšanas darbā. Ir

bezgala daudz tādu tematu, kas bērnam liek ieskatīt viņa sabie-

driskās attiecības. Pievedīšu dažus momentus no 118 klases dzīves.
Tādas ir sarunas par tematiem: Kam saku paldies par saviem

apaviem. Maize. Mūsu biedrene slimnīcā v. t. t.

Bērniem mīļas tautas dziesmas un vajaga maz mājienu, lai rā-

dītu, ka tās ir kopēja manta, par ko jāpateicas mūsu senčiem. Un

taisni starp tautas dziesmām ir daudzas, kas ļoti vienkāršā un bēr-

niem saprotamā veidā pauž sabiedrisko ētiku. Klasiska tai ziņā ir

tautas dziesma: „Paldies pirtiņas kūrējam." Daudz materiāla sniedz

arī pasakas, stāstiņi un bērnu dziesmas. Veselu virkni sabiedrisku

tematu sniedz bērniem mīļais Raiņa dzejolītis: „

Viens." Šādus te-

matus var rast vai katrai stundai. Pie tiem strādājot bērns gūst
itkā teorētisku sabiedrisko attiecību ieskatījumu. Viņš mācās

skatīt, ka tas atkarīgs no vecākiem kā tiešiem devējiem. Viņš sāk
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arī nojaust, ka aiz tiem stāv vesela rinda svešu, viņam nepazīstamu
cilvēku, no kuriem atkarājas viņa labklājība.

Praktiski izjust klases sabiedrību liek katra diena un it

īpaši svētku gadījieni. Ziemassvētkos katra klase varēja uzstāties

ar savu uzvedumu. Tādējādi varējām izmeklēt tādu uzvedumu,
kur visi klases skolēni varēja ņemt dalību. Bērns arī mazā lomiņā
jūt, ka viņš uzvedumā ir nepieciešams, un viņa iztrūkumu jūt
visa klase.

18. novembra svinības atzīmējām, klasi izgreznojot vītnēm un

karodziņiem. Darba ir daudz un to kopīgi sadalām. Bērni min

darbus pie karodzirfu gatavošanas, es rakstu uz tāfeles:

Papīra locītāji — 3. Papīra griezēji —3. Karodziņu līmē-

tāji — 3. Līmes piegādātājs un dzijas tinējs — 1. Piestiprinātāji
ap kātiņiem — 3.

Tālāk min darbus pie vītnēm:

Pušķīšu licēji —2. Pienesēji —2. Vijēji —2. Vītņu vil-

cēji —2. Vītņu piestiprinātāji —2. Karodziņu spraudēji —2.

Skolēni sadalās pie darbiem pēc pievestiem skaitļiem. Uz dažiem

darbiem pieteicas vairāk kā vajadzīgs, bet pēc īsiem norādījumiem
visi apmierināti. leminos, ka vajadzīgs arī viens, kas pasaka, kā

vītnes vilkt. Daži tūtaļ min T. labāko zīmētāju, — tas zināšot, kā

skaisti izskatīšoties. V., godkārīgs skolēns, nav apmierināts: kas

tad tur ko nezināt vilkt, to varot katrs. Viņu citi skolēni ātri ap-

klusina, aizrādīdami, ka viņam jau esot darbs pie karodziņu gata-
vošanas. Zēns Jānis, kuram pie darbu izvēles arvien grūtības, jo
grib būt redzamākā vietā, arī šoreiz laimīgs. Viņš piestiprina vītnes

un apzinīgi kāpaļā pa trepēm. Viņš jūtas glaimots. Līdzbiedri

ieminas, ka vītņu stiprinātāju vajagot no stiprākajiem, tam jācilājot
smagas trepes. Lutinātais Jānis, ko citi mēdz zobot par to, ka

māte viņu katru rītu pavada uz skolu, un kas grūti samierinās ar

pārējiem, tagad ir īstā vietā. Viņš savu darbu pilda akurāti un

veikli, viņš jūtas stiprākais klasē. Stundā un 15 minūtēs darbs ir

paveikts. Pēc padarītā darba visi ļoti apmierināti. Laiciņu noprie-
cājamies par klases skaisto izskatu. Noslēgumā vēl rēķinām, cik

ilgi šo darbu būtu viens darījis. Aprēķinam, ka vienam būtu bijis jā-
strādā ilgāk par dienu. Kāda meitene ieminas: „Ja skolotāja viena

darītu, viņai būtu jāstrādā līdz pat vakaram un tad vēl nebūtu

padarīts." Zīmīga atziņa no meitenes Austras:
9
Viens jau var ap-

nikt visu dienu."

Cik šādi kopdarbi klases biedrus var savstarpēji tuvināt, rādīs

cits, spilgtāks piemērs.
Ziemā kāda klase rīkoja bazāru. Sajūsma par to visiem bija

tik liela, ka pēc laika arī mēs tādu sarīkojām. Andriāns, viens no

klases lielākajiem nerātņiem, pieteicās palīdzēt. Vadītāji, Andriānu

pazīdami, to neuzticīgi noskatīja. Viens no tiem teica: „Tu labāk

nē, tu tikai jauksi!" Pret tādu piezīmi es Andriānu aizstāvēju: „Ja
Andriāns nopietni gribēs, viņš tikpat labi padarīs kā jūs. Kādēļ
tad viņu nepieņemt!" Jau otrā dienā Andriāns parādīja, ka viņš

nopietni grib palīdzēt. Bija atnestas jau dažādas mantas. Andriāns

uzņēmās mantu saņemšanu un kārtošanu. Aizkustinoši bija redzēt,
kā šis lielais nerātnis, pēc stundām palicis viens klasē, lika atnestos

burkānus, papes zivtiņas, un papīra lellītes glītās rindās. Sakārtojis,
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nopriecājās pats un sauca ari mani apskatīt. Prom ejot noteica:

„Bet rīt gan es ko izdarīšu!" Nodomāju, ka nu atkal gatavojas
kādām nerātnībām. Nākošā rītā Andriāns, noslēpumainu seju, somu

rokā tuvojās man un grupiņai skolēnu. Lai minot, viņam somā.

Minējām, minējām — neatminējām. Kā uzvarētājs Andriāns izņem
no somas paciņu. Attaisa — kakao reklāmu kartiņas! Glīti puķu
zīmējumi. Visi priecājās par spilgtajām magonēm un viņu maigajiem
ziediem. Pārsteigums palielinājās, kad Andriāns paziņoja: kartiņas
nesis bazāram. Māte pērn esot pārnesuši no fabrikas. Un nu visu

dārgumu — 100 kartiņas ••— bazāram! Vai ticēt negribējās. Mēs

lielie nevaram tik labi saprast, ko bērnam nozīmē šāds ziedojums.
Mazie to saprata ļoti labi. Aizmirstas bija nerātnības, ko Andriāns

šad un tad vienam, otram bija nodarījis. Ilgi bērni runāja, cik daudz

Andriāns darījis bazāram: atnesis pusi no vajadzīgām mantām.

Klases biedri ieskatīja, ka arī palaidnīgais Andriāns var būt mīļš un

labs biedrs. Zēns, kas sevi bija pastāvīgi izjutis kā palaidni un par

kuru citi pastāvīgi bija dusmojušies, tagad pārdzīvoja citas jūtas:
es varu arī labu darbu izdarīt, un tad visi man ir mīļi un drau-

dzīgi. Andriāns no šī gadījiena bija ārkārtīgi daudz guvis. No šī

laika Andriāns savas palaidnības pamazām aizmirsa. Uz māju ejot,
viņš vairs klases biedrus neaiztika. Citas klases gan, bet tos taču

viņš vēl nepazina un nebija vēl pārliecinājies, ka tie pret viņu nav

naidīgi. Pirms bazāra Andriāns pēc iespējas izvairījās no

mājas darbu pildīšanas. Pēc bazāra nepildītu mājas darbu ne-

bija. lepriekšējā trijoksnī Andriānam bija tikko apmierinošas atzīmes.

Otrā trijoksnī zemākas atzīmes par labi ne bija. Izturēšanās pret
klases biedriem bija stipri uzlabojusies

Kopības jūtu nodibināšanā daudz sniedz arī savstarpējās izpa-
līdzēšanās metode. Dažam neveicas rēķinos, cits neprot uzzīmēt

cilvēku, dažs nav bijis skolā un nezin vācu teikumus. Te skolēni

var savstarpēji izpalīdzēties, — pamācīt, parādīt, paskaidrot. Sko-

lēni tā tiek viens otram tuvāki. Pievedīšu gadījienu ar meiteni Ludmilu.

Ludmila rudenī iestājās no jauna. Viņa bija pirmo gadu skolā.

Līdz šim bija mācījusies mājās. Kopības jūtas viņai bija neizkoptas
un no mazākā atgadījiena varēja izirt pavisam. Tā arī notika. Lud-

mila izrunāja c tikai plati. Vācu stundā izsaucu Ludmilu demon-

strēt un teikt „ich gehe". Ludmila nāca kautriem soļiem un, sakot

gehe, c izrunāja ļoti plati. Izklausījās savādi, un klase sāka smieties.

Ludmila zaudēja katru pašpaļāvību, un no viņas vairs nevarēja
dabūt nevienas atbildes. Draugu viņai nebija. Viņa neuzticējās
vairs nevienam. Stāvoklis uzlabojās tikai pēc Ziemassvētkiem.

Bija jāatrod ceļš, kā iedvest pašticību, kā pacelt sadragāto drosmi.

Klasē arvien meklēja gadījienus, kur aizrādīt uz Ludmilas labajām

īpašībām. Stipru pieturas punktu sniedza tieši pašizpalīdzēšanās.
Meitenei Ērikai tonedeļ bija jāzina par puķēm un no rītiem jāpār-
maina ūdens. Ēriku vēlu izlaida no mājām. Skolā ieradās īsi

pirms zvana. Visas puķes nepaguva apliet. Sestdienā Ērika ziņoja
par savu darbu. Pati gandrīz nemaz nedabūjusi puķes apliet. Māte

bijusi slima. No rītiem bijis jāiet uz veikalu pēc piena. Bet Lud-

mila gandrīz katru rītu puķes jau bijusi aplējusi. Ērikas ziņojums

bija stiprs izejas punkts. Izteicu Ludmilai atzinību par viņas izpa-
līdzību un liku Ērikai priekšā savukārt iemācīt Ludmilu pazīt pulksteni.
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Citi pazina pulksteni no pērnā gada. Pēc nedēļas tas bija paveikts.
Dažas pārrunas un minētiem gadījieniem līdzīgas situācijas Ludmilu pa-

mazām tuvināja klasei. Kontakts ar meitenēm pamazām nodibi-

nājās. Bija pat viena draudzene. Pret zēniem uzticības nebija. Al-

tiem labprāt i nerunāja. Bija jāpanāk saistība arī ar zēniem. Pirms

LieldienāmLudmila dažas nedēļas slimoja. Bijapalikusi mācībās atpakaļ.
Palīdzēju es, bet ieminējos, lai palīdz kāds no biedriem arī. Pie-

teicās gandrīz reizē izpalīdzīgais Vilis un Ludmilas draudzene

Biruta. Viļa palīdzību negribēja pieņemt. Pēc sarunas Ludmila,

kaut gan sašutusi, tomēr piekāpās. Palīdzēja abi. Cik zēna palī-
dzība bija negribēta, tik tā bija svētīga. Pēc kādām nedēļām Lud-

mila, uz māju ejot, ģērbtuvē uz kaut ko gaida. Redzu, aiziet reizē

uz māju ar trim zēniem, kam ar viņu viens ceļš. Lai arī ne visai

stipra — uzticība bija radusies arī te.

Visi līdz šim pieminētie sabiedriskās saistīšanas veidi nav sistē-

matiskās dabas. Viņiem vairāk gadījiena raksturs. Ar tādiem vien

nepietiek. Vajadzīgs stingri sistēmatisks darbs. Katru dienu, katru

mirkli bērnam sava klases apkārtne jāpārdzīvo kā vienība. To mē-

ģināju panākt, sadalot klases darbus. Ir daudz sīku darbiņu, ko

bērns var viegli pildīt. Viņam ir dots pienākums, kas jādara visas

klases labā. Rudenī, mācību sākumā, minēju, ka klasē ir daudz

darbu, ko parastajam klases gaitniekam ir grūti vienam pildīt. No

šāda ierosinājuma bērnos radās doma, ka gaitniekam vajadzīgi pa-

līgi. Pēc pārrunām atzinām, ka vajadzīgi ne palīgi, bet jauni gait-

nieki. Rakstījām uz tāfeles dažādus darbus. Daudzus apvienojam
un beidzot iznāca šāds darbu grupējums.

Klases gaitnieki — abiem pēc stundām jāizvēdina un jāizslauka
klase. Vienam no viņiem jāzina par klases izvēdināšanu. Lielajā
brīvstundā bērni dzēra tēju vai pienu un ēda savas sviestmaizes.

Brokastošanu iekārtojām kopējā zālē. Otra klases gaitnieka uzde-

vums — pēc ēšanas visas krūzītes sanest uz apkalpotājas galdiņa,
kur tās mazgāja, un no ēdamā galda noslaucīt maizes druskas.

Tāfeles gaitniekam katru brīvstundu jānotīra tāfele, jārūpējas,
lai sūklis vienmēr būtu tīrs, un jāapgādā krīts.

Solu gaitniekam jāatbild par solu kārtību. Kad solu rindas

nav taisnas, viņam jālūdz, lai skolēni tās sakārto. Ja uz soliem

kāds traips, jāpalūdz, lai attiecīgais skolēns to notīra. Pēc stundām

soli jāizslauka.
Grīdas gaitniekam jārūpējas par to, lai klasē nebūtu uz grīdas

izmētāti papīri vai citi netīrumi.

Bērni nesa klases greznošanai puķes, lapas un zarus, sevišķi

rudeņos un pavasaros. Puķu sakārtošanai, novietošanai un ūdens

apmaiņai bija puķu gaitnieks. Jāatzīmē, ka tas bija sevišķi meiteņu

iemīļots darbs.

Klases bibliotēkārs ar palīgu izsniedza grāmatiņas. Bibliotēkārs

bija viens mācības pusgadam. Pārējie darbinieki mainījās nedēļām.

Sestdienās klases darbinieki ziņoja par savu darbu. Pievedu

19. oktobra ziņojuma atreferējumu:
Klases gaitnieki ir Pauls un Edgars. Ziņo Pauls: ~Mes klasi

arvienu izslaucījām. Es tikai aizmirsu kādas trīs brīvstundas logus
attaisīt. Skolotāja tad man atgādināja, lai attaisu. Otrdien, kad

nāca 111 klase (minētā klase nāca otrdienās pēc pēdējās stundas
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mūsu klasē uz dziedāšanas stundu), mēs vēl nebijām izslaucījuši.
Es lūdzu Vilmu palīgā un viņa nāca ar. Krūzītes zālē nokopt
gandrīz arvien palīdzēja Alfons." Tas ieminas: „Edgars dažas

dienas nemaz nepalika klasi slaucīt, viņš nāca ar mums reizē uz

māju." Edgars: „Man bija vijoles stunda. Pauls vienreiz apsolījās
klasi viens izslaucīt, otrreiz manā vietā palika slaucīt Austra."

Puķu gaitniece Marga: „Es vienu rītu atnācu vēlu, bija tūdaļ

zvans un nedabūju puķes apliet. Bet es aplēju otrā brīvstundā.

Vilma un Ērika man nāca palīgā. Visas citas dienas es ūdeni pār-
mainīju. Dzeltenās puķes gan novīta, bet es viņām ūdeni ielēju."

Tāfeles gaitnieks šoreiz mazais Viktors. „Es nevarēju aizsniegt
tāteles augšu. Augšu man noslaucīja Teodors. Veidols arī slau-

cīja. Vēlāk es pakāpos uz krēsla." Ziedonis saka: „Bet tu nebiji
uzlicis papīru krēslam." Viktors: „Es krēslu pēc tam noslaucīju."
Oskars: „Tu vienreiz krēslu slaucīji ar kabatas drēbi." Aizrādu, ka

tam nolūkam ir putekļu dvielītis.

Solu gaitnieks Jānis pieceļas sašutis: „Citiem galdi bija tīri, bet

Voldis bija nosmērējis ar tinti. Es viņu saucu nomazgāt, bet viņš
nenāca." Voldis nepacietīgi slienas solā. Nenogaidījis Jāni nobei-

dzam: „Es jau otrā rītā noslaucīju." Es: „Kādēļ netīrīji tūlīt?" —

Voldis neatbild. Jānis: „Viņš bija uz mani dusmīgs." Citi: „Tu

pats biji dusmīgs." Voldis: „Man nepatika iet tāpēc, ka Jānis tā

dusmīgi sacīja. Man nepatīk, ka viņš tā kliedz." Ērika: „Man ar

nepatīk Jāni klausīt, viņš arvien dusmojas." Pēc pārrunām izvedam

slēdzienu: patīk klausīt tam, kas mīļi lūdz.

Plauktiņu gaitnieks Alfrēds piecēlies nesaka nekā. Citi: „Viņam

pašam nebija kārtībā plauktiņš, zalvete nesalocīta." Alfrēds: „Es
dažas dienas aizmirsu apskatīt, citas dienas visiem bija plauktiņi
kārtīgi." Klase vēl asi kritizē Alfrēda nolaidīgo gaitošanu.

Grīdas gaitnieks: „Teodoram zem sola vācu stundā bija savī-

stīta dzēšlapa. Brīvstundā viņš to iemeta papīru kurvī. Vienu

dienu uz grīdas bija izmētātas papīra strēmelītes, es tās uzlasīju.
Teodors ēda saules puķes un čaumalas meta zemē." Teodors: „Es
čaumalas sviedu papīra kastē." — „Bet zemē arī bija, zem sola un

pie durvīm." Nolemjam saules puķu sēklas uz skolu neņemt līdz.

Klases gaitnieki sestdienās sastādīja jauno klases darbinieku

sarakstu. Darbus varēja sadalīt kāds kādam labāk patika. Sevišķi
patika būt par tāfeles gaitnieku. Notika pat lozēšana.

Pavasarī ierīkojām akvāriju. Viens jauns darbs nāca klāt. To

uzticēja Ziedonim, kas bija ierosinājis ' akvāriju ierīkot. Akvārijā
mums bija arī trīs zivtiņas. Pēc neilga laika divas nobeidzās.

Gājām ekskursijā un tai dienā Ziedonis bija piemirsis pārmainīt
ūdeni. Zēns gandrīz vai raudāja. Viņš domāja, ka zivtiņas nobei-

gušās viņa neuzmanības dēļ.
Svarīgi šie darbi tāpēc, ka viņi sistēmatiski darāmi diendienā.

Kaut ari darbs niecīgs, bērns jūtas klasei par to atbildīgs. Viņš
dara kopēju darbu un aug kopības apziņā.
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Rotaļa

Austra Strazdiņš

Individuālpsīcholoģiskā pieeja

audzināšanai

Gribu atzīmēt gadījumu ar kādu manu pirmās klases skol-

nieci — N.

Viņa bija astoņus gadus veca, vidēja auguma, gaišmate, smal-

kiem, pat skaistiem, sejas vaibstiem. Acis lūkojas_ kautri, bailīgi.

Ģērbta tīri, bet nabadzīgi. Pie manis viņa_ macījas_ pirmo gadu.

N. atstāja ļoti klusas meitenes iespaidu, klase izturējās pasīvi. Bieži

viņa domāja savas domas, nemaz nedzirdot, kas klase notiek. Brīv-

stundās tā nekad negāja barā, bet stāvēja malā un novēroja

pārējos.

Kādu dienu, kad bijām vairāk kā nedēļu kopā strādājuši, ga-

dījās kas ļoti savāds. Skapī zem galdautiņiem (pēdējos lietajam

brokastis ēdot) atradās 1 lats. Vaicāju, kam tas pieder, bet īpaš-

nieks neatsaucās. Bērni skatās viens uz otru un brīnās, kuram

māmiņa tik daudz naudas devusi. Vaicāju vel reiz. Visi gaida,

elpu aizturējuši, bet īpašnieks nerodas. Te piepeši N., kas visu laiku

turpat stāvējusi, saka, ka tā viņas nauda. Visi brīnās, ka viņai tik

daudz naudas, vaicā, kādēļ to skapī nolikusi. Naudu viņa šorīt uz

ielas atradusi. Tai neesot maciņa, tadeļ paglabājusi skapī. N. pie-
tvīkusi un piepeši kļuvusi runīga. Stāsta ļoti pārliecinoši. Viņa ir

laimīga un lepna, ka atradusi tik daudz naudas. Es saku, ka to,

ko atrod, vēl nevar par savu saukt. Viņa aizbildinās, ka esot visiem

apkārtesošiem vaicājusi, bet neviens nav naudu ņēmis. Naudu

tai atdevu.

Brīvstundā pērku maizītes. ; Attaisot maciņu, esmu ļoti pār-

steigta. Šorīt ielikto trīs latu vietā ir vēl tikai divi. — Mēs todien

strādājām aplikācijas darbus. Pirms stundām bērni palīdzēja saga-

tavot papīrus. Gandrīz visi bērni strādāja. Gāju no grupas pie

grupas darbu ierādīdama. Maciņu biju nolikusi uz galda. Mans
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galds stāvēja stūri, un bija izdevīgi piekļūt pie tā gluži nepamanīti.
Kam lai nu es ticu, sev vai N. ? Sāku jau šaubīties, vai tikai esmu

trīs latus ielikusi makā. Rūpīgi pārdomāju un nācu pie slēdziena,
ka N. naudu nav vis atradusi. lesaucu N. tūlīt skolotāju istabā.

Tur mēs bijām divas vien. Sacīju, lai pastāsta, kur naudu dabūjusi.
Viņa izbrīnījusēs un neuzticīgi paskatījās uz mani. To jau esot

stāstījusi. Sacīju, ka neticu viņas stāstam. Uzaicināju labi atce-

rēties, kā patiesībā bijis, un pastāstīt. Es vairs nepazinu savu

kluso N. Viņa bija mazāk apvainojusēs par manu neticību, kā

dusmīga. Noskaņojums bija tāds, ka te stāv divi ienaidnieki viens

pret otru. Viņa izstāstīja vēlreiz to pašu, ko klasē. Sacīja vēl, ka

atradusi naudu pie kāda veikala durvīm, papīri ietītu. Stāsts bija

nervozs, saraustīts un deva man iemeslu vēl vairāk šaubīties. Uz

manu jautājumu, vai tā ir taisnība, viņa sāka skaļi raudāt. Sacīju,
ka taisnību runājot ir viegli ap sirdi, nav nemaz jāraud. N. dusmīgi
atcirta, ja es tai neticot, ko tad lai viņa darot. Sacīju, lai vēl ap-
domā un pēc stundām pasaka taisnību. Tad viņai laikam būšot

vēl trešo reiz tas pats jāstāsta. Ja tā ir taisnība, kādēļ tad nevar

vēl reiz pastāstīt.
Pēc stundām biju ļoti pārsteigta, kad N, man stāstīja gluži ko

citu. Naudu tai iedevusi māmiņa, lai pērkot lasāmo grāmatu. Aiz-

rādīju, ka grāmata jau sen nopirkta. Nu kādēļ es neticot, māmiņa
iedevusi, lai pērk, ko grib! Kā lai es ticu, ja katru reizi stāsta

citādi. Lai es paprasot mammai, redzēšot, ka taisnība. Tā ari

tiešām izdarīju. Aizrakstīju N. mātei vēstuli. Pastāstīju gadījumu
ar latu, piebilstot, ka šodien mums skolā nozudis lats. Lūdzu, lai

pasaka, vai viņa meitai naudu devusi.

Otrā rītā N. atnesa atbildi. Māte sacīja, ka pati naudu devusi,
un lai uz N. neturot nekādas aizdomas. Atbilde bija ļoti asa un

īsa. To nododot, N. jutās neērti. Neveikli pasniedza vēstuli un

kautrējās skatīties acīs. Nu viņas taisnība bija pierādīta, varēja
priecāties, bet, apzinoties, ka kopīgi ar māti mani piekrāpušas, tā

jūtās neērti. Man bija izņemti visi ieroči no rokām un vajadzēja
mierīgi palaist notikušo. Nevarēja galvot, vai N. uz priekšu nedarīs

tāpat. Bet kā to novērst?

Nolēmu N. pārbaudīt vēl tanī pat dienā. Noliku uz sava galda
20 santimus. Tie stāvēja visu dienu un man bija liels prieks par
to. Pēdējā brīvstundā, kad visi bērni bija zālē, N. iegāja klasē.

Es tai sekoju. Man ieejot klasē, naudas vairs uz galda nebija.
N. steidzīgi devās uz meiteņu ateju. Es to saucu. Viņa labi dzir-

dēja, bet paātrināja soļus. Dažas meitenes aizsteidzās tai pakaļ.
Gājām abas uz skolotāju istabu. N. bija drūma, jutās nospiesta.
Pusceļā mani kāds uzrunāja. Atgriezos tam atbildēt. Pa to laiku

N. piesteidzās pie grāmatu plauktiņa un nolika naudu. Kad

atgriezos, N. jau stāvēja man atkal blakus. Viņa uzreiz atdzīvojās.
Sejā uzvaras smaids. Kad palikām vienas, sacīju:

„Atdodi manu naudu!"

„Kādu naudu?"

„To, kuru paņēmi no mana galda."
„Man nekādas naudas nav."

X. rāda tukšas saujas.
„Ej, dabū viņu no plauktiņa."
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„No kāda plauktiņa?"
„No tā, kurā ieliki."

N. iziet un atnes 5 santimus. Dod tos man un saka:

„Bet tā tak ir mana nauda! Māmiņa iedeva, lai pērku maizītes."

„Atnes manus 20 santimus, kurus ieliki plauktā. Tūlīt!" Tas

bija ļoti bārgi teikts. Jāatzīstas, ka biju ļoti uztraukta. N. paskatās
naidīgi uz mani, iziet un atnes 20 santimus.

„Tos es gan paņēmu," viņa vienaldzīgi saka.

„Vai tu zini, ko ar tādiem skolēniem dara, kuri ņem citu

mantas?"

Klusums.

„Tādus bērnus izslēdz no skolas, jo citādi jau neviens nevar

būt drošs."

Naida pilns skats uz mani.

„Šoreiz es nevienam neteikšu, bet ja vēl reiz tas atkārtosies,
sacīšu direktora kungam, lai tevi izslēdz. Kā jau teicu, šoreiz

neviens par to nedabūs zināt, un es ceru, ka tu vairs tā nedarīsi."

Klusums.

„Vai apsoli vairs tā nedarīt?"

Jā!"
Pārgājusi maja, biju ļoti nemiera. Nebiju droša, ka ar minēto

sarunu būs kas labots. Solījums laboties bija uzspiests. Ko lai

citu saka uz tādu jautājumu. lekšēji N. nebija mainījusēs. Ja nu

tas atkal atkārtojas, ko tad? — Jāpaliek pie sacītā un jāizslēdz N.

no skolas. Tas būtu — atvērt vārtus uz to ceļu, ko viņa jau
sākusi iet.

Tanī dienā bija Individuālpsīcholoģijas sekcijas sanāksme. No-

lēmu minēto gadījumu atreferēt, lai dzirdētu citu kollēgu domas.

Tā ari izdarīju. Kopīgi pārrunājot, nācām pie slēdziena, ka N. ir

bērns, kam nav —

a) kopības jūtu,
b) pašpaļāvības un

c) ticības nākotnei.

Minētie trūkumi cēlušies sakarā ar viņas mājas apstākļiem.
Viņas dzīves apstākļi pēdējā laikā pasliktinājušies.

N. ir vecākā no divām māsām. Tēvs turīgs amatnieks. Meitas

tas ļoti mīlējis, pat lutinājis. Vecāki labi sadzīvojuši. Apmēram
pirms gada vecāku starpā cēlušās nesaskaņas. Tēvs sācis apšaubīt,
ka N. ir viņa meita. Par savu tas atzinis tikai jaunāko, tai pie-
ķēries ar divkāršu mīlestību. No N. tēvs pilnīgi novērsies, pat
labprāt ar to nerunājis. Bieži N. dzirdējusi apmēram šādus tēva

vārdus: „Tā mazā ir brīnišķīgs bērns. Mana laime, mans dzīves

prieks! Ja viņas man nebūtu, visa mana dzīve būtu tukša. Tā

otra jau man nav nekas, tā jau nav mana meita."

Minētā iemesla dēļ vecāki šķīrās. Kad N. iestājās mūsu skolā,
tēvs no ģimenes bija aizgājis. Māte teica, ka viņš dodot apmēram
latu dienā ģimenes uzturam. Mātei nodarbošanās tad vēl nebija.
Ar to vēl N. rūgtuma mērs nebija pilns. Arī māte sāka jaunāko
meitu vairāk izcelt. Kādreiz viņa man teica: ~Jaunākā man gan ir

jauks bērns. Arī N. bija ļoti gudra un apdāvināta, bet viņa ir daudz

slimojusi un tagad gan no viņas vairs nekā nav." No visa redzams,
ka N. dzīves apstākļi kļuvuši manāmi ļaunāki. Jaunākās māsas
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apstākļi nav gandrīz nemaz mainījušies. Vecāku mīlu tā bauda pa
pilnam. Arī materiālā ziņā tai labāk. Tēvs vienmēr to bagātīgi
apdāvina.

Minētais lūzums N. dzīvē notiek apmēram gada laikā. Var

iedomāties, kādi pārdzīvojumi rodas viņas dvēselē. Varētu īsumā

uzskaitīt tos faktorus, kuru dēļ N. zaudē jau agrāk minētās trīs

rakstura īpašības.
1. Ģimenes naida atmosfaira.

2. Vecākā bērna stāvoklis, kuru jaunākais izdzinis no pa-
radīzes."

3. Mātes partejiskā izturēšanās.

4. Materiālo apstākļu pasliktināšanās.
Zaudēto rakstura īpašību vietā rodas dziļas mazvērtības jūtas.

N. ir atstumta, nemīlēta, neko tā nevarot, nekur nederot. To apzi-
nāties nav viegli. Mazvērtības jūtas vienmēr kautkā kompensējas.
Individs ar mazvērtības jūtām mēģina pierādīt (bieži tikai pats sev),
ka arī viņš ko var, pat vairāk un labāk par citiem.

Apgalvot vis nevar, bet ir zināms pamats domāt, ka zādzība

šinī gadījumā ir tikai kompensācijas veids. Bieži bērni zog tādēļ,
lai izceltos. Ir pat tādi, kuri ar to lielās citu priekšā. Var arī būt,
ka šoreiz zādzībai pamatā tikai savtīgas iegūšanas jūtas. Jāņem arī

vērā, ka materiālie apstākļi tagad sliktāki. — Tā kā N. nav ko-

pības jūtu, viņai nav arī vainas apziņas pret to, no kā paņemts.
Tādā gadījumā par īstu, apzinīgu zādzību nevar būt runas.

Jāpiemin vēl, ka, runājot ar N. agrāko skolotāju, dabūju zināt,
ka tādi gadījumi agrāk nekad nav bijuši. Tā tad skaidrs, ka tāda

tieksme cēlusēs pateicoties lūzumam N. garīgajā un materiālajā dzīvē.

Visu minēto kopīgi pārrunājuši individuālpsīcholoģijas sekcijā,
sākām apspriest, kā tagad izturēties pret N. Viens bija skaidrs —

ar bārdzību te neko nepanāks. Nonācām pie sekojošā:
1. Nesodīt, bet aizrādīt, ka tā tikai kļūda, kuru var izlabot.

, 2. Izcelt visu pozitīvo, tādējādi kāpinot tās pašpaļāvību. Pat

kļūdās atrast ko labu.

3. legūt N. uzticību. To var tikai — uzticību dodot.

4. Nodibināt kopību ar klasi.

5. Atsegt viņai tās dzīves plānu.
6. Vest sarunas ar māti un neuzkrītošā kārtā aizrādīt, kā izturēties

pret N.

Dzīves plāna atsegšana var notikt tikai sarunu veidā. Tādēļ

pārrunājām, kādā, apmēram, veidā saruna tagad vedama ar N.

Pārgājusi mājā, izstrādāju sīku plānu mūsu nākamai sarunai.

Aizejot otrā dienā uz skolu, jūtu, ka N. pret mani vēl vienmēr

naidīgi noskaņota. Sejā spītība. Man likās, ja es noliktu atkal

naudu uz sava galda, viņa aiz spītības vien to paņemtu.
Pēc stundām piegāju pie N. un uzaicināju to palīdzēt grā-

matas sakārtot. Viņa neuzticīgi uz mani paskatījās un spītīgi atbil-

dēja: „Labi!" Droši vien domāja, ka mana laipnība ir tikai izlik-

šanās, un, tiklīdz būsim divas vien, sākšu to atkal bārt par vakarējo.
N. bija sagatavojusēs uz cīņu un nolēmusi nepadoties. Abas sē-

dējām pie galda un strādājām. N. nerunāja ne vārda, tikai šad,
tad paskatījās uz mani. Kad darbs bija galā, laipni starp citu

pavaicāju:
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„Ko tu par to naudiņu gribēji pirkt ?"

„Par kādu naudu?" N. uztraucās.

„Nu tu jau zini, par ko es runāju."
„Ak, par to, par to es gribēju pirkt maizītes."

„Tev jau bija trīs maizītes līdz."

„Es tādas negribēju, es gribēju ar ievārījumu vidū."

v
Tu varbūt nezināji, ka tā bez prasīšanas otra lietas nevar

ņemt. Tev laikam neviens nav teicis, ka tā nevar darīt."

N. klusē.

„Varbūt tev pat kāds teicis, ka tā drīkst darīt." (Tā sacīju ar

nolūku izzināt, vai N. to nedara ar mātes vai kāda cita uzmudi-

nājumu).
„Nē, to man gan neviens nav teicis," N. izbijusēs iesaucās.

„Izrādās, ka tu neesi zinājusi, ka tā nevar darīt. Kad tu biji
maziņa, neko vēl nesaprati. Tagad esi liela, eji jau skolā, un pati
saproti, ka tā nav labi. Bet tas vēl neko nenozīmē, tu jau vari

saprast un tomēr darīt. Aizliegt neviens tev to nevar. Tikai tu

pati vari sev ko aizliegt vai pavēlēt.
Tu ļoti labi prati paņemt. Vispirms tu naudu kautkur pagla-

bāji. Kad biji droša, ka tevi neviens nenovēro, paņēmi to un nesi

mājā. Es darītu tāpat, kā tu, ja gribētu kādam ko paņemt. Tu

ļoti labi to proti."
X., pacēlusi acis, kas visu laiku bija nolaistas, izbrīnu pilna

skatās uz mani.

„Kā jau sacīju, tu vari arī uz priekšu tā darīt. Neviens tev

nevar to aizliegt, tikai tu pati. Bet tad tu pieradīsi vienmēr tā

darīt, arī tad, kad būsi jau pieaugusi. Vai tu zini, ko dara ar

lieliem cilvēkiem, kuri ņem otra mantas?"

»
Nē!"

~Lielus cilvēkus par to ieliek cietuma. lev var daudzreiz ga-
dīties paņemt tā, ka neviens to nezin. Bet ja tevi kādreiz pieķers,
ieliks cietumā. Iznākusi no cietuma, tu jau varēsi laboties, ja gribēsi.
Bet varbūt tu gribēsi par spīti visiem darīt atkal tāpat. Tad tevi

atkal ieliks cietumā. Var gadīties, ka visa tava dzīve aiziet pa
cietumiem dzīvojot."

N. klusi, sāpīgi raud. Itkā pati kaunas no savām asarām. Šo

raudāšanu nekādi nevar salīdzināt ar vakardienas skaļo, spītības
pilno elsošanu.

„Ja tu vien gribi, vari savu dzīvi daudz citādāki iekārtot. Tev

skolā tik labi veicas ar mācībām. (Patiesībā tā nemaz nebija). Tu

vari tik jauki dziedāt, visiem prieks klausīties. (Viņai tiešām ļoti
laba dzirde un balss.) Ja gribēsi, varēsi labi beigt skolu. Kad iesi

meklēt kādu vietu, visi redzēs, ka tu jau skolā esi savus pienā-
kumus labi pildījusi, un lābprāt tevi pieņems. Sākumā novēros,
kā tu savu darbu pildi. Ja redzēs, ka tev var darbu uzticēt, ka

pie tevis nevienam nekas nav zudis, iecels tevi augstākā amatā.

Tu varēsi daudz pelnīt un palīdzēt māmiņai ar māsiņu. Visiem

būs labi." Centos visu iztēlot pēc iespējas skaisti.

„Es tev pastāstīju, kāda dzīve tevi gaida, ja arī uz priekšu tā

gribi darīt, un kādu dzīvi vari sev izveidot, ja tā vairs nedari.

Tagad tev pašai jāizšķiras, pa kuru ceļu gribi iet. Kā tu pati
gribēsi, tāda arī būs tava dzīve."
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„Es gribu būt laba!" klusi, bet noteikti iebilst N.

„Tik ātri nemaz nevajaga izšķirties. Labi un ilgi pārdomā un

tad tikai izšķiries. Tev man arī neko nevajag sacīt, es jau tūdaļ

redzēšu, kā tu esi izšķīrusēs. Tas ir viss, ko tev gribēju sacīt."

N. sēd un pat nepakustas.
„Tagad vari iet mājā, vairāk man nekā sakāma nav."

N. klusi pieceļas, atvadās un iziet.
Mūsu sarunu virzīju pēc sekošiem pieturas punktiem:
1. Likt N. saprast, ka viņas pārkāpums ir izlabojama kļūda.
2. Atļaut darīt, kā grib, uzsverot pašas gribas nozīmi.

3. Izcelt visu pozitīvo.
4. Visu atbildību uzlikt pašai.
5. Vienmēr iedrošināt, lai netrūktu drosmes nest atbildību.

6. Nostādīt sevi ar N. vienā plāksnē. Tas svarīgs līdzeklis

uzticības iegūšanai. Mēģināju to panākt vārdiem: „Es darītu tāpat
kā tu, ja gribētu kādam ko paņemt."

7. Patēlot, kā dažādi var izveidoties N. dzīve atkarībā no viņas
gribas.

8. Likt pašai izšķirties, pa kuru ceļu iet.

9. Nesteigties, ļaut ilgi un labi pārdomāt.
Mūsu saruna notika sestdienā. Pirmdien, N. ieraugot, sapratu,

ka viņa pārdzīvojusi dziļu lūzumu. Viņa bija vēl klusāka, vēl

vairāk sevī nogrimusi. Stundās tā domāja savu domu, neko ne-

dzirdot, kas klasē notiek. Ļāvu visam iet savu gaitu, neuzmudinot

klausīties. Tiklīdz N. beidza ko domāt, tā pētoši un skumji ska-

tījās man taisni acīs. Dažreiz viņa varēja nosēdēt visu stundu

gandrīz nepakustējusēs un acis no manis nenovērsusi. Tā tas tur-

pinājās vairākas dienas. Brīvstundās viņa vienmēr mēģināja būt

manā tuvumā, bet ļoti kautrējās nākt klāt. Mēģināju pēc iespējas
palīdzēt uzcelt tiltu starp viņu, un mani. Uzrunāju to vienmēr,
lūdzu kautko atnest, vai kādu pasaukt. Vienmēr mēģināju atrast

pozitīvo viņas darbā un izcelt to. — Pēc laika N. vairs mani ne-

pētīja. Stundās strādāja līdz, bet vēl vienmēr bija pasīva. Es biju
ieguvusi viņas uzticību, bet kopības ar klasi vēl nebija. Sekmes

darbā sāka uzlaboties. Viņa man vairs nekādas rūpes neradīja.

Biju ļoti laimīga, ka tā uzreiz varēts visu par labu griezt. Es biju
aizmirsusi, ka katrs jauns ceļš ir grūti ejams. Kāja var viegli aiz-

ķerties. Nedrīkst aizmirst, ka vecās kļūdas var atkārtoties. Tas

tomēr nenozīmē, ka nekas nebūtu labojies. Tā arī šoreiz notika.

Kādu dienu meitenei L. nozūd gumija. Mums bieži kautkas

nozūd, bet, labi pameklējot, to atkal atrodam. Savu zudušo gumiju
L. redzējusi N. rokās. Uztraukums liels. Vaicāju, vai tikai L. nav

pārskatījusēs, bet citi, kas arī L. gumiju pazinuši, apgalvo to pašu.
No N. noliektās galvas un bailīgā skata noprotu, ka viņiem taisnība.

Mans uztraukums nebija mazais. Ko nu darīt? Es pavaicāju:
„N., vai tu paņēmi L. gumiju?"
„Jā, es gribēju izdzēst savu zīmējumu, un man gumijas nebija."
„Tad vajadzēja paprasīt," naidīgi aizrāda pārējie. „Ja tev ir,

kādēļ tad tu viņu neatdodi ?*

„Es jau noliku uz L. galda."
„Nav taisnība, tad viņa tur būtu!"

Redzu, ka attiecības kļūst vienmēr asākas, un aizrādu:
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„

Citreiz vajag gan paprasīt, ja grib no otra ko ņemt. Ja N.

jau gumiju atdevusi, tad viņa arī rāsies. Varbūt kaut kur nokritusi.

"Labāki būtu, ja būtu iedota L. rokā. Pārmeklējat uzmanīgi visu

klasi, gumija rāsies."

Gribēju N. parādīt, ka ticu viņas apgalvojumam. Ja viņa tiešām

nebūtu gumiju atdevusi, tad tagad bija izdevība gluži nepamanīti
to kaut kur nolikt. Ļoti rūpīgi pārmeklējām klasi, bet gumija ne-

radās. Laikam tā bija paglabāta ārpus klases. Varbūt, ka N.

liedzās to atdot. Bija vispārīgs sašutums. Par laimi stundas beidzās.

Varēju bērnus atlaist un mierīgi pārdomāt, kas tālāk darāms. Ap-

mierinājāmies, ka gaitnieki, klasi slaukot, gumiju atradīs.

N. it kā vilcinājās aiziet. Pasaucu to pie sevis un draudzīgi

aizrādīju:
„Redzi, N., labāki ir gan bez prasīšanas otra lietas neņemt. Ja

kāds paņemtu tavu spalvaskātu vai grāmatu bez prasīšanas, un tu

vairs tos nevarētu atrast, tu tāpat uztrauktos, kā L. Atceries labi,
vai tikai noliki gumiju uz viņas galda. Varbūt tu tikai gribēji likt,

un tev liekas, ka jau noliki."

„Es neatminu."

„Ko tad nu darīsim?"

„Es nezinu."

„

Varbūt varētu pavaicāt gaitniekiem, vai viņi nav atraduši."

N. to izdarīja, bet tiem gumijas nebija. Abas nolēmām, ka rītu

vēl jāpavaicā apkalpotājai. Ja arī tur nebūs, tad N. nopirks jaunu
un atdos to L.

Otrā rītā čības ģērbjot, kāds zēns atrada zudušo gumiju savā

čībā. (Čības daži atstāj skolā). Bijām ļoti priecīgi. Viens otrs

tomēr neticīgi ieminējās: „Vakar tak visas vietas izmeklējām, to

laikam N. šorīt ielikusi." Izlikos, ka to nemaz nedzirdu.

Kādu laiku pēc tam nebija nekādu starpgadījumu. Sāka jau
nodibināties kopība ar klasi. N. jau staigāja un rotaļājās ar bie-

drenēm, nestāvēja vairs kaktiņā viena. Kāda biedrene uzaicināja N.

atnākt ciemā. Viņa arī aizgāja. Otrā rītā aicinātāja man sūdz, ka

N. vakar ciemojusēs un paņēmusi tās lelles drēbītes uz māju līdz.

„Vai tikai viņas tev pašai nav nozudušas?"

„Es tās šorīt, lūk, atradu N. somā."

Pasaucu N.

„Kādēļ tu paņēmi manas lelles drēbītes?" uztraucās īpašniece.
„Kādēļ tu neļāvi viņas apskatīt? Kā gribēju paņemt, tā tu

rāvi nost!"

„Tā nu gan nevajadzēja," sacīju drēbīšu īpašniecei. „N., laikam,
drēbītes patika, viņa tās gribēja apskatīt. Ja tu būtu ļāvusi turpat
apskatīt, viņa tās nemaz nebūtu līdz ņēmusi." Tad, pagriezusēs

pret N., sacīju: „Es jau zinu, tu drēbītes gribēji atdot, tādēļ arī

paņēmi tās līdz."

„lv laikam tikai aizmirsi tūlīt atdot."

Ja-"
.

-'>•;;
.

Abas biedrenes izlīga un apmierinātas aizgāja.
Pēc tam vairs nekad tādi gadījumi nav atkārtojušies. Tiklīdz

kāds ko meklēja, N. pieskrēja pie manis un laimīga, it kā no smagas

nastas atvieglota, teica: „Skolotāja, es neesmu ņēmusi!"
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Šo grūtību N. bija uzveikusi un pati jutas laimīga.
Labs laiks aizgāja bez starpgadījumiem, bet tad klusā N. sāka

stundās čalot. Kad visi jau apklusuši, viņa vēl vienmēr runājās.
Ja blakus sēdētāji neklausījās, tā runāja pati ar sevi. Ja tai ko aiz-

rādīja, viņa šķobīja un vieba seju, kā mazs pērtiķītis, un runāja
vēl vairāk. Pārējie smēja. Kad otro un trešo dienu atkārtojās tas

pats, klase pati sāka aizrādīt, lai netraucē. N. viebās un čaloja
vēl vairāk. Svešs cilvēks būtu domājis, ka tā nepilnīga, sēd un

runā pati ar sevi. Kopība ar klasi sāka jau jukt. Visi noskaņojās
naidīgi pret N. Stundās viņa ļoti traucēja, bet brīvstundās bija
tikpat laipna un mīļa, kā līdz šim.

Sāku nopietni pārdomāt, kā tas izskaidrojams un kas darāms.

Varbūt es maldos, bet man liekas, ka zādzība bija zināms kompen-
sācijas veids. No tās tagad N. atsacījusēs, bet vēl vienmēr tai

stipras mazvērtības jūtas, kas prasa kompensēšanos. Tagad viņa
atradusi jaunu kompensācijas veidu. Brīvstundās, kad viņai var

vairāk uzmanības veltīt, tas nav vajadzīgs. Stundā vajag visu ievē-

rību iegūt sev, vienalga kādiem līdzekļiem.
No tāda redzes stāvokļa izejot, vedu atkal ar N. pārrunas.
„Saki, kādēļ tu stundās čalo?"

„Nezinu."
„Es arī nezinu. Es par to domāju, un man liekas, izdomāju,

kādēļ tu tā dari. Bet varbūt manas domas nav pareizas. Redzi, ja
cilvēkam slāpst, viņš grib ūdeni, ja tas izsalcis, grib maizi."

N. sāk smieties. Es nopietni turpinu:
„Ja cilvēks jūtas zemāks, sliktāks par citiem, viņš mēģina tikt

visiem pāri, grib, lai to vairāk ievēro, nekā citus. Varbūt tu arī

domā, ka esi sliktāka par citiem un tādēļ čalo, lai tevi vairāk

ievērotu."

„Nē, tā es gan nedomāju!"
„Nu tad ir ļoti labi, tad es esmu maldījusēs. Tu domātu nepa-

reizi, ja turētu sevi sliktāku par citiem, tu esi tikpat laba, kā visi.

Ja tu to zini, tad, man liekas, tā čalošana atkrīt. Tā man liekas,
bet tev, varbūt, liekas citādi. Tu, varbūt, nevari bez čalošanas iztikt.

Padomā, vai vari uz priekšu nečalot, jeb tev jāčalo. Padomā labi

un darī tā, kā tev vajag."
Ar to pietika. No tās dienas sākot, N. vairs nekad stundās

nečaloja.
Kā jau minēju, izlietāju katru gadījumu, lai dotu tai drosmi un

mazinātu mazvērtības jūtas. Kad iznāca ar māti runa, vienmēr at-

spēkoju viņas domas, ka N. senāk vairāk varējusi, nekā tagad.
Aizrādīju uz sekmēm skolā, kas redzami uzlabojas. Nezinu, varbūt

arī tas bija jauns kompensācijas veids, bet N. sekmes gāja lieliem

soļiem uz priekšu. Pirmo klasi beidzot, tai bija tikai pārs apmieri-
nošu atzīmju, pārējās labas un ļoti labas.

Esmu uz to sagatavota, ka nākošo gadu būs vēl daža laba

grūtība jāpārvār. Nekas nav bez grūtībām panākams.
Ja N. atgūs atkal pašpaļāvību, kopības jūtas un ticību nākotnei,

zudīs mazvērtība, un katra dzīves grūtība būs pārvarama.
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Austra Strazdiņš Elza Kalninš-Ramanovičs

Elza Kalniņš-Ramanovičs

Dziedāšana un mūzika paraugskolā

Šo rindiņu nolūks — ar dažiem piemēriem no prakses illūstrēt

mūzikālās audzināšanas darbu paraugpamatskolas zemākās klasēs.

Skolotājam te bija tā priekšrocība, ka gandrīz visi priekšmeti atradās

vienās rokās. Bija iespējams saistīt un apvienot radnieciskus priekš-
metus un pēc vajadzības vai patikas cauraust visu darbu, dažādojot
to un „saldinot", ar mūziku un dziedāšanu.

Pirmskola.

Bērni bija sanākuši katrs ar mazāku vai lielāku dziesmu

krājumu, kas iegūtas mājās vai bērnu dārzos. Starp dziesmām bija
tādas, kas piemērotas bērnu balsij, bet arī tādas, kas pēc melo-
diskā apjoma un citām īpatnībām galīgi nepiemērotas. Visi dzied

ar lielu prieku. Tikai
— vienai daļai bērnu balss jau uzrāda no-

teiktas pārpūlēšanās pazīmes: viņu dziedāšana līdzinājās vairāk

kliegšanai vai spiegšanai; balss skan skarbi un ātri nogurst. Atse-

višķu dziedāšanas stundu mums, zināms, nebija. Mācības gada
sākumā daudz laika pavadījām skolas pagalmā, pilsdārzā un Val-

dekā, mācības gada beigās — mežā. Te nu tad arī guvām daudz

vielas dziedāšanas mācībai.

A. Skaņu šķirošana pēc augstuma.

Imants ar Hermani paņēmuši līdzi svilpītes (toņu starpība —

lielā sekunda).
Parasti mēdzām ar svilpītēm sasaukties visi pulciņā. Te man

radās pati no sevis izdevība pārliecināties par bērnu dzirdi. Visi

izklīduši pa pagalmu. Pasaucu divas meitenītes un lieku tām uz

reizi pūst:
„Pūšat labi dūšīgi un gari!"
Iznākums bija tas, ka visi uz reizi saskrēja meitenēm apkārt.
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Katrs gribēja izprast šādas „saskaņas" iemeslus. Izmēģinājām
katru svilpīti atsevišķi. Valdis ieminas:

— Viena svilpīte skan citādi kā otra. —

Tas nu bij labs atradums.

Kāds cits vēl papildina:
— Viena skan augstāki, otra — zemāki. —

Nu bij labs gadījums bērnu dzirdes izmēģināšanai, bez ka viņi

paši to nojaustu. To izdarījām turpat pagalmā. No 28 skolēniem

bija 10 skolēnu, kas nevarēja atšķirt zemāko no augstākā.
Vingrināties toņu augstumu izšķiršanā neaizmirsām arī ekskur-

sijās. Izdevības bija daudz: fabriku pūtieni, gaiļa dziedāšana, kuļ-
mašīnas dūkšana v. c.

B. Ritms — skaņu šķirošana pēc garuma.

1. Gājām pārīšos. Viens ieminas:
— Vai mēs nevarētu „taisīt mūziku" un tad iet? —

„Taisīsim ! Bet kā ?"

— Lūdzu man svilpīti, es pamēģināšu. —

Mēs visi apstājamies, klausāmies un skatāmies, kā pēc tādas

mūzikas varēs iet.

Un tiešām var! Mazā Elga ik uz sola pūš īsu svilpienu. Mums

nu soļošana liekas daudz vieglāka, jo tagad varam spert soli visi reizē.

Te Imants iesakās:

— Tas par vienmuļu! Es varu citādi! Lūdzu, dod man! —

Un zēns pūš vienu svilpienu stiprāku, otru — klusāku. Pa-

tiešām, tagad tā lieta bija vēl vieglāka.
2. Georgs kādreiz ieminas:

— Kādēļ pulkstenis tā vienādi tikšķina? Kad es būšu liels, es

izgudrošu pulksteni, kas tikšķinās vienreiz stipri, otrreiz klusi. —

Nu meklējām dabā un dažādu darbu gaitā tādus ritmiskus

trokšņus, un, lai tos motoriski apjaustu un patiesi pārdzīvotu, attē-

lojām malkas zāģēšanu, skaldīšanu, vilciena iešanu v. c. Beidzot

plaukšķinādami „izkristallizējām" divdaļīgo ritmu. Un šo

atziņu nostiprinājām rotaļājoties ar bumbiņām: Uz — „viens" svied

bumbiņu pret zemi, uz „divi" — saķer to rokā.

C. Ritma grafiskais attēls.

Sakarā ar dažiem darbiem beidzot sajūtām vajadzību atrast

iespēju ātri un saprotami uzzīmēt izietos soļus, zāģēšanu, bumbiņas

rotaļu v. t. t. Novadīju bērnu domu gaitu uz soļiem. Imants uz-

zīmē slīpi uz tāfeles ceļu un pēdas:
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„Ja, tā arī ir labi. Bet tādu lietu grūti uzzīmēt."

Mirdziņa ir ko citu izdomājusi:
— Ja ceļš ir šauriņš, tad zīmēsim tikai vienu svītru. —

Jānītis domā tālāk:

— Soļus jau arī nevajaga tik lielus zīmēt. —

Tā nonācām pie šāda veida:

Ar to mums pirmskolā pilnīgi pietika.

D. 4-daļīgais ritms.

1. Kādreiz vingrojot spēlēju: „Seši mazi bundzinieki", sevišķi

uzsverot pirmo taktsdaļu.
Laimis iesaucas:

— Tagad mums iznāk viens solis un 3 „klusie"
soļi. —

„Labi, paklausāties, kā būs, ja ik otrais solis būs „klusais"?"
Un es spēlēju, uzsverot 1. un 3. taktsdaļu.

Visi protestē:
— Nē, nē! Tā neizklausās nemaz labi! —

„Nu, redzat! Tā tad paliksim pie iepriekšējā."
Un tagad izrunājam minētās tautas dziesmas tekstu, plaukšķinot

līdzi tā, kā es spēlēju, t. i. 123 4. Pagatavojām bungas un ce-

pures. Lielāka prieka pašreiz nevajadzēja, ka soļot pa seši rindā

ar bungām rokā un cepurēm galvā un dziedāt šo tautas dziesmiņu.
Dziedāšana un rotaļas ir mums tapušas par nepieciešamību.

2. Dienas kārtībā tautas dziesma — rotaļa: „Ko tu, zaķi, pukā-
jiesi" (no Graubiņa „Dziedonītis"). Lielākā daļa bērnu jau meldiju
zin. lemācamies tekstu. Skaļi viņu lasot un plaukšķinot līdzi,
atrodam, ka te arī jāskaita četri.

Zināms, pie teksta lasīšanas neaizmirstam arī domāt par kārtīgu
izrunu (atsevišķo patskaņu izrunā jau esam vingrinājušies). Pēc tam

tekstu izčukstam. Tas dara bērniem lielu prieku. Ar lielu rūpību
tie cenšas katru vārdu pareizi izrunāt, lai varētu tos dzirdēt un

saprast. Pēc tam dziesmiņu' izdziedam. Un nu sākas attēlošana!

„Kas mums te būs vajadzīgs?"
— Zaķis! — Bērns! — Lielie kungi! —

Sadalām lomas. Bet nu ir vajadzīgas „zaķim" ausis, „lieliem
kungiem" taures un cepures. Ķeramies atkal pie darba. Protams,
ka klusēdami jau nevaram strādāt. Tāpēc strādādami turpinām
dziedāšanu. Kad viss pagatavots, sākas attēlošana. Te es ļauju
bērniem pašiem domāt un izdomājumus attēlot. Šur tur tikai

piepalīdzu.

Pamatskolas I klase.

Pie ritma izjūtas izkopšanas un stiprināšanas tamlīdzīgā garā
strādājām ari I un II klasē.

E. Mēģinājumi izprast mūzikas „valodu".
Bieži mēdzu bērniem priekšā spēlēt viņu izpratnei pieejamus

gabaliņus. Gabaliņa nosaukumu nekad bērniem iepriekš nesacīju.
No sākuma bērnus vairāk interesēja skatīšanās: viņi gribēja redzēt
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roku kustības, āmuriņu lēkāšanu v. t. t. Bet pamazām viņus iein-

teresēja pašas skaņas, un sākās aizvien uzmanīgāka klausīšanās.

Drīz vien mēs nonācām pie tā, ka pa spēlēšanas laiku visi klusi

un nopietni klausījās, pat tie, kurus parasti nākās grūti mierā no-

turēt. Nemanot mūsu starpā ierosinājās mūzikas gabalu „ap-

spriedes". Katrs varēja izteikt savas domas, kas viņam klausoties

radušās. Parasti mēdzām uzminēt dzirdētā mūzikas gabala saturu.

1. Stundas temats „pulkstenis". Nonācām līdz dažāda veida

pulksteņiem. Es piesēdos, lai spēlētu.
— A, jūs mums, droši vien, spēlēsat par pulksteni! —

„Klausāties vien uzmanīgi, tad varēsat pateikt, par ko mūzikā

runā."

Spēlēju Th. Kullaka „Sienas pulkstenis" (Die VVanduhr) vai-

rākas reizes. Visi klausījās ar lielāko uzmanību. Vairāk kā puse

bija gabaliņu izpratuši. Mazās Elgas domas man atzīmētas tā:

— Es redzu lielu sienas pulksteni. Tas iet rupji — tik-tak. Uz

galda stāv mazais modinātājs pulkstenis. Tas iet klusāk. Tālāk

man likās, ka es dzirdu klusi tikšķinam tēva kabatas pulksteni, kas

pakārts pie gultas. Tad
— tur pa vidu lielais sienas pulkstenis

nosita stundas laiku. —

2. Kādreiz vingrošanā nospēlēju Šūmaņa „Soldatenmarsch".
Gandrīz visiem bija vienas domas:

— Tur soļo kareivji! —

Arī mēs pēc šī marša mūzikas tajā reizē soļojām un vingrojām.
Diezgan bieži bērniem spēlēju:
Th. Kullaka: „Grosse Parāde", „Grossmutter erzāhlt eine schau-

erliche Geschichte", „Das Gespenst im Kamin", P. Šūmaņa „Wilder
Reiter" v. c.

3. Izejot tematu „Ziemassvētki" spēlēju Griega „In der Halle

des Bergkonigs." Te par visiem kopā iznāca gara, gara pasaka,
īsumā tā šāda:

— Liela, gara ala. Tur. ir daudz lielu un mazu laktu un

āmuru. Lieli, vidēji un mazi rūķi ir noturējuši apspriedi un nolē-

muši čaklajiem bērniem izkalt uz svētkiem dažādas mantiņas.
Atskan darba signāls (pirmā takts). Lielie rūķi sāk kalt ar lielajiem
āmuriem uz lielajām laktām. Tad tie nodod mantiņas vidējiem
rūķiem. Tie izkaļ to, ko lielie nevarēja. Un beidzot — maziņie
rūķīši kaļ ar mazajiem āmuriņiem vissīkākos zīmējumus un izrotā-

jumus. Lielie pa to starpu jau nestāvēs mierā. Tie kaļ atkal

no jauna. —

Šo gabalu bērni neaizmirsa uz Ziemassvētkiem nevienu gadu.
Vienmēr tie mani lūdza to nospēlēt. Kad mums jau bija sakrājies
zināms repertuārs, es reizām ļāvu bērniem izvēlēties, ko lai spē-
lēju. Kādu laiku viņi mani vienmēr lūdza kā pirmo nospēlēt šo

Griega gabalu.

Pamatskolas II klase.

F. Divbalsīgā dziedāšana.

Šis darba posms bērniem darīja lielu prieku. lesākām ar ka-

nonu : «Aijā, žūžū, lāča bērni." Zīmīgi, ka sākumā visiem gribējās
būt „otrai balsij", t. i. otrai grupai, kura iesāk divas taktis vēlāk.
Vēl pāris-trīs kanoni un tad pārgājām pie īstās divbalsīgās dziedāšanas.
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Vispirms ņēmām dziesmas, kas ļaujas iekārtoties tā, ka balss

dalās tikai piegavilējuma vietās. Tad pamazām pārgājām pie tādām,
kur otrai balsij iznāk arvien plašāka, patstāvīga meldija. Uz gada

beigām dziedājām arī dziesmas ar caurejošu patstāvīgu otru balsi.

Tikai sargājamies ķerties pie tādām, kur otra balss, lai gan

„pēc visiem harmonijas likumiem" meldijai pielāgota, bet dabīgi no

viņas neizriet, liekas mākslīgi piekabināta. Šo mākslotību bērni

visai ātri un pareizi apjauda, un viņas dēļ nepatika ne dziesmu

mācīties, ne dziedāt.

Darba gaitas raksturošanai šinī posmā lai noder šādas divbal-

sīgās dziesmas iestudēšana.

Stundas sākumā uz tāfeles stāv:

Jānītimi treji vārti, lī—go, lī—go; visi treji appušķoti, lī—go.

(tikai bez teksta un takts apzīmējuma).

Nošu mācību esam sistēmatiski piekopuši jau no I klases sākot

un strādājuši tādā garā, kā tas aprādīts Jūl. Rozīša

mācības metodikā." Šādu dziesmu iemācīšanās pēc notīm mums

pilnīgi pa spēkam. Papriekšu izlasām notis. Noskaidrojam, cik

katrā taktī skaitīsim (četri!), kāds no skolēniem pieraksta nošu

sistēmā trūkstošo takts apzīmējumu. Takts ritmu izplauk-
šķinām. Tagad atrodam un izdziedam tās melodiskās formulas, no

kurām izveidota dziesmas melodija — I pakāpes trijskani un mažora

heksachordu do—la. Tos visi prot dziedāt, un tādēļ skolēni drīz

vien aptver dziesmas meldiju, uzrakstu tekstu. To papriekš skaļi
izlasām, pēc tam izčukstam, lai vingrinātos pareizā artikulācijā, un

beidzot izdziedam. Tādā pat kārtā iemācāmies otro balsi. Tad

sastājamies korī, vēl reizi izdziedam atsevišķi katru balsi, un tad

kopā. Otrajai balsij dažkārt palīdzu, ja sākumā vēl vietām ne-

droši iet.

Pievestā dziesma ir viena no mūsu skanīgākajām un bērniem

patīkamākajām līgo dziesmiņām.
*

* *

*

111 un IV klasē dziesmu iestudēšana norisinājās tādā pat garā.
Teorētiskās zināšanas un mūzikas veiksmju piesavināšanās notika

tādā kārtībā, kādu ieteic agrāk minētā metodika. Sakarā ar to

dzirdes vingrināšana gāja divos virzienos:

1. nošu rakstu pārvēršana skaņās — tveršanas mācība un

2. dzirdētās melodijas fragmenta attēlošana notīm — mūzikas

diktāti.

Galvenā kārtā rūpējamies par to, lai bērni ne tikai prastu katru

(aunu „melodisku formulu" (I, IV, V pakāpes trijskaņus, toņkārtu

un viņas fragmentus) notīs droši atrast un nodziedāt, bet arī pēc
dzirdes pazīt un nospraust.
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Valdekā pie strūklakas

Anastazija Vecmanis-Dārziņš

Skolēnu ekskursijas

Skolēniem nepieciešami jāiepazīstas ar savas skolas tuvāko ap-
kārtni. Šī apkārtne pat jāliek visas skolas mācības pamatā. No

viņas jāsmeļas stundām temati, kas pārrunās, rakstu darbos un la-

sāmā vielā jāapstrādā. Skolotājam ir jāmācās pašam un jāmāca
skolēni novērot savas apkārtnes dabas un kultūras parādības, jā-
mācās iedziļināties dabas pārmaiņās, uztverot pat vissīsākās nianses,
lai no saviem novērojumiem taisītu slēdzienus un gūtu vielu turp-
mākam darbam. Tas, ko mēs novērojam skolas tuvākā apkārtnē,
lielākā vai mazākā mērā būs novērojams arī citur. Tā, izejot no

vistuvākās apkārtnes, mēs nonāksim vistālākā un bez grūtībām sa-

pratīsim notikušās pārmaiņas. Dabas parādības visur ir vienādas,
tikai dažādās vietās tās izpaužas dažādās pakāpēs. Tāpēc nepie-
ciešami mācīties redzēt savā apkārtnē visniecīgākās dabas īpatnības,
lai citā vietā, kur tās sastopamas lielākā mērogā, tām nepaietu
garām.
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Lai šo savu tuvāko apkārtni redzētu, nepieciešamas organizētas,

pārdomātas un noskaidrotas ekskursijas, sākot jau ar pirmskolas
bērniem.

Mazie ekskursanti

Ekskursijas sarīkoja visas institūta paraugskolas klases. Tā,

piemēram, pirmskolas klasēs gada laikā ir sarīkotas 8—17 ekskur-

sijas, pirmās klasēs 7—B, otrās B—lo,8—10, trešā 6 un ceturtā 5. Ve-

cākās klases, trešā un ceturtā, kas skolas tuvākā apkārtnē jau bija
sakrājušas zināmu atziņu krājumu, sarīkoja tālākus braucienus un

gājienus — uz ķieģeļu cepļiem, jūrmalu, Rīgu, Bausku, Mežotni

un citur.

Visvairāk novērojumu sniedza Driksa, Lielupe, pilsdārzs, pils,
pļava, mežs, skolas ferma un pati pilsēta.

Skolēniem bija iespēja upes novērot visos gada laikos, jo skola

atradās krastmalā. Ja kas jauns uz upes bija gadījies un skolēni

to bija novērojuši, tad no rīta skolā tie par to vien runāja. Ja nu

skolotāja to nebija redzējusi, tad sākās liela stāstīšana un skaidro-

šana. Dažu reizi pie svarīgākām parādībām iznāca pakavēties ne-

dēļām ilgi. Tur bija radusies viela gandrīz visiem mācības priekš-
metiem; Lielu interesi parasti rada ledus iešana un straumes ātrums

Driksā un Lielupē. Vecākās klases neapmierinās ar to nelielo upes

daļu, kas tek gar skolu, tās taujā pēc viņas iztekas un ietekas.

Apskata arī, kā upi izmanto, ko labu un sliktu no viņas gūst.
Temats tik plašs, ka tikko to var paspēt izmantot.

Pilsdārzā ir ļoti daudz ko redzēt. Tur sevišķi patīkams ir

rudens ar savu zeltu un lapu kritu. Ar lielu prieku mazākie lasa

dažādās lapas, kastaņus, zīles v. c, nes uz skolu un izgrezno klasi

vai arī taisa dažādas rotaļu lietiņas. Pilsdārzā ir dažādas koku

sugas, puķes, putni, vāveres. Ziemā pilsdārzs kluss — viss ap-

snidzis. Tad sevišķi lielu prieku un baudu sagādā skaistie sarmas

ziedi. Ļoti labi pilsdārzā var novērot ari pavasara tuvošanos un

pirmos pavasara vēstnešus.
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Aplūkojot pili, jāpiegriežas vēsturei. Redzot viņu tagadējā
izskatā, gribot negribot paceļas jautājumi, kas to izpostījis, kad un

kamdēļ, kāda tā agrāk bijusi, kad celta, kas tajā dzīvojis u.t.t., u.t.t.

Aiz upes pļavā mazie iet izskrieties un puķes lasīt, vecākie —

mācīties pazīt dažādas puķes, lapas, zāles v. c.

Ekskursijā uz mežu parasti gāja „uz veselu dienu", tā jau tā-

lāka ekskursija. Tur daudz ko novērot un redzēt, — kādi tur ir

augi salīdzinot ar pļavu, dzīvnieki salīdzinot ar dīķi un upi. Tik

bieži rodas jautājums: „kādēļ?" Saules un svaiga gaisa pilni bērni

atgriežas mājās ar ziediem un dziesmām. Nu ir daudz enerģijas
un arī daudz tematu, kas jāapstrādā. Te pietiek vielas vairākām

nedēļām.

Ļoti plašu un vispusīgu materiālu sniedz skolas ferma Tūliņ
aiz vārtiem vērību saista strūklaka, —

rodas jautājums par apūde-
ņošanu. Turpat puķu dārzs — skaistas puķes — vesela virkne

jautājumu, —kā katru sauc un kā tās jākopj. Siltumnīcā var

dabūt redzēt pavisam citādus augus nekā pilsdārzā, pļavā un rfležā.

Atkal rodas jautājums par viņu audzēšanu un izlietāšanu.

Valdekā pie siltumnīcām

Bez gala daudz prieka sagādā un ierosinošu domu paceļ putnu kūtī

mazie cālīši, kas patlaban veļas no olām ārā, to perināšana ar „ma-

šīnu" — inkubātoru un sildīšanās pie elektriskās „saulītes" —

spuldzes. Tur arī var dabūt redzēt govis, kuras dod pienu, kas

skolā tik labi garšo. Rudeņos lielus brīnumus pilsētas bērniem

sagādā labības kulšana, ko arī var dabūt redzēt skolas fermā.

Visur, kur vien kāju sper, tik daudz ko redzēt, novērot un pār-

runāt, ka laika iznāk par maz, lai visu to sīkumos apstrādātu.

Pašā pilsētā var redzēt tirgu, drukātavas, koppienotavas, ka-

lējus, fabrikas, slimnīcas, kapsētas un mūzejus. Ģimnāzijas kabi-
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netos var dabūt redzēt visādus „brīnumus". Visu to vajaga redzēt

un par visu runāt.

Parasti lielu sajūsmu sacēla ceļojošās zvēru izstādes. Katrā

ziņā bija jāredz pinkainais lācis, ziemeļbriedis v. c. svešu zemju
dzīvnieki.

Ekskursijām institūta paraugskolas dzīvē bija svarīga, pat cen-

trāla nozīme. Ap tām grupējās visi vērojumi un pārrunas.

Rotaļas Valdekas parkā
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Augusts Golijats

Darba rīti

Otra kursa otrā pusgadā, kad lielākā audzēkņu daļa jau pa-

spējusi nodot savas praktiskās stundas, institūts sarīkoja „darba
rītu". To varēja uzskatīt kā noslēgumu tam praktiskam klases

darbam, ko audzēkņi bija veikuši divu gadu laikā.

Katras nodaļas spējīgākie audzēkņi izvēlējās priekšmetu un

klasi, kur pasniegt darba rītā paraugstundu. Stundu plānu šai

dienai sakārtoja tā, lai viesiem dotu iespēju izvēlēties pēc patikas
kaut kuru pamatskolas priekšmetu un klasi.

Tā kā darba rītu nolūks bija iepazīstināt plašākas skolu dar-

binieku aprindas ar sasniegumiem, metodēm un darba paņēmieniem,
kādus pielietāja institūtā, tad jau pie laika caur laikrakstiem un

tautskolu inspektoriem izziņoja dienu, kad darba rīts notiks.

Pēc paraugstundu pasniegšanas sekoja šo stundu apspriedes.
Tās bija tā iekārtotas, ka katrs viesis tur varēja ņemt dalību.

Apspriedes sākumā pats stundas pasniedzējs deva īsu pārskatu
par savu stundu: ko gribējis sasniegt, ar kādiem līdzekļiem un me-

todēm, cik tas izdevies, kādas neveiksmes piedzīvojis un kas tam

bijis par iemeslu. Tad viens no audzēkņiem nolasīja plašāku refe-

rātu par stundas gaitu, darba paņēmieniem, pielietātām metodēm,

sasniegumiem un trūkumiem. Pēc tam sekoja debates, kur pieda-
lījās tiklab institūta audzēkņi un skolotāji, kā arī viesi. Jāliecina,
ka viesi vienmēr ir dzīvi piedalījušies apspriedēs, kādēļ ir bijis
iespējams dažu labu reizi noskaidrot ļoti svarīgus principiēlus skolas

darba jautājumus.

Visplašākās bija 1(J29. g. sarīkotās hospitēšanas dienas institūtā.

Viņas aizņēma divas dienas, 22. un 23. februāri. Hospitējumi notika

uzreiz 5 klasēs 3 stundas no vietas. Pamatskolas I pakāpes klasēs

darbs bija iekārtots pēc apvienotās mācības. Apspriedēm abu

dienu vakarā bija noliktas 3 stundas, bet dažas grupas turpināja
apspriedi daudz ilgāk. Hospitēšanā un apspriedēs piedalījās arī

Izglītības ministrs A. Tentelis, Skolu virsvaldes direktors

R. Liepiņš, arodskolu direktors J. Zubāns un 4 tautskolu inspektori.
Stundās viesu piedalīšanās bija ļoti nevienmērīga. Vismazākais

viesu skaits bija 3, vislielākais 30.

Pēdējais darba rīts bija 1930. g. martā. Viņš turpinājās tikai

1 dienu ar trim mācības stundām vairākās klasēs parallēli un ap-

spriedēm pēc pusdienas pārtraukuma.
Viesu skaits bija I stundā pa visām grupām kopā 64, apspriedē

59, II stundā 52, apspriedē 37, 111 stundā 55, apspriedē 47.

Viesu sastāvā te bija dažas savādības. No Jelgavas pilsētas
un apriņķa skolotājiem stundās neviens nevarēja būt klāt, jo taut-

skolu inspektors K. Robežnieks ne tikai nebija ziņojis sava rajona sko-

lotājiem par sarīkojamo darba rītu, bet pat nebija ļāvis viņā pieda-



157

līties tiem, kas pie viņa griezušies pēc_ atļaujas. Tas esot noticis

tādēļ, ka viņam neesot bijis par to nekāda rīkojuma no Izglītības

ministrijas. To tiesu no tāleniešiem skolotāju bija ieradies

vairāk nekā iepriekšējos gados. No Izglītības ministrijas bija iera-

dušies arodskolu direktors J. Zubans un Vācu izglītības pārvaldes

priekšnieks V. Vachtsmūts ar nodaļas priekšnieku M. Radecki. Bija iera-

dušies arī pa vairākiem pārstāvjiem no dažādam minoritatu skolotāju

sagatavošanas iestādēm. Viesu piedalīšanas no visiem latviešu sko-

lotāju institūtiem bija tāda pat, ka iepriekšējos gados.

Viesi ņēma ļoti dzīvu dalību Debates bija ārkārtīgi
interesantas. Lai gan apspriedēs runāja dažādas valodas, tomēr visi

ļoti labi savā starpā sapratās.

Daudz ierosinoša un sajūsmu savam turpmākam darbam še

smēlās kā viesi, tā arī paši darba rīta rīkotāji.

Darba rīts. Aiz bērniem redz hospitantus
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Jūlijs Rozītis

Izrīkojumi

Tekošais darbs prasīja no institūta audzēkņiem visai intensīvu

strādāšanu; tādēļ izrīkojumiem ar izpriecas vai izklaides nolūku

neatlika ne laika, ne gribas. Visi institūta sarīkojumi bija domāti

kā mācīšanas un audzināšanas darba tiešs turpinājums vai papildi-
nājums un noslēgums. Viņus varētu sagrupēt tā:

1. Publiskas lekcijas viena vai otra zinātniska, kultūrfilozofiska,
sabiedriska, paidagoģiskā v. taml. jautājuma plašākai noskaidrošanai.

2. Valsts un sabiedrisku svētku svinības.

3. Vakari tautas darbinieku, arī ievērojamu zinātnieku un pai-
dagogu pieminēšanai vai godināšanai.*)

4. Mūzikāli izrīkojumi.
Pie pēdējiem pakavēsimies ilgāk, jo viņi dažā ziņā atšķīrās no

parastajiem mūzikāliem sarīkojumiem. Sādu sarīkojumu iekārtojums
un programma var būt dažādi, skatoties pēc mērķa, ko ar tiem grib
sasniegt. Dažreiz viņš pastāv tikai technisku veiklību iegūšanā
programmu sagatavojot un izpildot; dažreiz galveno vērību piegriež
iepazīstināšanai ar atsevišķiem mūzikāliem faktiem, t. i. noteiktām

kompozicijām; citreiz atkal uzsver mūzikas ētiski audzinošo nozīmi,
viņas spēju pacilāt garu un vienot prātus uz kopējiem darbiem ko-

pēju mērķu sasniegšanai v. t. t.

Centrālais paidagoģiskais institūts turējās pie ieskata, ka mūzi-

kālā audzināšanā visi šie mērķi ir tikai daļu mērķi, ar kuru palī-
dzību jāmāca audzēkņiem, nākamiem dziedāšanas skolotājiem un

tautas mūzikālās kultūras sekmētājiem atrast un sasniegt galveno
mērķi — pareizo nostāju pret mūziku kā mākslu vispār
un pret atsevišķām viņas parādībām. Tāpēc institūta mūzikālo

sarīkojumu programmai nekad nebija gadījuma rakstura; viņas
pamatā aizvien bija kaut kāda noteikta ideja, kas vieno atsevišķos
numurus vienā nedalāmā veselā, rāda atsevišķās stundās pastrā-
dātā sīkdarba kopainu, resp. sniedz viņam papildinājumu vai illū-

strāciju, rāda atsevišķo izpildāmo darbu vēsturisko sakarību vai

secību un dod iespēju vingrināties skaņdarbu objektīvā vērtēšanā,

īsi sakot, mūzikālie sarīkojumi bija visa kārtējā mūzikālās audzi-

nāšanas darba sintezējums, un šī darba gala mērķis — rādīt pareizo
pieeju mūzikai.

Un tā var būt trejāda.
Var mūziku apskatīt vienīgi no izpildītāja viedokļa. Tādā ga-

dījumā iestudēšanai izvēlas vispirmā kārtā tā saucamos „pateicīgos"
numurus, tos gabalus, kas izpildītājam (solistam, korim, orķestrim)
vislabāk padodas. Pie viņu sarindošanas programmā raugās vienīgi

*) Var minēt Kaudzītes Matīsa, Raiņa, Skalbes un Jaunsudrabiņa vakarus

ar pašu rakstnieku piedalīšanos, Raiņa, Kaudzītes Matīsa un Blaumaņa piemiņas
vakarus, pirmo ar Aspazijas piedalīšanos, Pestalocija, Petersena (Jenā) un

Gehēba (Odenvaldē) vakarus, Dārziņa, Bēthovena un Šuberta piemiņas va-

karus v. c. Red,
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Raiņa

vakars
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uz techniskām grūtībām; atsevišķo numuru secību noteic vēlēšanās

kāpināt akūstisko efektu, nobeigt ar visbrašāko gabalu. Šādu pieeju
mūzikai gribētos nosaukt par artistisko vai virtuozo, jo viņas
galvenais uzdevums — izcelt ne skaņdarbu pašu un viņa vērtības,
arī ne viņa autoru, bet izpildītāju un tā techniskās spējas.
Kur šī pieeja paliek par vienīgo un valdošo, tur mūzika arvien

vairāk attālinājās no sava īstā uzdevuma — būt cēlu jūtu rosinātāja
un tikumisku vērtību vairotāja, pārvērzdamās par tīksminošu dzirdes

kairekli un skanīgu reprezentācijas līdzekli. Un tāda mūzikas pie-
kopšana vairo ne patiesu mūzikas kultūru, bet vislabākā gadījumā
paviršu mūzikālu civilizāciju ar visām viņas labām, bet atī ļaunām

īpašībām. Virtuozā pieeja mūzikai aizvienam kāpina mūzikālo tech-

niku un paplašina izteiksmes līdzekļus un tā ir viņas pozitīvā īpa-
šība; bet viņas vienpusīga kultivēšana parasti noved pie aistētiski-

ētiska mākslas līmeņa pazemināšanās. To var skaidri saskatīt hi-

permodernistiskā mūzikā no viņas nēģeriskiem ritmiem un prastu
troksni; te mūzika dažkārt jau tiktāl deklasējas, ka top ne jau par
vienkāršu dzirdes kairekli vien, bet par fizisku kairekli vispār, un

viņas uzdevums — modināt tieksmes un dziņas, kam ar cēla ētosa

apgarotām jūtām itin maz kopēja.
Var arī no citāda viedokļa pieiet mūzikai. Virtuozā pieeja, kā

teicu, nostāda uzmanības centrā izpildītāju un izpildījumu; var

iekārtot tā, ka izpildītājs kautri nostājas otrā vietā, bet klausītājs
toties uzmanīgāk piegriežas pašam skaņdarbam, vērodams un cenz-

damies izprast viņa stilu, domu izveidojumu un sakārtojumu, me-

lodiju vijīgumu, harmoniju spraigumu un citas tīri formālas

īpašības. Šādu nostāju pret mūziku varētum nosaukt par intel-

lektuālo vai prātmērīgo. Viņa ir nepieciešama ikkatram, kas

grib izprast mūzikas patieso mākslas vērtību, bet jo sevišķi viņa

nepieciešama tiem, kuru nākotnes uzdevumos ietilpst jaunātnes
mūzikālā audzināšana. Intellektuālā pieeja māca mūziku vēsturiski

izprast un objektīvi novērtēt, citiem vārdiem — viņa māca atšķirt
paliekošo, nemainīgo, no visa tā, kam tikai gadījuma raksturs un

kas atkarīgs no nacionālās vai subjektīvās gaumes, no sabiedriskā

vai politiskā uzskata, no laiku maiņās visai mainīgiem modes untu-

miem. Bez tādas prātmērīgas izpratnes un apsveres arī tiem, kas

mūzikā meklē cēlu baudu, viņa draud izvērsties par seklu jūsmo-
šanu, par tīksmināšanos ar skaņām, kas arī beigās var novest nevis

pīe īstās mūzikas, bet pie viņas surrogātiem, pie salkanā vai ne-

ķītrā novirziena lubu mūzikas.

Intellektuālā pieeja ir nepieciešama, bet ar viņu vien nevar

apmierināties, jo viņa, tāpat kā virtuozā pieeja, ir tikai daļu mērķis —

varētum arī teikt: līdzeklis īsto mākslas mērķu sasniegšanai, ko

nedrīkst padarīt par pašmērķi. Māksla un starp atsevišķām viņas
nozarēm taisni mūzika runā uz prātu vismazāk. Mūzika, kā mēdz

teikt, ir dvēseles valoda. Tas gan ir tāds stipri nolietāts izteiciens,
bet nebūt ne tukša frāze. Savu īsto mērķi māksla aizvien sasniedz

tikai tad, kad viņa skar dvēseles slepenākās stīgas un rosina mūsos

cēla ētosa apgarotas domas un centienus. Mākslu patiesi bauda

tas, kas spēj viņu jūtmērī g i ba:idīt. Tad viņa ceļ mūs pāri
ikdienas trokšņiem un kņadai, padara mūs tikumiski labākus un

atver ieeju ideālu gaišā pasaulē.



Tā tad trešā un beidzamā pieeja mūzikai būtu tā, kuru varētum

apzīmēt pat ēmocionālo vai jūtmērīgo. Tā uzskatāma par mū-

zikālās un vispār mākslas audzināšanas gala mērķi. _Tā tas

tēlojies visos laikos un visām kultūras tautām. Tiesa, ir bijuši laik-

meti, kad citāda rakstura strāvojumi mākslu uz laiku nobīda otra

vai pat trešā vietā un it kā izmet no audzināšanas programmas, bet

atkal un atkal paidagoģiskā doma atgriežas pie mākslas kā neat-

vietojama palīga cilvēces tikumiskā audzināšanā. Kultūras tautu

mītiem, mūsu pašu sirmām tautas teikām un daiņām, visu laiku

filozofijas un audzināšanas sistēmām gandrīz nepārtrauktā secība

cauraužas šī doma. Spilgti viņa izpaudās sengrieķu audzināšana;

tad, pēc ilgāka apmiglojuma viduslaikos, atkal visā skaidrība at-

dzima tanī harmoniskās izglītības ideālā, ko praktiski

veidoja Pestalocis, filozofiski pamatoja Herbarts un ar dzej-
nieka-filozofa intuīciju attēloja Šellers savās „vēstulēs par cil-

vēces aistētisko audzināšanu." Bet arī te vēl viņasgaitas nebeidzas.

Viņu sludināja nesenā aistētiskās audzinā š a n a s kustība,
kura tagadnē, vērojot mūslaiku kulturālo krizi, no jauna sak atkal

uzplaukt. Un no jauna sāk atkal filozofi un paidagogi atzīt, ka

cilvēka dzīvē vienīgi tāda nozīme, kāda ir ceļa plānam

ceļinieka rokās, ejot pa tuksnešainu un nepazīstamu apvidu. Ceļa

plāns var ceļu parādīt, bet ne mērķi spraust. Un tā arī saprāts

spēj tikai rādīt ceļu un līdzekļus mērķa sasniegšanai, bet pašus
mērķus sprauž un viņu vērtību noteic cilvēka sirds un dvēsele"

(Valters Ratenaus). Un tādēļ patiesi tikumīgs ir nevis tas, kas me-

chaniski pilda saprāta uzstādītās tikumības normas, bet_ tas, kas

sajūt labā darba daiļumu un ļaunā darba riebīgumu; tadcļ patiesi

tikumīgs ir nevis tas, kas labu dara gaidīdams atalgojumu šinī vai

viņā saulē, bet tas, kam laba darba pastrādāšana sagada daiļuma

izjūtu, t. i. tādu pat nesavtīgu tīksmi, kādu sniedz mākslas darba

baudīšana.

Daiļuma apskaidrotajā ideālu pasaulē arvien sastapušās un sa-

pratušās visas cēlās dvēseles, neskatoties uz plaisu, kas citādi dzīve

šķir tautu no tautas, rasi no rases, paaudzi no paaudzes, vienu

sabiedrisku šķiru no otras. Daile visos laikos visiem labākiem

gariem šķitusi miera nodibinātāja un laimes nesēja. „Sal_da sapņu

pasaulē" atspirgušas visas ienaida, dzīves likstu un prata šaubu

mocītās dvēseles, ja tik viņas spējušas rast ieeju šinī_ pasaulē, ja

viņas spēj ēmocionāli, jūtmērīgi, pieiet mākslai un vispār daiļumam.

Un taisni mūslaiku cilvēkam ieeja daiļuma ideālu pasaule un tas

dvēseles miers, kas aiz viņas vārtiem rodams, vajadzīgi vairāk ka

jeb kurai citai paaudzei.

Vadoties no šiem uzskatiem, institūta mūzikālo sarīkojumu

programmas nekad nekārtoja vienīgi pēc virtuoza principa. Sa-

protams, sniegt techniskā ziņā pēc iespējas labu atskaņojumu ir

katra izpildītāja pienākums, un gādāt par zināmu kāpinājumu —

elementāra aistētiskā prasība. Bet citādi programmas sastadīja,_ska-
toties pēc apstākļiem un vajadzības, vai nu pec intellektuala vai

ēmocionālā principa.
Sacīto vislabāk paskaidros sekojošas divas programmas.

Int c 11 ektu ā 1 ā pieeja.
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Mūzikas vakars 1927. g. 24. maija.

Programmas I daļa.
1. levada referāts: Polifonā un homofonā mūzika.

2. Pavasara kanons (6-balsīgi). Sīmanis Fornsete (ap 1230. g.).
3. Pirmā zāle. Orlandus Lassus (1532.—1594.).
4. Dzīvības kokam. G. P. Palestrina (1514.—1594.).

Izp. jaukts koris.

5. 4-balsīga simfonija. Adr. Bankjeri (1565.—1634.).
6. Allemande („vācu deja"). Melchiors Franks (1573.—1639.).

Izp. stīgu orķestris.

7. Rotaļa. Klavierēm 4-rocīgi. A. Diabelli (1781.—1858.).
8. 111 daļa no 4-rocīgās klavieru sonātas b-dūrā. W. A. Mocarts.

(1756.—1791.).
9. Klavieru sonāta op. 14 Xs 2. L. Bēthovens (1770. —1827.).

10. O sanfter sūsser riauch. K. Kreicers (1780.—1849.).

Izp. sieviešu koris.

11. Die Nachtigall. F. Mendelssons (1809.—1847.).
Izp. jaukts koris.

(Programmas II daļā latv. tautas un mākslas dziesmas).

Emocionāla pieeja.

Ziemassvētku eglītes konc c r t s 1929. g. 18. decembrī.

I da|a.

ara ē es. rogramma.

Introitus: „Mana dvēsele teic

augsti to Kungu." Luk. 1., 16.
1. Dāvida 19. dziesma. E.

Melngaiļa.

V ēstīj ums: „Un notika, ka tanī

laikā..." Lūk. 2., 1—14.

2. Betleme. K. Martinovska.

„No viņa pilnības mēs visi esam

mantojuši." Jana f., 16.

„ ...
tie pielūdza viņu.

Mat.r l., 11.

_

„un izpauda vārdus, kas viņiem
šā bērna deļ bija teikti."

Lūk. 2., 17.

3. Kā tevi godam saņemt.

M. Tešnera (ap 1613. g.). Ko-

rālis mūslaiku sabalsojumā.
4. Adoramus te, Christe. Fr.

Roselli (ap 1570. g.).

5. In dulci jubilo. H. Haslera

(ap 1608. g.). (Korāļa „Dzied,
mīļa sīrds, bez briesmām" pirm-
veids.)

6. Kristus bērna šūpuļdzie-
sma. 16. g. s. melodija Jūl.Rozīša

sabalsojumā.

7. Klusa nakts. Apm. pirm-
veidā. Fr. Grūbera.

„bet Marija paglabāja tos dziļi
savā sirdī." Luk. 2., 19.

īzp. jaukts koris.
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II da|a.

ļ. Svētlaimīgo garu deja. K. Gluka.

2. Sapņojums. A. Zeibolda.

Izp. stīgu ansamblis.

3. Meditācija par „Ak tu priecīga..." H. Cilchera.

Izp. E. Blekte.

4. Sonāta d-dūrā klavierēm 4-rocīgi, I d. V. Mocarta.

Izp. A. Balode un E. Ķikāne.

5. Ainas no orātorijas „Mesija" (priekšsludinājumi un Kristus

dzimšana). G. Hendela.

a) Rečitatīvs tenoram: „Mieru Cionai vēstāt...".

b) Koris: „Debess godība atklāsies jums. ..".

c) Rečitatīvs soprānam: ~Reiz gani pieguļā...".
d) Koris: „Gods Dievam vien...".

c) Ārija'par labo ganu.

f) Rečitatīvs basam: „Raugat šurp, tumsa klāj...".
g) Kvartets: „Lai skan nu gavilēs...".
h) Koris: „Allelūja.

Solo: Soprāns —M. Valtere. Alts —E. Vismane. Tenors —

B. Šmitmanis. Bass —A. Bērzkalns.

Klavierpavadījumi — E. Kalniņa.

Lielāki muzikāli izrīkojumi arvien bija divi gadā: Ziemassvētku

eglītes koncerts un gadskārtējais mūzikas vakars skolas darbu

beidzot. Pirmais sniedza izdevību iepazīstināt ar garīgo mūziku,
pēdējais — ar laicīgo. levērojot divgadīgo kursu, mācības darbs

parasti tika iekārtots tā, ka vienu gadu galveno vērību piegriezām
sveštautu mūzikai, otru gadu latvju mūzikai. Cittautu mūzikas

apskati sākām parasti ar 15. gadsimtu un beidzām ar romantiķiem.
Tālākās mūzikas gaitas noskaidrojām pie latvju komponistu darbiem,
iesākot ar tautiski romantiskā laikmeta komponistiem un beidzot ar

impresionistiskā novirziena priekšstāvjiem. Parallēli ar šo darbu

gāja tautdziesmu studēšana. Viņu izvēlē arī vienmēr ievērojām da-

žādu novirzienu apstrādājumus, no Cimzes līdz modernājiem.
Gadskārtējo mūzikas vakaru aizvienam ievadīja programmai

pieskaņots un viņu paskaidrojošs mūzikas skolotāja referāts.

Referātu temati bija šādi:

1926. g. — Vācu mūzikas iespaids uz latvju mūziku.

1927.
„

— Polifonā un homofonā mūzika.

1928.
„

— Latvju mūzikas gaitas.
1929.

„
— Mūzika un audzināšana.

1930.
„

— Pieeja mūzikai.
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Koris 1929.g.pavasarī
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Fricis Dravnieks

Izstādes

Valsts centrālais paidagoģiskais institūts uzskatīja par savu pie-
nākumu rādīt savu darbu katram, kas viņu vēlējās redzēt. Katrs

apmeklētājs kaiU kurā laikā varēja dabūt apskatīt institūta klases

un kabinetus, varēja noklausīties lekcijas, noskatīties praktiskos
darbos vai institūta paraugskolas mācības gaitā.

Šo iespēju savā atvaļinājuma laikā ir izmantojuši daudzi sko-

lotāji, šo iespēju ir izmantojuši arī daži paraugskolas skolēnu vecāki.

lepazīties ar institūta un II Jelgavas valsts ģimnāzijas kabinetiem ir

ieradušās Jelgavā skolotāju un skolēnu ekskursijas ne tik vien no

Latvijas dažādām vietām, bet pat no ārzemēm, kā, piemēram, no

Igaunijas.

Institūta audzēkņu darbs institūta paraugskolā ir ticis rādīts arī

īpašās hospitēšanas dienās, jeb darba rītos. Bez tam atsevišķi in-

stitūta darbinieki ļoti labprāt ir lasījuši lekcijas kursos, paidago-
ģiskās nedēļās un skolotāju konferencēs, tā pauzdami tālāk institūta

darbā izveidotās idejas.

Tomēr visos minētos gadījumos par darbu institūtā ir interesē-

jušies galvenā kārtā skolotāji un Izglītības ministrijas atbildīgie
darbinieki.

Lai dotu iespēju arī plašākai sabiedrībai iepazīties ar institūtā

un paraugskolā veikto darbu, tad ir tikušas sarīkotas izstādes.

Pirmo lielāko izstādi institūts sarīkoja Jelgavā 1928. g. jūnijā.

Jelgavas izstādē priekšmeti bija novietoti divos namos, —
Čakstes

bulvārī (Upes ielā) 13 un Pasta ielā 25 tieši attiecīgos kabinetos un

klasēs, vajadzības gadījumos izmantojot arī blakus telpas.

Izstādes apmeklētāju starpā, kā tas redzams no viņu pašu pa-

rakstiem, mēs jau sastopam tādas personas, kas citā laikā institūtā

nav bijušas. Bez skolotājiem un skolēniem mes tur sastopam lauk-

saimniekus, tirgotājus, amatniekus, ierēdņus, ārstus, advokātus,
agronomus, studentus v. c, kas nākuši ne tik vien no Jelgavas un

Jelgavas apkārtnes, bet arī no Rīgas un pat no attālākiem Latvijas
apgabaliem, neizslēdzot pat Latgali. Liela daļa no apmeklētājiem
dzīvi interesējās par izstādītiem priekšmetiem, kā to rādīja viņu
sarunas ar institūta darbiniekiem.

1929. g. rudenī institūts piedalījās lielajā Latvijas skolu 10 gadu
jubilejas izstādē Rīgā jaunajā tirgus ēkā.

Rīgas izstādes apjoms iznāca ļoti mazs, salīdzinot ar Jelgavā
sarīkoto izstādi. Uz Rīgu varēja aizvest tikai mazu daļu no izstādei

noderīgiem materiāliem, un ir tad viena daļa no aizvestiem mate-

riāliem telpu trūkuma dēļ bija jāatstāj guļam pagaldē.



Rīgas izstāde institūts gribēja paradīt to, ka viņš savus au-

dzēkņus sagatavo nākamam skolotāja darbam.

Institūta paraugskolā rādīja dažas institūta audzēkņu paraug-

stundas, bet institūts dažus patstāvīgus audzēkņu darbus un dažus

paņēmienus mācības līdzekļu gatavošanā, dziedāšanas mācībā un

ģeogrāfijas metodikā. Tā ģeogrāfijas metodikā, piemēram, bija
demonstrēta tikai pieeja klimata izpratnei un virsas attēlošanai. Ja
vēl piemin statistiskās tabulas par institūta audzēkņu pasniegtām
praktiskām stundām un karti, kur parādīts, no kādām vidusskolām

audzēkņi iestājušies institūtā un kur pēc institūta beigšanas aizgā-

juši skolotāju vietās, tad būtu jau uzskaitīts gandrīz viss, kas Rīgas
izstādē institūta nodaļā bija redzams.

Ameklētāju Rīgas izstādē bija daudz vairāk nekā Jelgavas
izstādē. Lielākā daļa no apmeklētājiem te pirmo reizi sastapās ar

Valsts centrālo paidagoģisko institūtu. Daudziem no viņiem izstā-

dītie priekšmeti bija sveši un nesaprotami Bet vienai nelielai daļai
apmeklētāju arī šī nelielā izstāde atnesa zināmu labumu. Viens otrs

no skolotājiem guva dažu labu jaunu ierosinājumu, un dažs labs

no neskolotājiem guva vismaz iespaidu, ka skolas darbs jaunlaiku
skolā nemaz tik vienkāršs nav, kā tas varētu nezinātājam izlikties.

Arī pēdējai atziņai ir sava labā puse, jo tā ierosina uz paida-
goģiskām pārdomām arī plašāku sabiedrību, kas skolas attīstību var

tikai veicināt.
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Jūlijs Flūgins

Bibliotēka un lasītava

1. Institūta bibliotēka sastādījās no latviešu un cittautu literā-

tūras un zinātnes grāmatām. No zinātnēm bibliotēkā bija plaši re-

prezentētas paidagoģika, psīcholoģijā, filozofija, socioloģija un vēsture.

Pārējo disciplīnu grāmatas bija sadalītas pa attiecīgām kabinetu bib-

liotēkām, kā ģeogrāfijas, dabas zinātņu v. c. Bez tam institūts abo-

nēja visus latviešu un ievērojamākos cittautu paidagoģijas, psīcho-

loģijas un literātūras žurnālus un rakstu krājumus.

Lai audzēkņi mācītos vispusīgi un dziļi sagatavoties stundu

praksei, lielā skaitā iegādātas arī dažādo priekšmetu mācības grā-

matas un metodikas.

Literātūras nodaļā bija atrodami visi latviešu un ievērojamāko
cittautu rakstnieku daiļdarbi.

2. Kā lasītavu institūta audzēkņi varēja izlietāt II Jelgavas
valsts ģimnāzijas literātūras kabinetu. Lai literatūras izņemšana
dibinātos uz pašu rakstnieku darbu lasīšanu, ģimnāzija iekārtojusi
literātūras kabinetā arī bibliotēku, kur atrodami vairākos eksem-

plāros visi izjemamo rakstnieku darbi,_ literatūras vēstures, rakstu

krājumi v. c. Kabinets atvērts katru pēcpusdienu no p. 4 līdz p. 7,

kad audzēkņi var dabūt grāmatas lasīšanai uz vietas.

Šinī kabinetā atradās arī visi institūta paidagoģijas,_ psīcholo-

ģijas un literātūras žurnāli, kā arī institūta audzēkņu dažādas rokas

grāmatas.

Katru pēcpusdienu institūta audzēkņi pulcējās šai kabinetā, lai

vāktu materiālus saviem referātiem un praktiskām stundam,_ ka arī

lai iepazītos ar jauniznākušām grāmatām un periodisko literatūru.
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Malvīne Sīlis-Heincs

Internāts

Pirmā gadā (1925/26. māc. g.)
internātam telpas bija ierādītas au-

dzēknēm Valdekas fermā Rīgas šo-

sejā un audzēkņiem Jelgavā, Čakstes

bulv. 13. Internātu pārzināja M. Jan-
sons.

Valdekā internātam bija norā-

dītas šādas telpas: 3 guļamistabas,
katra 10—12 audzēknēm, trīs darba

telpas mācību sagatavošanai, 1 ēdam-

istaba, virtuve un mazgājamā telpa
ar 2 vannām. Guļamistabas lie-

tāja tikai nakti pārgulēšanai, jo rok'

Atpūta pie šacha galda

darbiem un mācību sagatavošanai katrai grupai bija ierādīta atse-

višķa telpa. Guļamtelpās katrai audzēknei bija ierādīts aizslēdzams

skapītis drēbju un veļas glabāšanai, krēsls un ik pa 2 audzēknēm

viens galds. Mācību telpā katrai audzēknei bija ierādīts viens galds
ar krēslu un atsevišķu elektrisko degvietu, ko audzēkne iededza

tikai strādājot pie sava galda. Mazgājamā telpā katras audzēknes

un katra audzēkņa rīcībā bija nodota mazgājamā bļoda.
Par veļu un apģērbu audzēkņiem bija jāgādā pašiem. Au-

dzēknes pašas mazgāja savu veļu. Viņas varēja lietāt internāta

veļas mazgājamos traukus.

Tāpat audzēkņi lietāja arī vannu un dušu krāsnis. Audzēkņiem
un audzēknēm katru nedēļu obligātoriski bija jāiet vannā.

Gulēt bija jāiet ne vēlāk par p. 1072 vakarā un jāceļas p. 6 rītā.

Pirmos gados visas internāta audzēknes obligātoriski piedalījās
kopgaldā, un tamdēļ virtuves un galda traukus neizsniedza au-

dzēknēm, bet par tiem zināja virtuves saimniece ar dežūrējošo au-

dzēkni. Skolnieces pašas pa grupām klāja ēdamgaldus un mazgāja
traukus.

Audzēknēm pašām bija jārūpējās par tīrību un kārtību visās

internāta telpās.
Dzīvojot šādās lielākās grupās, audzēkņi pieradinājās respektēt

citu uzskatus un parašas. To* prasīja ikdienas darbs un kārtība,
kur visi atbildēja par vienu un vienam nereti nācās atbildēt

par visiem.

1926/27. m. g. internāta līdzšinējās telpas izrādījās par šaurām

un nespēja uzņemt visus audzēkņus. Tamdēļ noīrēja telpas Čakstes

bulv. 9 ar 2 guļamistabām un trim darba telpām. Arī še bija au-

dzēkņu lietāšanā vannas istaba ar dušām. Čakstes bulv. 13 noorgani-

zēja otru kopgaldu ar 64 dalībniekiem. Par otru internāta audzinā-

tāju pieņēma A. Vījupu.
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Kārtība internāta iekšējā dzīvē palika tā pati, kas iepriekšējā
gadā. Audzēkņi paši atbildēja par tīrību internāta telpās, kā arī

rūpējās par to, lai nekur lieki nededzinātu elektrību vai malku.

1927/28. m. g. atkal vajadzēja internāta telpas paplašināt. Aka-

dēmijas ielā 38 noīrēja trīs dzīvokļus ar 16 istabām. Še katrā

istabā novietoja 4—6 audzēkņus, kas turpat arī strādāja. Audzēkņu
skaitam pieaugot līdz 110, pieņēma trešo internāta audzinātāju —

M. Medni. A. Vījups vietā par audzinātāju nāca M. Sīlis-Heincs.

1928/29. m. g. internāta dzīve ritēja jau iekārtotās sliedēs, tāpat
kā visā institūtā, jo pa šiem 4 gadiem institūts jau bija paspējis
izveidoties. Internāta audzēkņi zināja savus pienākumus un veica

tos ar prieku. Katram tikās redzēt savu stūrīti glīti iekārtotu un tīru.

1929/30. m. g. audzēkņos bija izmanāms sarūgtinājums par to,
ka jāārda viss tas, kas pa 4 gadiem ar lielām pūlēm iekārtots un

sasniegts. No sākuma nebija vairs izmanāms tas prieks, kas iepriek-
šējos gados. \

Tomēr šis sarūgtinājums darbā drīz vien izzuda. Audzēkņiem

apmierinājumu deva tā apziņa, ka viņi daudz ko sasnieguši un spēj
strādāt, paļaudamies paši uz saviem spēkiem.

Šai gadā arī internāta audzēkņu skaits bija mazāks, jo nebija
vairs pirmā kursa. Telpas pamazām bija atkal jāsašaurina. At-

laida arī trešo internāta audzinātāju.
Par piedalīšanos kopgaldā katram audzēknim bija jāmaksā

rudens pusgadā Ls 140,— un pavasara pusgadā Ls 160,—.
Lai nāktu pretī trūcīgām audzēknēm, kas no mājām spēja atvest

sev produktus, kopgalds šai gadā vairs nebija obligātorisks. Au-

dzēknēm pa grupām izsniedza virtuves un galda traukus, un tās pašas
zem audzinātājas uzraudzības gatavoja sev pusdienas.

Visus gadus internāta audzēknēm katrai vienu dienu mēnesī

bija jādežūrē virtuvē: I kursa audzēknēm pie kopgalda un virtuvē

pie ēdienu pagatavošanas, bet II kursa audzēknēm bez tam vēl bija

jāved dienas žurnāli un rēķini, lai iepazītos ar kopgalda vadīšanu

un internāta grāmatvedību.
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Jānis Leismanis Rūdolfs Dārziņš

Rūdolfs Dārziņš

Audzēkņu pulciņš

Pulciņš savu darbību uzsāka 1925. gada 11. novembrī, kad tika

sasaukta pirmā institūta audzēkņu vispārējā sapulce un nosprausti

pulciņa darbības mērķi. Audzēkņi pulcējās kopā ar lozungu: „Uz
darbu un garīgu patstāvību!"

Institūta audzēkņiem jau no paša sākuma bija puslīdz skaidrs,
ka tiem reiz jātop stipriem savā darbā un jāmēģina sevi nodrošināt

sabiedrībā. Audzēkņos jārada apziņa, ka viņi nav nejaušs pūlis,
kur nemanīti viens var pazust un divi nākt klāt, un kur nevienam

nav nekādas daļas ar kopību. Bija laiks sākt domāt, ka viņi no

skolas sola atdoti visai sabiedrībai ar apliecinājumu par zināmu ga-

tavību. Lai to pierādītu, sevi nostādītu sabiedrībā kārapzinīgu per-

sonību, jāiemācās droši, mierīgi, pašapzinīgi un korrekti spriest un

izteikt savas domas. Lai to sasniegtu, lai katrs izkoptu savu īpat-

nējo domu, nepieciešami vingrināties šinī virzienā un iegūt jau zināmas'

veiksmes. Neviens nedrīkst teikt: „Es nezinu, es nedomāju!"
Katram pašam sevi jāaudzina, jāizveido sava personība. Labāk

tas veicas kopībā, vienam otru pamācot, mudinot un sildot.

Ņemot vērā augšminēto audzēkņu kopējo domu un izejot no

speciālā aroda, arī izriet pulciņa mērķi, kas formāli tiek nosprausti
statūtos: sekmēt paidagoģiskās domas attīstību starp pulciņā esošiejn
un bijušiem audzēkņiem, censties pašiem sevi sabiedriskifaudzināt,

izkopt gribas spēju uz patieso, labo un daiļo.

Pulciņa mērķis bija nosprausts un līdzekļi izvēlēti, tikai grūtības
radās stājoties pie sprausto mērķu reālizēšanas. Lai institūtā divu

gadu laikā iegūtu nepieciešamās paidagoģiskās zināšanas un arī

zināmus praktiskus paņēmienus, tad audzēkņiem vajadzēja neatlai-

dīgi, nemitīgi un intensīvi strādāt. Maz laika atlika pašaudzināšanai,

pašveidošanai un darbībai pulciņā. Neskatoties uz laika trūkumu

un visām citām grūtībām, pulciņš savā pastāvēšanas laikā ir sarī-
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kojis ap 60 publisku lekciju par dažādiem paidagoģiskiem, sabie-

driskiem un filozofiskiem jautājumiem, 12 rakstnieku vakarus un

citus izrīkojumus. Pie pulciņa regulāriem sarīkojumiem piederēja
Ziemassvētku eglītes vakari, gadskārtējie pavasara koncerti un au-

dzēkņu izlaidumu akti. Bez tam iekšējo saišu uzturēšanai un sti-

prināšanai institūta audzēkņu starpā un starp audzēkņiem un audzi-

nātājiem pulciņš sarīkoja slēgtus vakarus ar brīvu programmu.

Tur katrs nāca priekšā tāds, kāds viņš bija, un sniedza to, kas

viņam acumirklī bija uz sirds. Šinīs vakaros varēja vispilnīgāk

izpausties audzēkņu pašdarbība un iniciatīva-. Katram bija dota

iespēja parādīt savu iekšējo „es\ Lai dotu iespēju audzēkņiem ar

savu domu uzstāties publiski, pulciņš ikgadus sarīkoja vairākus jau-

tājumu vakarus, kur audzēkņi paši referēja par zināmiem jautāju-

miem, ko pēc tam visi pārējie apsprieda, kritizēja, laboja un vērtēja.

Audzēkņu pulciņa valdes sēde

Pulciņš vienmēr bija dažādu kopēju darbu ierosinātājs un au-

dzēkņu organizētājs. Šinī ziņā pulciņš bija nepieciešams, jo atse-

višķās nodaļās sadalītos audzēkņus bija grūti kopā sadabūt. Pulciņš

še bija centrs, ap ko grupējās visi institūta audzēkņi, pulciņa biedri

un arī nebiedri. Darbā nebija nepieciešama ārēja formāla saistība,
bet gan visu audzēkņu iekšējā kopības sajūta. Šīs kopības sajūtas

stiprināšana bija viens no galveniem pulciņa mērķiem. Ka ir bijuši

panākumi, to rādīja audzēkņu interese par pulciņa darbību un at-

saucība uz tā ierosinājumiem. Ka kopības apziņa audzēkņos ir bijusi
un i r stipra, uz to norāda tas fakts, ka viss lielais vairums bijušo
institūta audzēkņu ir iestājušies tagad pastāvošā Valsts centrālā

paidagoģiskā institūta absolventu biedrībā.

No izrīkojumiem un biedru-naudām pulciņa kasē radās līdzekļi,
ko varēja izlietāt dažādām vajadzībām. Vispirmā kārtā bija nepie-
ciešama literātūra par dažādiem paidagoģiskiem un sabiedriskiem

jautājumiem. Tādēļ pulciņš jau pašā sākumā nodibināja bibliotēku,

kurā bija ap 300 dažādu grāmatu un žurnālu.



Ta kā lielākā daļa institūta audzēkņu nāca no nemantīgām

šķirām, tad to materiālie apstākļi ļoti bieži bija pavisam neapskau-
žami. Arī še pulciņš nāca pretī, cik vien tam bija iespējams, iz-

sniedzot audzēkņiem aizdevumus, ko tie atmaksāja, kad bija stā-

jušies darbā. Parasti traģiski bija institūta audzēkņiem pavasara

mēneši, kad ziemā bija izlietāti visi iepriekšējā vasarā grūtā darbā

iekrātie līdzekļi. Tad nāca arī visgrūtākais laiks institūta audzēk-

ņiem — eksāmenu likšana. Šinī laikā parasti pulciņam nācās pil-
nīgi iztukšot savu kasi, lai dotu audzēkņiem iespēju pavadīt institūtā

pēdējo mēnesi un kursu nobeigt.
Pēdējā mācības gadā pie audzēkņu pulciņa pastāvēja arī vēl

sekcija institūta vēstures materiālu krāšanai, kas vāca dažādas ziņas
un fotogrāfijas no institūta dzīves.

Pulciņā par biedriem caurmērā ir bijusi viena trešā daļa no

visiem institūta audzēkņiem. Tas tomēr nav izslēdzis arī pārējo
audzēkņu līdzdarbību pulciņā un pabalstu saņemšanu no pulciņa.

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta audzēkņu pulciņš savu

darbību izbeidza 1930. g. 14. jūnijā. Sākot ar šo laiku visa pul-
ciņa manta pārgāja institūta absolventu biedrības īpašumā.

Pulciņu likvidējot, pulciņa biedri izklīda ar apņemšanos paidago-
ģiskās un sabiedriskās domas tāļāko izveidošanu turpināt minētā

biedrībā.

Atpūta laiviņā
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Jānis Pāvulāns Arvids Lesiņš

Arvids Lesiņē, Jānis Pāvulāns un Jānis Leismanis

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta

absolventu biedrība

Pirmajos institūta pastāvēšanas gados absolventu biedrības

vietu aizpildīja audzēkņu pulciņš. Absolventu biedrība izveidojās
pēc tam, kad institūts bija jau devis divus pirmos izlaidumus.

Absolventi pēc institūta beigšanas vienmēr vēl interesējās par

institūta tāļāko darbību, paraugā pamatskolu un institūta audzēkņiem.
Bijušie institūta audzēkņi vēlējās, lai visi institūta absolventi un

audzēkņi būtu savā starpā tuvāk pazīstami un, strādājot paidago-
ģisku darbu, turētos ciešāk kopā. Kad jaunie skolotāji bija kādu

gadu jau pastrādājuši un piedzīvojuši skolas darbā dažus prieka un

sāpju brīžus, tiem gribējās dalīties savos gūtos iespaidos ar bijušiem
biedriem, aprunāties, kā viņi rīkojas savā skolas darbā, kādu dalību

ņem apkārtējā sabiedriskajā dzīvē un kādi nodibinājušies sakari ar

vecākiem, tuvinot tos skolai un pārrunājot audzināšanas jautājumus.

Pēc skolas darbā pavadītā gada jauniem skolotājiem gribējās
atkal noklausīties priekšlasījumus par paidagoģiju, psīcholoģiju, filo-

zofiju un dažādiem audzināšanasjautājumiem. Taisni tas, kas dienu

no dienas strādā skolas darbu, visvairāk sajūt savu nepilnību un

trūkumus.

Kā panākt to, lai absolventi un bijušie skolotāji varētu sapul-
cēties? Neatlika nekas cits, ka domāt par tāļāko kopējo orgānu,
kas visus apvienotu, kur kopīgi varētu pārrunāt dažādus jautājumus,
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noklausīties priekšlasījumus un papildināt zināšanas. Tā dabīgi
radās nepieciešamība nodibināt Valsts centrālā paidagoģiskā institūta

absolventu biedrību.

1929. g. 4. janvārī biedri dibinātāji sasauca bijušos institūta

audzēkņus un skolotājus uz biedrības dibināšanas sapulci. Sapulcē
piedalījās 74 absolventi un skolotāji. Dibināšanas sapulcē statūtus

pieņēma un nosprauda darbības plānu. Dibināšanas sapulces dienas

kārtība: 1. a) Sapulces atklāšana, b) Dr. phil. T. Celma lekcija
„Gara zinātnes un skola". 2. a) biedru uzņemšana, b) valdes un

revīzijas komisijas vēlēšanas, c) nākošā gada darbības plāna sastā-

dīšana, d) dažādi jautājumi. 3. a) Tējas galds un eglīte, b) mūzi-

kāli priekšnesumi un 4. Ziņojumi no vietām (audzēkņi paši refe-

rēja par dažādiem piedzīvojumiem skolas darbā).

Vispār pilnās biedru sapulcēs un sanāksmēs līdz šim pieturējās
pie augšā minētās dienas kārtības ar maziem pārgrozījumiem.

Līdz 1930. g. 1. augustam (līdz institūta likvidēšanai) absol-

ventu biedrības valde bija jau paspējusi noorganizēt 4 bijušo au-

dzēkņu sanāksmes — pilnas biedru sapulces Jelgavā. Katrā sa-

nāksmē caurmērā piedalījās 95 dalībnieki un sanāksmes ilga 2 dienas.

Sanāksmēs nolasītas šādas lekcijas: Dr. phil. T. Celms: 1. „Vē-
stures loģika", 2. „Sabiedriskā fakta uzbūve." Jūl. Rozītis: „Elpo-
šana un runāšana paidagoģiskā, higiēniskā un sociālā nozīmē" v. c.

J. Bunduls: 1. „Dzīves nopietnība audzināšanā", 2. Burvju riņķi
audzināšanā". J. Kļaviņš: vērtību nozīme cilvēku dzīvē".

Z. Lubanietis: „Absolventu biedrības individuālpsīcholoģijas sek-

cijas darbība". Direktors G. Odiņš un vicedirektors Fr. Dravnieks

referēja par institūta darbības gaitu un likvidēšanu. Bez minētiem

priekšlasījumiem institūta absolventi sanāksmēs referēja par sava

darba apstākļiem. Sanāksmēs parasti otrās dienas vakarā sarīkoja
koncertu Jūl. Rozīša vadībā. Koncertā ņēma dalību institūta koris

un bijušie audzēkņi.*

Sanāksmēs vienmēr valdīja atkalredzēšanās prieks un sirsnība.

Sanāksmēs izstrādāts šāds biedrības tāļākās darbības plāns:
1) biedrības galvenais uzdevums — saistīt visus institūta absol-

ventus biedrībā uz kulturāli sabiedrisku darbu, 2. palīdzēt institūta

absolventiem sameklēt darbu, 3. rīkot priekšlasījumus un kursus

absolventu un. skolotāju paidagoģisko zināšanu padziļināšanai un

atsvaidzināšanai, 4. ekskursiju sarīkošana, 5. anketu izstrādāšana par
skolas darbību un metodēm, 6. biļetenu un grāmatu sarakstu sastā-

dīšana informācijai par paidagoģisko literātūru un jautājumiem,
7. paidagoģiskās bibliotēkas nodibināšana pie Absolventu biedrības

un 8. atsevišķu sekciju nodibināšana pie Absolventu biedrības re-

cenziju sniegšanai par jauniznākušām grāmatām paidagoģijā.

Līdz šim pie Absolventu biedrības nodibināta individuālpsīcho-
loģijas sekcija J. Bunduļa vadībā un paidagoģiskā bibliotēka.

Absolventu biedrība ir iestājusies par biedri Latvijas skolotāju
savienībā un Raiņa fondā.

Biedrības valdes adrese: Jelgavā, Pasta ielā 26.
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Institūta likvidēšanas laikā no 396 absolventiem biedrība skai-

tījās 304 biedri. Skolotāju vietās no tiem bija 212. Līdz šim izrā-

dījies, ka tanīs vietās, kur mūsu biedri strādā, sabiedrība ar viņu
darbu ir apmierināta.

Institūta absolventi saprot, ka tiem ir grūts kultūras darbi-

nieku pienākums, kas prasa lielu pašaizliedzību. Viņi ir tais domas,
ka vieglāk viss panākams kopējiem Tapec biedrība vien-

mēr un visur meklējusi kopdarbību ar vecākām skolotāju organi-

zācijām. Absolventu biedrības galveno devīzi var izteikt dziesmas

vārdiem: „lesim, brāļi, vienu ceļu, vienu domu domāsim." Skolo-

tājiem pašiem jāaug un jātop pilnīgākiem, lai celtu skolu, skolas

darbu un tautas kultūru arvien augstāk un augstāk.
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Jānis Bunduls

Institūta absolventu biedrības

individuālpsīcholoģijas sekcija

Jau mācoties institūtā, audzēkņi bija iepazīstināti ar Dr. A.

Adlera individuālpsīcholoģijas mācību un tās izmantošanu audzinā-

šanā un mācīšanā. Praktiskā darbā dabiski sastopamās grūtības
un nopietnā griba darīt audzināšanas darbu cik iespējams pilnīgākā
veidā padarīja jaunājiem skolotājiem audzināšanas jautājumus jo
aktuālus.

Tāpēc starp tiem institūta absolventiem, kas strādāja Jelgavā,
radās ierosinājums vienoties sevišķā darba sekcijā, lai gūtās atziņas
tālāk noskaidrotu un vingrinātos tās izmantot konkrētos gadījumos,
konkrētās, mainīgās audzināšanas situācijās.

1929. g. rudenī, skolas darbiem atjaunojoties, septembra beigās
tad arī minētā individuālpsīcholoģijas darba sekcija pie institūta

absolventu biedrības konstituējās un iesāka darboties. Darbs no-

ritēja kopējās pēcpusdienas sanāksmēs, kas notika 1 reizi nedēļā.
Dalībnieku skaits svārstījās ap 15 personām. Ļoti dzīvi darbā pie-
dalījās ari vecākās kollēgas Martinelli kdze un Mieleikas kdze.

Piedalījās kā viesi arī skolotāji, kas stāv ārpus institūta absolventu

biedrības.

Individuālpsīcholoģijas darba sekcijas galvenie mērķi bija:
1. iedziļināšanās individuālpsīcholoģijas teorijā, 2. praktiska indivi-

duālpsīcholoģiskās technikas izveidošana un 3. vispārēja individuāl-

psīcholoģiskās audzināšanas veicināšana.

Savu uzdevumu veikšanai sekcija izstrādāja sīkāku darba plānu
5 virzienos jeb ciklos: 1. vispārīgais teorētiskais cikls, 2. teorētiski

paidagoģiskais cikls, 3. literāriskais cikls, 4. praktiskais cikls un

5. informācijas cikls.

Pirmā darba gadā visvairāk vērības sekcija piegrieza teorēti-

skajam un praktiskajam ciklam.

Nolasīti
un iztirzāti referāti par šādiem tematiem:

1. Individuālitāte un tās pazīšana — J. Bunduls.

2. Individuālitātes dzīves līnijas veidošanās — M. Martinelli.

3. Organiskā mazvērtība — Kr. Vīksna.

4. Apdāvinātības problēma — M. Valters.

5. Individuālpsīcholoģiskā audzināšana — J. Bunduls.

(i. Sociālo un oikonomisko apstākļu loma dzīves līnijas vei-

dojumā — M. Vārna.

7. Dzīves līnija un dzimums — Z. Lubanietis.
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8. Ģimenes konstellacija. Brāļi un māsas — A. Strazdiņš.

9. L. Tolstoja dzīve un darbi individuālpsīcholoģijas gaismā —

M. Martinelli.

10. Lutinātie un nīstie bērni — E. Mieleiks.

11. Autoritātīvā audzināšana — B. Gorins.

12. Poruka
„
bālie zēni" — leva Salmgrieze.

13. Paidagoģiskie burvju riņķi — J. Bunduls.

14. Dr. Alfr. Adlera dzīve un darbi — J. Bunduls.

Praktiskā ciklā apskatīja un iztirzāja konkrētus grūtaudzināmo
bērnu gadījumus. Apskatīti jo sīki ap 10 tādu gadījumu no skolas

dzīves ar visdažādākiem simptomiem, pie kam praktiskie panākumi,
sevišķi dažos gadījumos, ir bijuši ļoti apmierinoši un pamudinoši.



178

Fricis Dravnieks

Institūta likvidēšana

Jau 1925. g. vasarā pirms institūta atvēršanas labā spārna presē,
„Latvī", un „Brīvā Zemē", parādījās asi uzbrukumi jaundibināma-
jam institūtam Un viņa jaunieceltajam direktoram G. Odiņam.

„

Latvī" parādījās uzaicinājums boikotēt šo institūtu.

Tomēr jau pirmā gada rudenī institūtā iestājās kādi 73 audzēkņi
no 30 vidusskolām. Nākamos gados jau pieteicās tikdaudz audzēkņu,
ka vajadzēja ierobežot uzņemamo skaitu.

Pirmo institūta izlaidumu 1927. g. šie paši preses orgāni saņēma
tikpat nelabvēlīgi, ka institūta atvēršanu. „Latvis" savā 1778. nu-

murā pat rakstīja par institūta audzēkņu boikotēšanu. Tomēr arī

šo rakstu iespaids sabiedrībā nebija liels. Daži no institūta absol-

ventiem šo rakstu iespaidu pie vēlēšanām bija gan manījuši. Tā

kādai institūta absolventei pēc ievēlēšanas skolotājas vietā paši
vēlētāji stāstījuši, ka tiem gan esot bijis norunāts no Valsts centrālā

paidagoģiskā institūta nevēlēt. Vispār gan jāsaka, ka tad, kad bija
jau radies jautājums par skolotāju pārprodukciju un kad pēc Izglī-
tības ministrijas ziņām vispār no institūtu absolventiem vietās esot

bijusi tikai viena trešā daļa, no Valsts centrālā paidagoģiskā insti-

tūta absolventiem vietās bija jau vairāk nekā puse.
Lai gan pirmiem avīžu uzbrukumiem redzamu panākumu ne-

bija, tomēr šie uzbrukumi turpinājās. Visbiežāk te atkārtojās da-

žādās variācijās frāze: „Odiņa institūts ir radīts sociālistu fabricē-

šanai." Atkārtojās arī doma, ka Valsts centrālais paidagoģiskais
institūts esot nodibināts tai nolūkā, lai varētu likvidēt pie univer-

sitātes nodibināto paidagoģisko nodaļu ar A. Daugi priekšgalā.
1927. g. 25. janvārī „Latvī" pat bija izsacītas domas, ka, šim insti-

tūtam pastāvot, būšot liekas Latvijas universitātē daudzas nodaļas,
jo filologus, matēmatiķus, dabas zinātniekus, agronomus vidusskolām

un pamatskolām gatavošot Odiņa akadēmija. Jā, bija pat teikts, ka,
šim institūtam pastāvot, Latvijai draudot Grūzijas liktenis. Intere-

santi ir vēl atzīmēt rakstu „Latvī" 1928. g. 14. aprīlī. „Latvī" jau
vairākkārt esot runāts par Centrālo paidagoģisko institūtu Jelgavā
un par viņa vadītāju Odiņu, bet ieskatīties šī institūta iekšējā dzīvē

rakstitājiem neesot bijis iespējams. Izglītības ministrijā patlaban
apspriežot skolotāju institūtu stundu plānus, un tagad šī institūta

stundu plāns raksta autoram esot devis iespēju ieskatīties institūta

iekšējā dzīvē, „tā sacīt, caur lodziņu." To „Latvis" raksta pēc tam,
kad viņš jau tikko ne trīs gadus no vietas par institūtu saviem la-

sītājiem paudis visvisādas „ziņas".
Institūta darbiniekiem likās, ka tamlīdzīgiem avīžu rakstiem ne-

kādas nozīmes nevar būt, un viņi par tiem neuztraucās. Tomēr

vēlāk izrādījās, ka šiem rakstiem ir gan bijusi sava nozīme.

1928. g. augusta sākumā notika mēģinājums G. Odiņu atstādināt

no institūta vai II Jelgavas valsts ģimnāzijas direktora amata. Tomēr,
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lietu tuvāk apskatot, tas izrādījās par pilnīgi neiespējamu, jo abas

šīs mācības iestādes bija ārēji tik cieši saistītas savā starpā, ka viņas
varēja darboties tikai viena kopēja direktora vadībā.

Nākamā 1929. g. 23. februārī, kad institūtā uz „darba rītu" bija
ieradušies lielā skaitā hospitanti no tuvienes un tālienes, bija noska-

tījušies institūta audzēkņu darbā un jau priecājās par vērtīgiem
ierosinājumiem, ko vecie skolotāji guvuši no jaunajiem, pienāca no

Rīgas ziņa, ka Saeimas budžeta komisija uz deputāta Annusa

priekšlikumu, dažiem komisijas locekļiem klāt neesot, ar nelielu

balss vairākumu esot nolēmusi strīpot Valsts centrālā paidagoģiskā
institūta I kursa uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus. Deputāti Gulbis

(zemn. sav.), ģen. Balodis (zemn. sav.), Annuss (miera, kārt. un raž.

apv.), Bļodnieks (jauns.), Dzenis (Latg. dem. zemn.), Breikšs

(dem. c), Hāns (vāc. balt.) un Kirillovs (pareizt. un vectic. vēl.)
no koalīcijas balsojuši par budžeta strīpošanu, bet deputāti Bast-

jānis (soc. dem.), Piguļevskis (soc. dem.) un Lejiņš (soc. dem.) no

opozīcijas un Trasuns (progr. taut. apv.) no koalīcijas — pret
budžeta strīpošanu. Institūtu komisijā aizstāvējuši no deputātiem
Dēķens un Bastjānis.

Šis lēmums nāca negaidīts pat Izglītības ministrijas darbiniekiem,
jo Valdības iesniegtā budžeta projektā bija paredzēta institūta tālākā

pastāvēšana. Tikai nodaļu un uzņemamo audzēkņu skaits mini-

strijas projektā bija samazināts.

Institūta padome vēl cerēja uz institūta budžeta atjaunošanu
Saeimas plenārsēdē, kādēļ sastādīja, iespieda un piesūtīja Saeimas

locekļiem memorandu par Valsts centrālo paidagoģisko institūtu.

Pievedam memoranda tekstu.

Memorands par valsts centrālo paidagoģisko
institūtu.

Ar valsts centrālā paidagoģiskā institūta likvidēšanu tiek iznī-

cināta latviešu vienīgā jaunā tipa skolotāju sagatavošanas iestāde,
kur paidagoģisko izglītību dibina uz nobeigtu vidusskolas izglītību.
Šis tips ir ņēmis virsroku par citiem tipiem Igaunijā, Vācijas valstīs

un citur. Mūsu minoritātes, krievi, žīdi un vāci, šo tipu ir atzinuši

par visvairāk piemērotu dzīves prasībām un viņu pieņēmuši savā

skolu sistēmā. Šis tips ir jāatzīst par nepieciešamu arī mūsu lat-

viešu skolu sistēmā.

No daudziem vidusskolu abiturientiem viena daļa ir tādu, kas

vēlās sagatavoties pamatskolu un papildu skolu skolotāja darbam.

Par šo jaunekļu un jaunavu lielo nopietnību liecina tas apstāklis,
ka viņi uzņēmās strādāt institūtā divus gadus jau tad, kad vēl

vidusskolu abiturienti varēja iegūt skolotāju tiesības trīsmēnešu va-

saras kursos. Centrālais paidagoģiskais institūts ir vienīgā mācības

iestāde, kur latviešu vidusskolu abiturienti var sagatavoties skolo-

tāja amatam. Slēdzot šo institūtu, nodara netaisnību mūsu latviešu

jaunātnei, jo viņai ar to noslēdz vienu no tiem nedaudziem ceļiem,
kur tā pēc vidusskolas beigšanas var sagatavoties savam izvēlētam

arodam. Arī no valsts saimnieciskā stāvokļa nebūtu racionāli šo

tipu iznīcināt, jo vidusskolas abiturienta sagatavošana par skolotāju

valstij izmaksā lētāk nekā pamatskolas audzēkņa sagatavošana šim

arodam. Kā zināms, Centrālajā paidagoģiskajā institūtā uzņem tikai
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vidusskolu abiturientus ar gatavības apliecību, un kurss tur ilgst
2 gadus, kamēr visos citos četros skolotāju institūtos uzņem pa-

matskolas beigušos, pie kam audzēkņi tur mācās 6 gadus (lidz
šim 5).

Vidusskolu abiturientu uzņemšanu sešgadīgo institūtu 5. un_6.
klasēs kopā ar šo institūtu 4. klasi beigušiem audzēkņiem nekādi

nevar atzīt par normālu parādību. Sešgadīgie institūti dibinati uz

principa, ka nākamie skolotāji jau no jaunākām klasēm ir ievadāmi

paidagoģiskos un metodiskos jautājumos. Tādēļ paidagoģiskie mā-

cības priekšmeti šinīs institūtos sākas jau no jaunākām klasēm.

Vidusskolu abiturienti šādu paidagoģisku izglītību nav baudījuši.
Totiesu sešgadīgo institūtu vecākās klasēs turpinās vispārizglītojošie
priekšmeti, ko vidusskolu abiturienti jau nobeiguši. Tādēļ šos da-

žādi sagatavotos audzēkņus nevar kopā mācīt.

Ja vidusskolu abiturientus sistēmatiski sāktu uzņemt sešgadīgos

institūtos, tad pie šiem institūtiem būtu jānodibina atsevišķas klases

ar atsevišķu programmu un atsevišķu darbu iekārtu, tas ir pie seš-

gadīgiem institūtiem būtu jāatver klases pēc tagadējā Centrālā pai-
dagoģiskā institūta programmas un parauga. Tad viena slēgta
Centrālā paidagoģiskā institūta vietā iznāktu četri jauni tadi institūti

dažādās Latvijas pilsētās. Tas nepavisam nebūtu racionāli. Daudz

vieglāk un daudz labāk var apgādāt mācības spēkiem un mācības

līdzekļiem vienu mācības iestādi ar vairākām nodaļām, nekā vai-

rākas mācības iestādes dažādās pilsētās katru ar vienu nodaļu.

Visiem būs zināmas mazo provinču vidusskolu grūtības šaī ziņa.

Tāpat arī audzēkņu izlase un grupēšana, kā arī audzēkņu skaita

regulēšana vienā mācības iestādē ir daudz labāk izdarāma neka

vairākās mācības iestādēs parallēli. Centrālajā paidagoģiskaja in-

stitūtā saplūst vidusskolu abiturienti no vairāk ka 40 vidusskolām,

gluži tāpat kā augstskolā. Kā augstskolas nodaļas nevar sadalīt pa

dažādām Latvijas pilsētām, tāpat to arī nevar darīt ar Centrāla

paidagoģiskā institūta dažādām nodaļām.

Kādēļ Centrālais paidagoģiskais institūts tika nodibināts Jelgavā,
bet ne Rīgā, kā valsts centrā, tas izskaidrojams ar šādiem apstākļiem.

Rīgā brīvu namu, ko varētu izlietāt institūta vajadzībām, nebija.

Rīgas skolu mājas jau bija izmantotas līdz beidzamai iespējai. Par

jauna nama celšanu Rīgā institūta vajadzībām nebija ko domāt.

Jelgavā, turpretī, II valsts vidusskolā pie kabinetu sistēmas viegli

varēja atrast telpas kā lekcijām, tā arī praktiskiem darbiem, pie
tam ir dienā, ir vakarā. Bez tam II Jelgavas valsts vidusskola

varēja atļaut institūtam izmantot arī visus savus mācības līdzekļus,

darbnīcas un laborātorijas. Mācības līdzekļiem II Jelgavas valsts

vidusskola ir bagātīgi apgādāta. Tā Centrālo paidagoģisko institūtu

jau no paša sākuma mācības līdzekļu ziņā Jelgava varēja ļoti labi

nostādīt. Bez tam institūts varēja pilnā mērā izmantot praktiskiem
darbiem dabaszinātniski-agronomiskā un mājturības nodaļās priekš-

zīmīgi ierīkoto vidusskolas Valdekas fermas saimniecību. Ta nā-

kamo skolotāju sagatavošanu varēja piemērot lauku skolu vajadzībām,
kas Rīgā nebūtu bijis iespējams. Pie tam dzīve Jelgavā ir lētāka

un veselīgāka nekā Rīgā. Jelgavā arī darba apstākļi ir mierīgāki

un veselīgāki.
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Patlaban starp Jelgavu un Rīgu bez parastiem vilcieniem sa-

tiksmi uztur vēl tanku vilcieni un autobusi; Pateicoties ērtai sa-

tiksmei, Rīgas kultūras vērtības jelgavniekiem ir viegli sasniedzamas.

Jelgava jau sāk spēlēt Rīgas attālākās priekšpilsētas lomu. Tagad
ir pat zināms skaits ierēdņu, studentu v. c, kas dzīvo Jelgavā un

katru dienu kārtīgi brauc uz Rīgu darbā. Tādēļ tas a-pstaklis, ka

Centrālais paidagoģiskais institūts nodibinājies nevis Rīgā, bet Jel-

gavā, institūtam nāk tikai par labu.

Kas attiecas uz skolotāju pārprodukciju, tad par to_ jāsaka se-

košais. Centrālā paidagoģiskā institūta absolventi vasara tūliņ pec

kursa beigšanas tiešām meklēja vietas un ne visi atrada. Bet velak,

pēc mācību sākšanās vietu piedāvājumi institūta absolventiem tur-

pinājās. Skolotājus meklēja pagasti, kur skolotājs bija miris, aiz-

gājis pensijā, noņemts kara dienestā, skolotajā apprecē-

jusies v. t. t. Tā Centrālā paidagoģiskā institūta absolventu je-
zerves pamazām samazinājās. Bez tādām rezervēm gada vidu butu

bijis skolotāju trūkums. Beidzamā laikā pieprasījumu pec skolotāju
kandidātiem institūtā pienāca vairāk nekā bijušo audzēkņu piepra-

sījumu pēc vietām.

Te vēl jāaizrāda uz to, ka ar laiku, normāliem apstākļiem

iestājoties, skolu apmeklētāju procents un līdz ar to arī pamatskolu

un papildu skolu klašu skaits pieaugs. . Sakara ar to pieprasījumi
pēc skolotājiem turpmāk būs lielāki nekā tagad.

Beigās ar lielu gandarījumu ir jāaizrāda uz to sabiedrības uz-

ticību, ko Centrālais paidagoģiskais institūts bauda. Pašā institūta

iestājas audzēkņi no dažādām aprindām un izņēmuma_ gadījumos pat

no dažādām tautībām, kamēr pārpjldītā paraugskolā, lai gan Jel-

gavā skolu daudz, savus bērnus sūta dažādas Jelgavas aprindas,
neskatoties ne uz politiskās pārliecības, ne sabiedriska stāvokļa iz-

šķirību. Tas liecina, ka sabiedrība atzīst Centrāla paidagoģiskā
institūta darbinieku labo gribu un labos panākumus. Institūta pa-

raugu pamatskolas vecāku padome savā šī gada 4. marta sede,

apzinādamās institūta un paraugskolas lielo nozīmi, pievienojas~šai
memorandā izteiktām domām, kā arī ka institūta un

līdz ar to arī institūta paraugu pamatskolas pastāvēšana tiks no-

drošināta arī turpmāk.
To visu ievērojot, Centrālā paidagoģiskā institūta padome līdz

ar institūta paraugu pamatskolas padomi ir pārliecinātas, ka Augstā
nama locekļi, iepazinušies ar lietas īsto stāvokli, atzīs par nepie-
ciešamu atjaunot institūta I kursa uzturēšanai vajadzīgos kreditus.

Jelgavā, 1929. g. 4. martā.

Valsts centrālā paidagoģiskā institūta padome,
r Institūta paraugu pamatskolas padome.

Saeimas plenārsēdē deputāts K. Dēķens aizstāvēja priekšlikumu

atjaunot institūta budžetu, bet deputāts L. Ausējs — priekšlikumu
institūtu likvidēt. Pievedam izvilkumus no Saeimas plenārsēžu

stenogrammām.
1929. g. 3. maija sēdē K. Dēķens savā runā par izglītības

budžetu saka:

„Budžeta komisija likvidēja vienu no mācības iestādēm, proti—

Centrālo paidagoģisko institūtu. Jautājums, vai kāda mācības
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iestāde vajadzīga, vai nevajadzīga, cik skolotāju mums vajaga un

cik nevajaga, vislabāk laikam būs zināms Izglītības ministrijas dar-

biniekiem; tas, vai ir mums skolotāju pārprodukcija, vai nav, un kā

šo pārprodukciju novērst, visvairāk rūp un visvairāk par to domā

Izglītības ministrija. Skolotāju pārprodukcija nav tikai pie mums,

tā ir arī citās zemēs, sevišķi Šveicē; bet nekur es neesmu dzir-

dējis, ka Šveices likumdevēji būtu lēmuši samazināt skolotāju pār-
produkciju, likvidējot vienu vai otru mācības iestādi, kādu no

saviem semināriem. Tas viss taču galu galā atkarājas no Izglītības
ministrijas. Izglītības ministrija ir jau izvedusi sašaurinājumus in-

stitūtos, bet nav domājusi kādu likvidēt. Bet budžeta komisijas
vairākums, pret ministrijas pārstāvja gribu, tam pat protestējot, no-

lēmis likvidēt. Ministrijas pārstāvis liecina, ka šī mācības iestāde

darbojas labi; vēl vairāk — ka šimbrīžam bez tās nevar iztikt. Kas

būs turpmāk darāms, to Izglītības ministrija pati zinās; tomēr bu-

džeta komisijas vairākums nolemj to likvidēt un pie šī likvidēšanas

lēmuma pieņemšanas piedalās ari minoritātu pārstāvji. Es gribētu
zināt, ko teiktu minoritātu pārstāvji, ja latviešu vairākums budžeta

komisijā būtu nolēmis likvidēt kādu viņu iestādi. Nekā par šo

mācības iestādi nezinot, nobalso, ka tā ir likvidējama un to likvidē.

Kura mācības iestāde tad var turpmāk būt droša? Vai jūs domājat,
ka mūžam valdīsiet? Jūs, varbūt, valdīsat 3 gadus, bet kas būs

pēc tam? Un vai jūs domājat, ka tad, ja kreisais spārns tiks pie
varas, tas nelikvidēs ari jūsu skolas? Ēs brīdinu jūs no šī bīstamā

precedenta."
8. maija rīta sēdē no pozīcijas runātājiem L. Ausējs saka:

„Tālāk tika minēta nedrošība skolās. Pierādījumam Dēķens
minēja Centrālo paidagoģisko institūtu Jelgavā. Tā ir veca lieta,
aiz kuras stāv gara vēsture ar visu šī institūta atvēršanu. Sākumā

bija domāti tikai kursi; budžets jau bija piešķirts tikai kursiem, bet

tanī pašā gadā to pārvērta par pastāvīgu institūtu. Ja nu tagad

runājam un domājam par šī institūta likvidēšanu, tad tara var būt

savi tīri objektīvi iemesli, noatkarīgi no tiem, kurus, protams, var

meklēt; bet nedrīkst aizmirst objektīvos iemeslus. Kādi te ir ob-

jektīvie apstākļi? Centrālā paidagoģiskā institūta beidzamā klasē

patlaban ir 144 audzēkņi. Tā tad nāks ārā — pieņemsim, ka visi

nebeigs, — 140 skolotāji. Mūsu gada vajadzība pēc jauniem sko-

lotājiem ir no 200—250. Bez Centrālā paidagoģiskā institūta ir vēl

4 institūti. Tā tad Centrālais paidagoģiskais institūts gandrīz viens

pats varētu un grib dot vajadzīgo skolotāju kontingentu. Ja tur-

pretim paskatāmies, cik īstenībā no paidagoģiskā institūta ir darbā,

neraugoties uz to, ka ir bijuši vairāki izlaidumi, tad pēc ziņām, ko

piesūtījušas pašvaldības, ir pieņemti tikai 37 audzēkņi, jo vai nu

nav kur pieņemt, vai viņus labprāt negrib pieņemt. Skaidra lieta,
ka mums ir skolotāju pārprodukcija. Par visiem skolotāju insti-

tūtiem kopā iznāk 350 abiturienti, vajadzība ir — augstākais 250.

Tā tad liela daļa paliek pāri. Dabiski
—,

kāds no šiem institūtiem

jālikvidē. Izvēle krita uz Centrālo paidagoģisko institūtu vispirms
tāpēc, ka tas ir visjaunākais. Otrkārt tāpēc, ka tā nozīme ir zudusi.

Ja viņš varēja savu nozīmi attaisnot tad, kad nebija iespējams 1 gada
laikā institūta piektā klasē pienācīgi sagatavot skolotājus, tad ar

līdz šim pastāvošo skolotāju institūtu pārveidošanu sešgadīgos, kur
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pēc nosacījumiem 5. klasē uzņem arī vidusskolu, vidējo arodskolu

un lauksaimniecības skolu absolventus uz sacensības pamata, tā tad

tāpat uzņem vidasskolu beigušos, gluži kā Centrālā paidagoģiskā
institūtā, un māca divus gadus, sevišķas vajadzības pēc šīs iestādes —

Centrālā paidagoģiskā institūta — nav.

Pagājušā gadā Izglītības ministrija gribēja nošķirt Centrālo pai-
dagoģisko institūtu no vidusskolas, bet tas neizdevās, jo izrādījās,
ka nebija ne telpu, ne arī iekārtu varēja tā sadalīt, jo tur bija viss

kopējs. Mums vienā pilsētā pastāv divas valsts uzturētas paraug-
skolas un divi institūti ar atsevišķu vadību un paidagoģisko per-

sonālu, bet tas, pēc manām domām, mūsu apstākļos ir luksus lieta.

Zināms, pilnos apmēros 6-gadīgie skolotāju institūti Centrālo paida-
goģisko institūtu varbūt nevarēs aizvietot. Tas pats par sevi sa-

protams; tur varbūt būs zināmi trūkumi, bet mums jāsaprot, ka

mūsu apstākļos nevar uzturēt tādas parallēlas mācības iestādes un

ieguldīt tik lielus līdzekļus. Tāpēc te Dēķena kunga izteiktie

draudi ir nevietā: ja reiz nākšot kreisā valdība, tad tā darīšot

tāpat."
8. maija vakara sēdē K. Dēķens atbild L- Ausējam:
~Tālāk — par Centrālo paidagoģisko institūtu. Kā to likvi-

dējot, tas notiekot pilnīgi lietderības labā. Esot pienācis laiks to

likvidēt. Pirmkārt esot skolotāju pārprodukcija, un otrkārt — Jel-

gavā par daudz skolu. Skolotāju pārprodukcija ir tāds jautājums,
par kuru varētu diezgan daudz strīdēties*), sevišķi par paidago-
ģiskās izglītības pārprodukciju. Dati, ko šeit minēja Ausēja kungs,
cik no Centrālā paidagoģiskā institūta audzēkņiem ir darbā, ir sen

novecojušies. Jau sen 92 bija skolas darbā, un jau sen arī bija
vairāki citā darbā. Ļoti maz ir tādu audzēkņu, kam darbs būtu

vajadzīgs, kas darbu meklētu un nebūtu to atraduši. Paidagoģiskā
izglītība nevienam nenāk par ļaunu. Sievietēm, kas iestājās paida-
goģiskā institūtā — sievietes tur ir pārsvarā — šī izglītība nekādos

apstākļos nevar kaitēt. Arī tām, kas, nobeigušas Centrālo paida-
goģisko institūtu, iestājas laulībā un nemeklē skolotāju vietas, šī

izglītība nenāk par ļaunu. Citās valstīs sarīko īpašus vecāku se-

minārus. Savus bērnus audzinot un citiem padomus dodot, šīs

paidagoģiski izglītotas mātes var darīt daudz laba.

Kā tad ir ar skolotāju pārprodukciju, par kuru Ausēja kungs
runāja. Mums ir vairāk kā 700 latviešu nepilntiesīgu skolotāju. Ja
šos nepilntiesīgos skolotājus likvidēsim, tad pilntiesīgu skolotāju
trūks. Protams, mums jālikvidē arī vecie skolotāji. Man ir gadījies
redzēt, ka par skolotāju ir tikai cilvēka drupas, ne vairs cilvēks.
Skolotājam jābūt pilnīgi spirgtam cilvēkam; cilvēka drupas skolo-

tāja amatam neder. Tāds skolotājs lai iet pensijā. Ar 250 jauniem
skolotājiem mums nepietiks. Ja 700 nepilntiesīgos skolotājus atlai-

dīsim, tad pilntiesīgu skolotāju pietrūks. Tā tad skolotāju pārpro-
dukcija nav.

*) Jelgavas avīze „Jaunais Zemgalietis" 1930. g. 19. septembri sniedz

diezgan pamatīgu Valsts Jelgavas skolotāju institūta 10 darbība? gadu atceres

svētku aprakstu. Tur starp citu lasām šādus teikumus: „Ari doc. L. Ausējs
savā runa atzīst, ka Jelgavas institūts savu laiku un līdzekļus nav velti tērējis,
jo skolas sasniegumi augsti vērtējami. Tautā klīst nepamatotas domas, ka Lat-

vija esot izglītoto Jaužu par daudz. Tādām domām nav pamata, jo izglītības
nekad nevar but par daudz." Red.
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Otrs motīvs, tagad radusies iespēja tiem vidusskolas beigušiem,
kas grib tapt par skolotājiem, iestāties skolotāju institūtā 5. klasē.

Bet šogad vēl tādas iespējas nav! (L. Ausējs no vietas: „Šogad
nav vajadzīgs!") Šogad ir vajadzīgs, jo šogad vidusskolu beidz

tikpat daudzi, kā citus gadus. Reinharda kungs teica, ka augst-
skolā pieteicoties 2000 vidusskolu absolventu, no kuriem varot

pieņemt tikai vienu tūkstoti, bet otrs tūkstotis palikšot pāri. Kur

jūs liksat šogad tos, kas gribētu divos gados tapt par skolotājiem?

(Starpsauciens.) Skolotāju institūtu 5. klases ir pilnas; tajās var,
varbūt uzņemt kādus, bet ļoti nedaudzus. (G. Reinhards no

vietas: „Kur jūs viņus liksat?") Būtu paklausījies, tad dzirdētu, kur

liks. Mēs nevaram par skolotāju pārprodukciju runāt, īpaši par'

paidagoģiski pilnīgi izglītotu skolotāju pārprodukciju nē. Visi vī-

rieši, kas skolotāju institūtu beiguši, ir dabūjuši vietas. Nav ne-

viena vīrieša no tiem, kas ir beiguši, kas būtu bez vietas. Un lai

nākamās mātes būtu baudījušas paidagoģisku izglītību, to mēs

varētu tikai vēlēties. Izglītības ministrijas pārstāvis Zubāna kungs
liecināja, ka viņš šimbrīžam nevarot iztikt bez paidagoģiskā institūta.

(Starpsauciens.) To sakāt Jūs! Jūs labāk zināt? Viņš sacīja: mums

vajaga, mēs nevaram iztikt; to es burtiski dzirdēju. Nevaram iztikt

tādēļ, ka Centrālajā paidagoģiskā institūtā sagatavo skolotājus tādām

speciālitātēm, kādām skolotāju institūts negatavo. Jelgavā esot par
daudz vidusskolu. Bet Rēzeknē ir vēl vairāk! Nu, tad sāciet lik-

vidēt Rēzeknē vidusskolas, bet ne Jelgavā, kur to ir mazāk. Lik-

vidēt ir viegli, ļoti viegli, tā ir parasta lieta; bet kaut ko no jauna
radīt ir grūta lieta. Un cik pūļu ir pielikts, lai šo institūtu pa-
celtu tādā augstumā, lai nekā ļauna par viņu nevarētu pateikt, tas

arī jāievēro. Es tomēr domāju, ka šinī ziņā augstais nams piekritīs
mūsu priekšlikumam, izlabos to kļūdu, ko budžeta komisija ir pie-
laidusi un nepiespiedīs institūtu likvidēties. Mēs neprasām budžetā

jaunas sumas, mēs prasām tikai nelielu pārkārtojumu — arodskolu

budžetā no 3. paragrāfa pārnest uz 1. paragrāfu 2000 latus; tad

institūta pirmās klasēs varēs uzņemt tos, kas nākošā mācības gadā
vēlēsies tur iestāties, lai tiem, kas šogad vidusskolu beidz un grib

par skolotājiem kalpot, būtu iespēja izglītoties par skolotājiem."
10. maija rīta sēde.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
„Deputāta Dēķena priekšlikums skan:

„„Lieku priekšā 1929/30. gada budžetā kārtējos izdevumos tek.

Nr. 174., v. 24. — arodskolas — palielināt § i. p. 1. sumu par
Ls 2000,—,

samazinot tās pašas vietas tek. Nr. 176. §3.p. 1. sumu

par Ls 2000, —,
lai valsts centrālā paidagoģiskā institūtā nākamā

mācības gadā varētu uzņemt audzēkņus arī pirmā klasē un nebūtu

jāiesāk institūta likvidēšana.""

Komisijā šis priekšlikums noraidīts. — lesniegts priekšlikums —

nobalsot šo deputāta Dēķena priekšlikumu aizklāti.

Parakstījuši deputāti F. Cielēns v. c. Deputāta Dēķena priekš-
likumu nobalsosim aizklāti.

Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 74 zīmītes; tikpat daudz

saņemtas atpakaļ; par deputāta Dēķena priekšlikumu nodotas 32

balsis, pret — 41 balss, 1 zīmīte nodota balta. Šis priekšlikums
noraidīts."
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Tā Saeimā tika izlemts institūta likvidēšanas jautājums.
„Latvis" šīs sēdes atreferējumā atzīmē starpsaucienu: „Koalī-

cija vēl turas!" pēc nobalsošanas rezultātu paziņošanas. Liekas, ka

sauciens ir nācis no labā spārna.
Institūta likvidēšana notika pakāpeniski. 1929. g. rudenī insti-

tūtā jaunus audzēkņus vairs neuzņēma, tā kā 1929/30. m. g. insti-

tūtā mācījās vēl tikai viens pats otrais kurss. No pēdējā kursa

audzēknēm kursu slimības dēļ nebeidza tikai 1 audzēkne. Palika

gan vēl arī pusceļā viens otrs no agrāko izlaidumu audzēkņiem.
Institūtā pavisam iestājušies 445 audzēkņi, bet kursu no tiem bei-

guši tikai 396. Tā tad 49 no viņiem šādu vai tādu iemeslu dēļ
institūta kursu nav varējuši beigt.

7 no institūta skolotājiem pēc institūta likvidēšanas dabūja
vietas Rīgā dažādās skolās, 6 no pārējiem jau agrāk Rīgā atradās

pastāvīgā dienestā, 12 palika Jelgavā II valsts ģimnāzijā, un Paida-

goģiskās biedrības pamatskolā par skolotājiem, 2 aizgāja uz Rē-

zeknes skolotāju institūtu, 1 uz Madonas pamatskolu, 1 nomira un

4 jaunākie paraugskolas skolotāji sameklēja sev vietas kur kurais.

Institūta paraugskolas tālākai uzturēšanai II Jelgavas valsts

ģimnāzijas un bijušie institūta un paraugskolas skolotāji nodibināja
Paidagoģisko biedrību. Sīs biedrības biedri ziedo šim nolūkam līdz

s°/o no savas algas, bet bērnu vecāki, izņemot 20°/o trūcīgo, māksā

pa Ls 30,— gadā skolas naudas. Tādai paraugskolas likteņa tā-

lākai nokārtošanai piekrita skolēnu vecāku pilnā sapulce.
Institūtam savu telpu nebija. Viņš strādāja II Jelgavas valsts

ģimnāzijas telpās. Pie kabinetu sistēmas darbu iekārtoja tā, ka

institūta darbi norisinājās nepārtraukti cauru dienu. Institūts lietāja
ģimnāzijas mācības līdzekļus, mēbeles un bibliotēku. Tā tas tur-

pinājās visus piecus gadus. Ģimnāzijai no tam nāca tikai tas

labums, ka institūts ar saviem līdzekļiem papildināja kā biblio-

tēku, tā arī klašu un kabinetu piederumus. Tādēļ ģimnāzija lūdza

Izglītības ministriju institūta mantu atstāt arī turpmāk viņas lietā-

šanā. Izglītības ministrija tam principā arī piekrita. Tomēr vēlāk

izrādījās, ka dažas institūta manias ir vairāk vajadzīgas citām mācības

iestādēm.

1. Valsts Jelgavas skolotāju institūts saņēma 20

divvietīgus klases solus par Ls 740,— ,
15 klases galdiņus par

Ls 150,—, 30 klases krēsliņus par Ls 150,—, 2 klases tāfeles par
Ls 77,—,

5 galdus par Ls 71,—, 1 galdu skolotāju istabai par Ls 20,—,

1 klases skaitekļus par Ls 98,—, 6 ozola krēslus par Ls 45, —

,

100 drēbju pakaramos par Ls 75, —, 6 atkritumu kastes par
Ls 19,50, 40 dzelzs gultas ar drāšu pinumiem par Ls 1.222,—, 40

taburetes par Ls 200,—,
30 veļas un drēbju skapjus par Ls 1.271,—,

1 klavieres par Ls 1.100,—,
1 mikroskopu par Ls 200,—, 1 baro-

grafu par Ls 203,50, 2 etažeres ar 9 plauktiņiem par Ls 40,— un

61 grāmatu par Ls 381,42, kopā par Ls 6.063,42.

2. Valsts Rēzeknes sķolotāju institūts saņēma 1

Tresselta klavieres par Ls 500,—, 1 harmoniju par Ls 120,—, 1 šuj-
mašīnu par Ls 160,—, 1 epidiaskopu par Ls 558,60, 5 vijoles par
Ls 160,40, 5 vijoļu lociņus par Ls 30,— 4 vijoļu kastes par Ls 44,—

un 41 grāmatu par Ls 118,86, kopā par Ls 1.691,86.



186

3. Rīgas skolotāju institūts saņēma 20 divvietīgus
klases solus par Ls 800,— un 1 klases tāfeli par Ls 7,—, kopā par
Ls 807,—.

4. Rēzeknes komercskola saņēma 19 divvietīgus klases

solus par Ls 760,—.

Galvenais, kas no institūta paliek pāri, tomēr nav viņa mate-

riālās, bet gan garīgās vērtības.

Vispirms pēc likvidācijas paliek pārī viss institūta absolventu

kontingents. Viņa lielumu un sastāvu rāda īpašs saraksts un viņa
novietojumu divas kartogrammas. Kā no kartogrammām redzams,
tad institūta absolventi tagad darbojas kā skolotāji dažādās Latvijas
malās, nesdami to labāko, kas tiem ir, tautā. Tas ir galvenais, ko

Latvija no institūta ir mantojusi.

Institūta absolventi ārēji ir apvienoti vienā Absolventu biedrībā,
kas ieiet Latvijas skolotāju savienībā.

Jauno skolotāju sabraukums 1930. g. jūnijā Rīgas jūrmalā

Absolventu gadskārtējie sabraukumi Jelgavā ir bijušo institūta

audzēkņu iekšējās vienības izpaudums, un biedrības individuālpsī-
choloģijas sekcijas darbība ir institūtā sāktā garīgā darba tur-

pinājums.

1930. g. beigās nodibinājās Rīgā Latvijas individuālpsīcholoģijas
biedrība. Šī biedrība ir absolventu biedrības individuālpsīcholoģijas
sekcijas tālākais izveidojums. Sekcijas aktīvākie darbinieki

J. Bunduls, J. Flūgins v. c. vispirms nodibināja Rīgā pie Latvijas
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skolotāju savienības individuālpsīcholoģijas darba apvienību. Pēc

tam viņi kopā ar dažiem ārstiem un juristiem, minoritātēm

dzīvi piedaloties, nodibināja Rīgā atsevišķu Latvijas individuālpsī-
choloģijas biedrību. Absolventu biedrības sekcija nu pārvērtās par
šīs biedrības Jelgavas nodaļu. Sīkākas ziņas par individuālpsīcholo-
ģijas sekcijas darbību sniedz J. Bunduls atsevišķā rakstā.

Turpina savu paidagoģisko darbu arī institūta bijušie skolotāji.
Pieci institūta darbības gadi arī viņa skolotājiem ir daudz ko de-

vuši. Arī tie ir institūtam līdzi auguši.

Viņu darbība turpinājās arī pēc institūta slēgšanas kaut arī

citādā veidā.

Institūtā veiktais darbs nav bijis veltīgs. Institūta radītās ga-

rīgās mantas paliek arī turpmāk.
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Žanis Karlsons

Mācības spēki

1. Odiņš Ģederts — direktors. Mācīja skolturību. Dz. 29. I.

1877. Bauskas apr. Lambartes pagasta „Kūlās" kā rentnieka dēls.

No 1880. g. vecāki pāriet uz Puzes pag. Biseniekiem Ventsp. apr.
Tur pavada bērnību. Pirmo skolas izglītību dabū vietējā pagasta
skolā. Tad apmeklē Talsu pilsētas skolu, ko beidz 1893. g. Pāris

gadus nodzīvo tēva mājās. 1895. g. noliek skolotāja eksāmenu pie
Ventspils pilsētas skolas. Nostrādā vienu gadu par palīgskolotāju
Bārtavā. Pēc tam papildinās veselu gadu Kuldīgā skolotāju kursos.

Līdz 1899. g. pavasarim strādā Valmieras apr. Jērcēnos, bet rudenī

iestājas Pēterpils skolotāju institūtā, kur beidz kursu trijos gados.
Vasaras pavada Biseniekos vai paidagoģiskā darbā, — 1901. g.
Baku ģimnāzijas vasaras kolonijā Kaukāzā. Kā valsts stipendiāts
papildinās pēc_ institūta beigšanas ārzemēs. Apmeklē rokdarbu
kursus Leipcigā un Lozannā, studē fiziku un ķīmiju Vīnes univer-

sitātē. Apceļojis vairākas Eiropas zemes, atgriežas Pēterpilī, kur

strādā Jēzus baznīcas tirdzniecības skolā un Pēterpils gubernatora
Zinovjeva ģimenē par mājskolotāju. No 1905. g. darbojas kā rok-

darbu skolotājs Pēterpils skolotāju institūtā un skolotāju vasaras

kursos. 1906. g. pārnāk par inspektoru A. Ķēniņa tirdzniecības

skolā Rīgā. No 1907. g. vada skolotāju sabiedrības tirdzniecības

skolu Rīgā. Noliek eksāmenu speciālos komercpriekšmetos pie
Tirdzn. un Rūpniecības ministrijas. 1908. g. aiziet par inspektoru
Ķeizara Nikolaja II tirdzniecības skolā Pēterpilī. Tur daudz strādā

pie kabinetu un laborātoriju ierīkošanas un skolas labierīcības pa-
celšanas. lerīko trūcīgiem skolēniem vasaras koloniju veselīgajā
Lugas rajonā. Izveido to par skolēnu darba un atpūtas vietu.

Sakot ar 1912. g. bez augšā minētā studē vēl arī Pēterpils komerc-

institūtā, ko beidz 1916. g. Tad pat viņu' apstiprina par direktoru

S. P. Jejisejeva komercskolā. Komūnistu laikā, lai glābtu skolēnus

no bada, ierīko skolēnu koloniju „Prudki" Udjeļnajā, Pēterpils
tuvuma. 1920. g. pārbrauc Latvijā.

Pēterpilī dzīvodams Ģ. Odiņš interesējas par latviešu skolas

lietam — ir Pēterpils latviešu paidagoģiskās biedrības priekšsēdētājs,
piedalās

„
Latviešu skolotāju delegātu kongresā" 1917. g. Tērbatā,

kur to ievēl par skolotāju pārstāvi valsts komitejā pie Tautas ap-

gaismošanas ministrijas Pēterpilī.
1920. g. rudenī Latvijas izglītības ministrijas uzdevumā piedalās

reevakuacijas komisijā Maskavā. 1921. g. pavasarī atgriežas Rīgā.
No 1921. g. jūnija līdz 1922. g. jūlijam strādā Izglītības ministrijā
kā vidus- un arodskolu nodaļas priekšnieks. 1922. g. organizē
II Jelgavas valsts ģimnāziju, ko vada vēl tagad.

No 1925. g. vada Valsts centrālo paidagoģisko institūtu līdz tā

likvidēšanai.
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2. Dravnieks Fricis — vicedirektors. Mācīja ģeogrāfijas meto-

diku. Dz. 29. IV. 1873. Dundagas Pēter-Kužniekos kā saimnieka

dēls. 1893. g. beidzis Talsu pilsētas skolu. Strādājis par skolotāju
Doles salas, Majoru un Bigauņciemā skolās. 1900. g

L
beidzis Pē-

terpils skolotāju institūtu. Pēc tam bijis par skolotāju Jēkabpils

(1 g.) un Talsu (1 g.) pilsētas skolās, Mangaļu jūrskola (4 g.), Pē-

terpils Jēzus baznīcas tirdzniecības skolā (2 g.) un Nikolaja II tirdz-

niecības skolā (9 g.). 1915. g. beidzis Pēterpils komercinstitutu.

Pārnācis uz Latviju 1921. g., strādājis vispirms (1 g.) Ventspils

ģimnāzijā, pēc tam II Jelgavas valsts ģimnāzijā, kur darbojas arī

vēl tagad. Sarakstījis „Ģeogrāfijas metodiku" un lasījis lekcijas

skolotāju kursos Jelgavā (1926. g.) un Rīgā (1929. g.).

3. Adienis Aleksandrs — lektors institūta vasaras kursos. Zem-

kopības ministrijas zemkopības un dārzkopības nodaļas vecākais

speciālists.

4. Alksnis Miķelis — latviešu valodas skolotājs. Dz. 10. V.

1902. Skultes Vītiņo's, kā zvejnieka dēls. Beidzis I valsts ģimnāziju

Rīgā. Studējis Latvijas universitātē baltu valodas. Universitāti

beidzis 1929. Institūtā strādājis no 1. VIII. 1926. līdz 1. VII. 1929.

Tagad skolotājs I Rīgas pilsētas ģimnāzija.

5. Apše Andrejs — vingrošanas skolotājs. Dz. 28. IV. 1894.

Rīgā. Beidzis I"915. g. viugrošanas kursus pie Rīgas mācības'ap-
gabala. Strādājis ģimnāzijā Rīgā, Ļeontovska ģimnāzija

Pēterpilī un Jaunbucharas reālskola. Pec atgriešanas Latvija bijis

par skolotāju Binca ģimnāzijā Rīgā, tad II Jelgavas valsts ģimnā-

zijā un Jelgavas Valsts skolotāju instituta
1

Abas pēdējas mācības

iestādēs darbojas arī vēl tagad. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz

1. VIII. 1930.

6. Aufmanis Helene —
vācu valodas skolotāja paraugpamat-

skolā. Dz. 4. VII. 1880. Kroņvircavā.
_

Beigusi Jelgavas sieviešu

ģimnāziju ar paidagoģisko klasi. Strādājusi meiteņu skolas Jelgava

un Liepājā. No 1911. g. dažādās ģimnāzijās Krievija (Aizbakala,

Tverā, Donas kazaku apgabalā). Sākot ar 1921. g. darbojas Jelgavas

pilsētas pirmskolā. Paraugpamatskola no 1. VIII. 1927. līdz

1. VIII. 1928.

7. Augulis Alīda — praktisko darbu vadītāja dārzā vasaras

kursos. Sk. audzēkņu sarakstu.

8. Ārgals-Dermanis Milda mācīja kursos īpatnējo lopkopību un

putnkopību. Dz. 6. IV. 1893. Valmieras apr. Viļķenes pag. Beigusi

Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultāti ar agronoma grādu.
1921.—1925. Lauksaimniecības skolas skolotajā, 1925. g. no 10. 11.

līdz 1. IX. Ramkas mājturības skolas pārzine. Tagad Jelgavas
valsts mājturības skolas pārzine. Institūta no 1. IX. 1926. līdz

1. VIII. 1928.

9. Balodis Eduards — lektors institūta vasaras kursos. Lat-

vijas universitātes lektors.

10. Baltgailis Pēteris — vingrošanas skolotājs. Dz. 27. 11. 1895.

Vecdrustos. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu.
_

Bijis virsnieks-iman-

tietis. Pēc atgriešanās Latvijā -beidzis Fiziskās izglītības institūtu.
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1924.—1926. skolotājs Smiltenes valsts ģimnāzijā. Pēc tam strādājis
vairākās Jelgavas skolās. Institūtā no 1. VIII. 1928. g. Miris

1930. g. maijā.

11. Beķeris Valdemārs — klavieru pavadītājs. Miris 1930. g.
rudenī.

12. Birkerts Pēteris — socioloģijas lektors. Dz. 15. I. 1881.

Jaunsvirlaukas Jaunbitēnos. 1905.—1912. dzīvojis Z.-Amerikas Sa-

vienotās Valstīs. Beidzis Valparaiso universitātes juridisko fakul-

tāti. Bijis advokāts Čikāgā. Darbojies kā paidagogs Ķeizariskajā
komercskolā Maskavā (1916. g.). Lasījis 1917.—1918. lekcijas sociā-

listisko zinātņu akadēmijā Maskavā. Pēc tam profesors Smoļenskas
universitātē. Tagad lektors Tautas augstskolā Rīgā. Rakstījis par

psīcholoģiju, socioloģiju v. c. Institūtā no I.IX. 1925. līdz 1. XI. 1926.

13. Birzvalks Aleksandrs — tēlojošās ģeometrijas skolotājs. Dz.

22. I. 1874. Talsu apr. Nurmuižas pag. Bērtās kā saimnieka dēls.

Par skolotāju sācis darboties 1897. g. Pašmācības ceļā sagatavojies
uz abitūriju. 1903. g. iestājies Politechniskajā institūtā Rīgā. Stu-

dējis inženieru zinātnes. Tanī pašā laikā bijis arī par skolotāju
A. Ķēniņa un vēlāk Ģ. Odiņa tirdzniecības skolā. No 1910. g.
mērnieks Krievijā. Atgriezies Latvijā 1922. g. Skolotājs II Jelgavas
valsts ģimnāzijā. Līdz ar to studējis matēmatiku Latvijas universi-

tātē. Studijas beidzis 1928. g. ar matēmatikas kandidāta grādu.
Institūtā no 1. VIII. 1927. līdz 1. VIII. 1928.

14. Brencēns Kārlis — kaligrāfijas skolotājs. Dz. 6. V. 1879.

Lielā pagasta Būvmaņos. Mācījies Rīgā, Pēterpilī (Stiglica mākslas

skolā) un Parīzē. 1907.—1920. paidagogs Stiglica mākslas skolā.

Apceļojis mūzejus un baznīcas Vācijā, Francijā, Anglijā, Beļģijā,
Spānijā un Itālijā. Darbojies sevišķi stikla glezniecībā. Rakstījis
par aroda izglītību («Ekonomistā"), par rasēšanu, eļļas glezniecības
techniku v. c. No 1923. g. Latvijas mākslas akadēmijā. Institūtā no

1. IX. 1925. līdz 1. VIII. 1930.

15. Bunduls Jānis — paidagoģiskās psīcholoģijas skolotājs. Dz.

12. 111. 1899. Odzienas Kurmēnos. Apmeklējis ģimnāziju Pēterpilī,
beidzis II Rīgas pilsētas ģimnāziju. Studējis filozofiju un psīcholo-
ģiju Latvijas universitātē. Studijas beidzis 1925. g. kā cand. phil.

Papildinājies Vācijā Gīsenes universitāte un Vīnē pie Dr. A. Adlera.

No 1924. g. strādā II Jelgavas valsts ģimnāzijā. Institūtā no 1. IX.

1925. līdz 1. VIII. 1930.

16. Bušs Krišjānis — ārsts un higiēnas skolotājs. Dz. 21. X.

1874. Jelgavā. Beidzis Jelgavas ģimnāziju. Studējis medicīnu Tēr-

batā. 1900.—1913. vispirms Bērzmuižas pagasta tad Sesavas drau-

dzes ārsts. 1913., 1914. un 1930. speciālizējies Berlīnē ādas un ve-

nēriskās slimībās. Kara laikā darbojies kā cietokšņa ārsts Kauņā.
Tad dažādās armijas daļās (407. sanitārā transporta vecākais ārsts,
Latviešu strēlnieku I brigādes dezinfekcijas nodaļas vaditājs, 500.

kara hospitāļa galvenais ārsts). Kādu laiku praktizējis Tverā. No

1918. g. darbojas Jelgavā. leņēmis un ieņem dažādus ar ārsta

praksi saistītus amatus. 1918. —1. IV. 1919. Jelgavas pilsētas slim-

nīcas vecākais ārsts, 14. VII. 1919. — XI. 1920. Jelgavas pilsētas
ārsts, XI. 1919. — I. 1920. Ģintermuižas vājprātīgo iestādes pārzinis,
1. V. 1921. — 1. IV. 1926. Latvijas, sarkanā krusta Jelgavas vese-
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lības punkta pārzinis, 1. VIII. 1921. — 1. VIII. 1926. skolas higiēnas
pasniedzējs Jelgavas valsts skolotāju institūtā. Tagad Jelgavas pil-
sētas sanitārārsts (no 1921. g.), Jelgavas apgabala cietuma ārsts (no
1921. g. I. V.) un II Jelgavas valsts ģimnāzijas ārsts un higiēnas

skolotājs no 1922. g. 1. VIII.). Liter. darbi: 1. Venēriskās slimības

un kā no tām izsargāties. 2. Vispārējās higiēnas jautājumi un at-

bildes. 3. Skolas higiēnas jautājumi un atbildes. 4. Boka
„
Cilvēks",

tulkojums. Bez tam rakstījis par medicīnas jautājumiem arī laik-

rakstos. Institūtā no 1. VIII. 1927. līdz 1. VIII. 1930.

17. Celms Teodors, Dr. phil., — filozofisko priekšmetu lektors.

Dz. 14. VI. 1893. Pededzē. Gatavības apliecību ieguvis kā eksterns

1912. g. Maskavā. 1913. — 1917. studējis Maskavas komercinstitūtā,
sākumā inženierzinātnes, vēlāk tautsaimniecību. 1917. — 1920.

studējis filozofiju Maskavas universitātē, piekopis kā blakus priekš-
metu arī medicīniskās studijas. Atgriezies Latvijā, uzsācis filozo-

fisko priekšmetu lektora darbību dažādos kursos un iestādēs. Ar

1922. g. vasaras semestri sākot studējis Freiburgā (Vācijā). 1923. g.

jūlijā ieguvis turpat filozofijas doktora grādu (summa cum laudej.
1925. g. vasaras semestri papildinājies turpat pie prof. Husserļa, _iegū-
dams viņa apliecību par priekšzīmīgu sagatavotību akadēmiska mā-

cības spēka uzdevumam. Latvijas universitātē habilitējies un ap-

stiprināts par privātdocentu filozofijā 1927. g. pavasara semestrī.

Tagad lasa filozofiskos priekšmetus Latvijas universitātes filoloģijas
un filozofijas fakultātē un ievadu sabiedriskās zinātnēs tautsaim-

niecības un tiesību zinātņu fakultātē. Bez tam vēl darbojas arī

krievu universitātes kursos Rīgā. Sarakstījis zinātniskus darbus

filozofijā. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. VIII. 1930.

18. Dargevics Augusts, Dr., — lasīja vasaras kursos lekcijas

higiēnā un uzturas vielu baktērioloģijā. Ārsts Jelgavā.

19. Delle Jēkabs — dabas zinātņu laborants. Dz. 21. IV. 1875.

Rendā. Tautskolotāja tiesības ieguvis 1894. g. pie Rīgas mācības

apgabala. Strādājis Katlakalna draudzes skolā (1894.—1901.) un

Skolotāju s-bas tirdzniecības un komercskolā (1907. —1910.) Rīgā.

Bijis par pārzini Lielrendes pamatskolā (1918.—1919.). No 1919. g.

līdz 1922. g. darbojies Izglītības ministrijas mācības līdzekļu no-

daļā. 1922.—1925. II Jelgavas ģimnāzijā. Institūtā no 1. IX. 1925.

līdz 1. VIII. 1926. Tagad pensionēts, dzīvo savās mājās — Rendas

„Dzelzsāmuros".

20. Dermanis Fricis — vadījis vasaras praktiskos darbus mēr-

niecībā ar pašgatavotiem instrumentiem. Skolotājs Talsos. Ģeome-

trijas grāmatas autors.

21. Dēķens Kārlis — latviešu valodas metodikas lektors. Dz.

28. VI. 1866. Jaungulbenes Šļaukās.
_

Mācījies Valkas draudzes skolotāju (Cimzes) semināra. Beidzis

Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. 11 gadus nostrādājis par sko-

lotāju lauku skolās (Viļķenes, Susejas v. c), 2 g. Valmieras ele-

mentārskolā un 4x
/2 gadus Valmieras kurlmēmo skola. Nolicis

mājskolotāju eksāmenu, no 1906. ģ. darbojies Rīgas skolās — A. Ķē-

niņa tirdzniecības skolā, Ģ. Odiņa tirdzniecības skolā un skolotāju
s-bas komercskolā. Kara laikā strādājis Maskavā un klausījies pai-

dagoģiju un paidagoģisko psīcholoģiju Šaņavska universitātē.
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1919/20. m. g. lasījis latviešu valodas metodiku un skolturību Lat-

vijas universitātē.' Saeimas deputāts un Rīgas pilsētas domes

priekšsēdētājs.
Sarakstījis vairākas paidagoģiskās grāmatas un atsevišķus

rakstus par izglītības jautājumiem, kā „Mūsu skola" (Londonā 1902.),
„Vadonis ģeogrāfijas mācībā", „Agrā bērnība", „Rokas grāmata
paidagoģijā", „Latviešu valodas metodika" v. c. Vadījis arī paida-
goģiskus žurnālus:

v
Skola un māja" un „Latvijas skola." Institūtā

no 1. IX. 1925. līdz' 1. VIII. 1930.

22. Ešmanis Vilis — kancelejas pārzinis. Dz. 29. IX. 1882.

Jelgavā. 1898. g. beidzis Jelgavas Aleksandra pilsētas skolu. Pēc

tam kancelejas ierēdnis un vēlāk darbvedis Kurzemes guberņas
tautskolu direkcijā (1898.—1918.). No 1918. g. 17. jūnija līdz

1922. g. 31. maijam fabrikas ierēdnis Jelgavā. No 1922. g. 1. au-

gusta līdz 30. novembrim II Jelgavas valsts ģimnāzijas jaunākais
kancelejas ierēdnis, pēc tam tās pašas ģimnāzijas darbvedis.

23. Flūgins Jūlijs — paidagoģikas un paidagoģijas vēstures

skolotājs. Dz. 14. V. 1898. Sātu draudzē.

Mācījies Grenču pag. skolā, Majoru elementārskolā un Tukuma

komercskolā. Pēdējo beidzis evakuētu Valkā. Piedalījies Latvijas
atbrīvošanas cīņās. Studējis filozofiju Latvijas universitātē, bet pai-
dagoģiju Hamburgas un Gīsenes universitātēs. Tagad latviešu va-

lodas skolotājs II Jelgavas valsts ģimnāzijā. Institūtā bez paidago-
ģiskiem priekšmetiem divus pirmos gadus lasījis ari latviešu un

cittautu literātūru. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. VIII. 1930.

24. Gobzins Jūlijs — vācu valodas un vācu valodas metodikas

skolotājs. Dz, 26. I. 1872. Džūkstē.

Mācījies Irlavas skolotāju seminārā. Strādājis kā tautskolotājs
1890.—1897. Latvijā un 1897.—1904. Krievijā. Speciālizējies ģerma-
nistiskos priekšmetos. Darbojies kā vācu valodas skolotājs Ma-

skavas bāriņu proģimnazijā 1903.—1907., Maskavas Pētera-Pāvila

vācu ģimnāzijā 1907.—1919., Maskavas komercinstitūtā 1906.—1918.,

Pievolgas tautas augstskolā Rovnojā 1919.—1921. Pārnācis Latvijā,

vispirms strādājis Jelgavas vidusskolā 1921.—1922., tad no 1922. g.
II Jelgavas valsts ģimnāzijā, kur māca vācu valodu ari vēl tagad.
Bez tam darbojies arī Latvijā sarīkotos vasaras kursos pamat- un

vidusskolu skolotājiem, mācīdams vācu valodu, literātūru un me-

todiku. 1930. g. lasījis Rīgas radiofonā lekciju ciklu par vācu lite-

rātūras attīstības gaitu. Sarakstījis vācu mācības grāmataš Krie-

vijas vidusskolām un Latvijas pamatskolām un ģimnāzijām. Insti-

tūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. VIII. 1930.

25. Golijats Augusts — praktiskās paidagoģijas skolotājs. Dz.
18. XII. 1883. Vecauces Evāržos. Pirmo skolas izglītību smēlies

Vecauces pagasta skolā un pēc tam K. Koša privātskolā Aucē.

1903. g. beidzis Valmieras skolotāju semināru, no kura laika ne-

pārtraukti strādājis par skolotāju 1903.—1907. Saldus draudzes

(„Ķirspēles") skolā un 1907.—1915. Pampāļu 2 kl. ministrijas skolā

no sākuma kā skolotājs, vēlāk kā pārzinis. Kara laikā vadījis lat-

viešu bēgļu bērnu skolu un vasaras koloniju Sarātovā un vakara

kursus pieaugušiem. Bez tam izpildījis arī darbveža pienākumus
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Sarātovas guberņas tautskolu direkcijā. Kā brīvklausitājs apme-

klējis lekcijas Sarātovas universitātē.

No 1919.—1927. g. strādājis atkal Pampāļos kā 6 kl. pamat-
skolas pārzinis. Tagad Rīgas pilsētas bērnu dārzu un patversmju
paidagoģiskais inspektors. Institūtā no 1. IX. 1927. līdz 1. VIII. 1930.

26. Greste Jānis — ķīmijas un dabas zinību metodikas sko-

lotājs. Dz. 5. VII. 1876. Smiltenes pagastā. Skolotāja dēls. Ap-
meklējis Alsviķu pagasta Ķemeru skolu. 11 g. vecam nomirst tēvs.

Mātei jāapgādā 4 bērni. Tādēļ Grestes jaunība paiet smagā darbā

visdažādākos arodos (gans, mūzikants, krāsotājs, bufetnieks v. t. t.).
Ar mātes māsas gādību izdodas pastarpām mācīties un nobeigt

Pleskavas pilsētas skolu. 17 g. vecs uzsāk skolotāja gaitas. Strādā

Kolberģa Bejas skolā, tad Alsviķu Ķemeru un beidzot Iršu kolo-

nijas vācu skolā. Pa vasarām pelnās kā rakstvedis, krāsotājs, māj-
skolotājs kādā muižnieka ģimenē Igaunijā un aģents. Pēc 7 sko-

lotāja gadiem iestājas Pēterpils skolotāju institūtā.

To pabeidzis, 1902. g. sāk darbu Valmieras pilsētas skolā un

proģimnazijā. Tur pavada arī revolūcijas laiku. Sodu ekspedīcijai
ierodoties, bēguļo pa Krieviju.

1906. g. atgriežas un strādā A. Ķēniņa privātskolā Rīgā un

pēc tam skolotāju sabiedrības tirdzniecības skolā, kuras vadītājs
Ģ. Odiņš. Ņem dalību mācības līdzekļu mūzeja organizēšanā un,
domādams par medicīnas studēšanu, vairāk gadus strādā sekcijas
kamerās. 1910. g. uz Ģ. Odiņa aicinājumu aiziet par skolotāju
Nikolaja II tirdzniecības skolā Pēterpilī. lestājas par brīvklausītāju
universitātē, strādā dažādos kursos un beidzot apmeklē Pēterpils
komercinstitūtu.

Kara un revolūcijas laikā pazaudē vairākus prāvus mūzejam
nolemtus mantu krājumus — Alsviķu Laiviņās un Pēterpilī.

1921. g. darbojas par inspektoru valsts Jēkabpils ģimnāzijā. No

turienes pārnāk uz II Jelgavas valsts ģimnāziju, kur darbojas vēl

tagad. Skolā noorganizē mūzeju — laborātoriju. Ņem dzīvu dalību

paidagoģiskā mūzeja ierīkošanā Rīgā, piedalās ar priekšlasījumiem

skolotāju kursos un sapulcēs. Strādā līdzi „Mūsu Nākotnē."

Ticis komandēts uz ārzemēm, kur iepazinies ar skolām Polijā,
Vācijā, Čechoslovakijā, Austrijā un Itālijā. Institūtā no 1. IX. 1925.

līdz 1. VIII 1930.

27. Grīnbergs Augusts — dārzkopības speciālists. Darbojies
institūta vasaras kursos. Dz. 30. 111. 1889. Cēsīs. Mācījies kā brīv-

klausitājs Lembergas lauksaimniecības institūtā. Strādājis lauksaim-

niecības rūpniecības uzņēmumos, lauksaimniecības mācības iestādēs

un lauksaimniecības izmēģināšanas stacijās.

28. Ģirupnieks Jānis — fizikas skolotājs. Dz. 2. V. 1887. Run-

dālē. Par skolotāju strādājis 1905. g. Rundāles pag. skolā, 1906.—

1915. Naudītē, kara laikā bēgļu bērnu skolās. No 1918. g. līdz

1919. g. Dobeles 6 kl. pamatskolas •pārzinis. 1919.—1920. strādājis
Rēzeknes ģimnāzijā un 1 gadīgos skolotāju sagatavošanas kursos.

1920.—1921. bijis zemāko kuģu mēchaniķu kursu priekšnieks pie
armijas virspavēlnieka štāba Rīgā. 1921.—1922. darbojies kā matē-

matikas un fizikas skolotājs Jēkabpils ģimnāzijā. 1922. g. beidzis
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vidusskolu skolotāju sagatavošanas kursus matemātika. No 1922. g.

līdz 1929. g. strādājis II felgavas valsts ģimnāzijā. Institūtā no 1.

IX. 1925. līdz 1. V111.'1926. Tagad Rīgas pilsētas technikuma

skolotājs.
Sastādījis skolotāju kalendāru un sarakstījis mācības grāmatas

fizikā.

29. Jansons Alberts — darbnīcu instruktors. Dz. 18. VI. 1896.

Rīgā. Beidzis mācību 1914. g. Horna elektrotechniskā darbnīcā.

Bez tam apmeklējis inž. Hermanovska techniskos kursus. Tagad
laborants Rīgas pils. technikumā. Institūtā no 1. I. 1926. līdz 1.

VIII. 1930.

30. Jansons Milda — internāta audzinātāja un mājturības sko-

lotāja. Dz. 6. IV. 1891. Allažos. Beigusi Latgales lauksaimniecības

vidusskolu (1924. g.) un agronomisko darbinieku paidagoģiskos
kursus. Apmeklējusi Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības

mājturības kursus. No 1923. līdz 1925. bijusi Jelgavas mājturības
skolas pārzine. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. VIII. 1930.

31. Jaunģērķēns Vijums — fizikas skolotājs. Dz. 16. 111. 1871.

Tērvetes pag. 1903. g. beidzis Rīgas politechniskā institūta ķīmijas
nodaļu. 1911. g. ieguvis Maskavā vācu valodas virsskolotāja tie-

sības. Strādājis Milova reālskolā Ņižņijnovgorodā un Charbinas

komercskolā. Tagad ļelgavas cukurfabrikas inženieris. Institūtā no

15. VIII. 1927. līdz 1. VIII. 1929.

32. Jākobsons Vilhelms — dabas zinību skolotājs paraugskolā.
Dz. 4. 11. 1896. Jaunbebros. Beidzis Tērbatas skolotāju institūtu

Chersonā 1919. g. 1918. g. strādājis Chersonas pilsētas bērnu pa-

tversmē un dārzkopības skolā un 1919.—1920. Kāgana ģimnāzijā un

Koļesova komercskolā Chersonā. Pārnācis Latvijā, strādājis 1920.—

1922. Jelgavas ģimnāzijā, bet no 1922. g. II Jelgavas valsts ģimnā-
zijā, kur strādā vēl tagad. Institūta paraugskolā no 1. IX. 1926.

līdz 1. VIII. 1928.

33. Jēkabsons Kārlis — lopkopības lektors. Dz. 6. VIII. 1870.

Mālpils Lejas Rantānos. Mācījies vispirms Mālpils, tad Allažu

draudzes skolā. 1891. g. beidzis Pētera I reālskolu Rīgā. Tad

iestājies Rīgas politechniskā institūta lauksaimniecības fakultātē, ko

beidzis 1896. g. ar mācīta agronoma grādu. īsu laiku bijis par sko-

lotāju sieviešu lauksaimniecības skolā Poņemūnē (Lietuvā). Tad

aizgājis par fermas vadītāju Grinoucu lauksaimniecības skolā Besa-

rabijā. rēc tam bijis skolotājs un vēlāk skolas priekšnieks Irkut-

skas lauksaimniecības skolā. No 1903. g. līdz 1907. g. bijis sie-

viešu lauksaimniecības skolas priekšnieks Dubravā (Pleskavas

gub.). No turienes pārgājis par vadītāju Bistrecovas lauksaimnie-

cības skolā (arī Pleskavas gub.). 1918. g. atgriezies Latvijā. No

1919. g. augusta līdz 1920. g. janvāra beigām nodaļas vadītājs Zem-

kopības ministrijā. Pēc tam skolotājs Jelgavas lauksaimniecības

vidusskolā, kur strādā arī vēl tagad. Institūtā no h I. 1926. līdz

1. VIII. 1930.

34. Kalniņš, prec. Ramanovičs, Elza — paraugpamatskolas sko-

lotāja. Beigusi Valsts centrālo paidagoģisko institūtu. Sk. audzēkņu
sarakstu. Institūtā no 1. VIII. 1927. līdz 1. VIII. 1930. Tagad sko-

lotāja Paidagoģiskās biedrības pamatskolā.
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35. Karlsons Žanis
— vēstures un vēstures metodikas skolotājs.

Dz. 19. 11. 1899. Valgales Elciņos. Mācījies Valgales pagasta skolā

un Sabiles proģimnazijā. No 1915. g. līdz 1918. g. apmeklējis uz

Tērbatu evakuēto F. Šmitchena un L. Bērziņa Dubultu ģimnāziju.
1919. g. beidzis II Rīgas pilsētas ģimnāziju. Piedalījies Latvijas
brīvības cīņās. 1925. g. beidzis Latvijas universitāti ar filozofijas
kandidāta grādu. Pēc tam studējis vēsturi. Rakstījis par skolas un

ārpusskolas izglītības jautājumiem žurnālā izglītība".
Kā skolotājs darbojies M. Milleres sieviešu ģimnāzijā Rīgā, IV Rīgas
pilsētas ģimnāzijā, Tautas augstskolas priekškursos un no 1926. g.
rudens II Jelgavas valsts ģimnāzijā, kur strādā arī vēl tagad. In-

stitūtā no'l. VIII. 1926. līdz 1. VIII. 1930.

36. Krauliņš Kārlis — psīcholoģijas skolotāja v. i. Dz. 19. 111.

1904. Beidzis Latv. universitāti ar filozofijas kandidāta grādu 1928. g.

Strādājis no 1925. g. līdz 1928. g. M. Beķeres sieviešu ģimnāzijā un

no 1. VIII. 1927. g. N. Draudziņas un M. Milleres sieviešu ģimnā-
zijās Rīgā, kur strādā vēl tagad. Rakstījis par filozofijas un psī-
choloģijas jautājumiem. Institūtā no 1. VIII. 1928. līdz 1. VIII. 1929.

37. Krečetņikovs Ella — paraugpamatskolas skolotāja. Skat.

audzēkņu sarakstu. Paraugskolā no 1. VIII. 1929. līdz 1. VIII. 1930.

38. Krečetņikovs Juris — rokdarbu skolotājs. Dz. 18. 111. 1900.

Rīgā. Beidzis Šelaputjina ģimnāziju Maskavā. Studē matēmatiku

Latvijas universitātē. Institūtā no 1. VIII. 1927. līdz 1. VIII. 1930.

Strādājis mācības līdzekļu nodaļā pie Izglītības ministrijas.
leguvis vidusskolu skolotāja tiesības rokdarbos.

39. Krūka Alma — vingrošanas un plastikas skolotāja. Dz. 27.

IX. 1901. Rīgā. Beigusi Latvijas fiziskās izglītības institūtu Rīgā.
Papildinājusies Hellerau'as ritmiskās vingrošanas skolā pie

Drēzdenes un mūzikas un dejas mākslas akadēmijā Vīnē. Tagad
skolotāja I un II Jelgavas valsts ģimnāzijās un ritmikas skolotāja
Tautas universitātes fiziskās audzināšanas institūtā Rīgā. Institūtā no

1. Vili. 1927. līdz 1. Vili. 1930.

40. Krūmiņš Rūdolfs — mājturības grāmatvedības lektors va-

saras kursos. Agronoms. Agrāk skolotājs Jelgavas mājturības skolā,
tagad Gulbenes lauksaimniecības skolas priekšnieks.

41. Kunstmanis Pauls — mūzikas skolotājs. Dz. 14. V. 1880.

Līvbērzes Zeļļos, kā amatnieka dēls. Mācījies Līvbērzes pagasta

un Jelgavas Aleksandra pilsētas skolā. Trīs gadus apmeklējis
Irlavas skolotāju semināru. lestādes slēgšanas dēļ kursu nav beidzis.

1900. g. iestājies par skolotāja praktikantu Jelgavas kurlmēmo skolā.

Izglītības papildināšanas nolūkos 1902. g. aizbraucis uz Pēterpili.
Tur 1904. g. beidzis divgadīgos kurlmēmo skolu skolotāju kursus.

Blakus tam izpildījis skolotāja vietu Marijas kurlmēmo skolā. 1904.—

1905. kurlmēmo skolas pārzinis TifJisā. 1909. g. ieguvis mājsko-
lotāja tiesības matēmatikā. No tā laika līdz 1917. g. blakus kurl-

mēmo skolas darbam strādājis arī E. Kuzņecovas sieviešu ģimnā-
zijā Pēterpilī, mācīdams matēmatiku. No 1918 līdz 1920. g. strā-

dājis Jenakijevas (Jekaterinosl. gub.) pilsētas komercskolā. Bet no

1. IV. 1921. darbojies par skolotāju Valsts kurlmēmo skolā Jelgavā.
Pirmo mūzikālo izglītību baudījis Irlavas seminārā, šo izglītību tur-
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pinajis Pēterpilī pašmācības ceļa un Jelgavas tautas konservatorija.
Vadījis vairākus korus un orķestrus. Institūtā no 1. Vili. 1928. līdz

1. Vili. 1930.

42. Ķevers Anna — mājturības darbiniece. Latvijas lauksaim-

niecības centrālbiedrības instruktore. Darbojusies institūta vasaras

kursos.

43. Leismanis Jānis — saimniecības pārzinis. Strādājis no

l. VIII 1928. līdz 1. Vili. 1929. Sk. audzēkņu sarakstu.

44. Lesiņš Arvīds — laborants. Strādājis no 1. Vili. 1928. līdz

16. XI. 1929. Sk. audzēkņu sarakstu.

45. Liberts Arnolds, Dr. phil., — fizikas lektors. No 1910. g.

līdz 1914. g. strādājis
w

Minervas" institūtā Šveicē, 1915.g Dr. Šmita

skolā St. Galēnā, 1915.—1920. zinātnisko aparātu un mācības lī-

dzekļu laborātorijā Cīrichē. No 1920. g. strādā Rīgas pilsētas ģim-
nāzijās. Docents Latvijas universitātē. Institūtā no 1. IX. 1925.
līdz l VIII. 1927.

4(i. Liepiņš Nikolajs — dārzkopības skolotājs. Dz. 29. XI. 1892.

Zaubes pag. Tīvās. 1914. g. beidzis Umaņas vidējo zemkopības un

dārzkopības skolu. Bijis dārzkopības instruktors Volinijas guberņas
zemstē. Institūtā no 1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1930.

Saimniecības pārzinis 11 Jelgavas valsts ģimnāzijas fermā Valdekā.

47. Liepiņš Reinis — ķīmijas lektors. Dz. 15. IX. 1885. Valkas

apr. Litenes pagastā, kā laukstrādnieka dēls. 1905. g. beidzis Val-

mieras skolotāju semināru. Vairāk gadus bijis uz laukiem par taut-

skolotāju. 1912. g. nolicis kā eksterns abitūrija eksāmenu un ie-

stājies Maskavas universitātes dabas zinātņu fakultātē, kur beidzis

ķīmijas nodaļu. Kara laikā strādājis ķīmiskā kara rūpniecībā Ma-

skavā. Piedalījies arī turienes latviešu sabiedriskajā dzīvē. Strā-

dājis kā skolotājs Maskavas latviešu skolā un 1919. g. kā asistents

Maskavas universitātē pie ķīmijas prof. Kablukova. Atgriezies Lat-

vijā, strādā no 1920. g. IV Rīgas pilsētas ģimnāzijā, kā ķīmijas

skolotājs. No 1924. g. līdz 1928. g. Izglītības ministrijas Skolu

virsvaldes direktors. Piedalījies „Kultūras Balss" nodibināšanā un

vadīšanā. Dzīvu dalību ņēmis skolotāju organizācijās, bijis Latvijas
skolotāju savienības valdes loceklis. Daudzu mācības grāmatu un

paidagoģisku rakstu autors. Tagad „Mūsu Nākotnes" atbildīgais
redaktors. Izvedis institūta nodibināšanu. Institūtā kā lektors no

dibināšanas līdz 1. \TII. 1926.

48. Lubanietis Zenta — skolotāja institūta paraugpamatskolā.
Sk. audzēkņu sarakstu. Paraugskolā no 1. IX. 1927. līdz L

VIII. 1930.

49. Ļūļe Aleksandrs — grāmatvedības skolotājs. Dz. 6. I. 1889.

Rīgas apr. Inciema pag. skolā kā skolotāja dēls. Beidzis Rīgas po-
litechn. institūta tirdzn. zinātņu nodaļu. 1916.—1918. darbojies
Tatjanas komitejas komerczinību kursos Pleskavā. 1918. g. Sprīvuļa
vidusskolā Rīgā; no 1919. g. skolotājs Jelgavas lauksaimniecības

vidusskolā un no 1. IX. 1925. arī 11 ļelgavas valsts ģimnāzijā.
Notārs Jelgavā. Institūtā no 1. IX. 1925.' līdz 1. Vili. 1926.

50. Mangalinš Olga — klavieru pavadītāja vingrošanas stundas.

Dz. 20.111.1912. Archangeļskā. Institūtā no 1. IX. 1928. līdz 1. Vili. 1930.
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51. Martinelli Milda — skolotāja institūta paraugpamatskolā. Dz.

24. VI. 1878. Rīgā. Mācījusies Rīgas latviešu labdarības biedrības

meiteņu skolā. 1896. g. beigusi Lomonosova ģimnāziju Rīgā. le-

guvusi mājskolotājas tiesības franču valodā un matēmatikā. 1921.—

1924. papildinājusies Latvijas universitātē un Franču paidagoģiskā
institūtā. Strādājusi gan Rīgas pamatskolās, gan ģimnāzijās. Vadī-

jusi valodu kursus, lasījusi latviešu valodas un matēmatikas lekcijas
dažādos paidagoģiskos kursos. Strādājusi arī dažu Rīgas laikrakstu

redakcijās. Paidagoģiskie raksti iespiesti „Mūsu Nākotnē". Institūtā

no 1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1930.

52. Mazversīts Jānis, Dr. agr. h. c. — zemkopības lektors. Dz.

6. IV. 1866. Vecauces Ēvaržos. 1885. g. beidzis Jelgavas reālskolu,
iestājies Rīgas politechn. institūta zemkopības nodaļā, ko 1890. g.
beidzis ar mācīta agronoma grādu. Nodarbojies ar praktisko lauk-

saimniecību dažādās lielsaimniecībās Petrogradas, Podolijas, Viļņas,
Sarātovas un Taurijas guberņās Krievijā. No 1901. g. pārgājis par

lauksaimniecības skolas vadītāju vispirms Pleskavas, tad Chersonas

guberņā. 1911. g. pārnācis par direktoru Jelgavas lauksaimniecības

vidusskolā, kur darbojas arī vēl tagad.
Darbojies līdzi dažādās saimnieciskās un sabiedriskās organizā-

cijās. Deputāts lun 111 saeimā. 1928. g. universitātes lauksaim-

niecības fakultāte piešķīrusi viņam agronomijas goda doktora grādu.
Rakstījis ļoti daudz par lauksaimniec. v. c. jautājumiem. Pirmie

literāriskie raksti iespiesti 1885. g. „Austrumā", un par lauksaim-

niecību 1888. g. „Balsī". Sarakstījis 15 grāmatas un brošūras par
lauksaimniecību. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. Vili. 1930.

53. Mednis Marta — paraugpamatskolas skolotāja un internāta

audzinātāja no 1. IX. 1927. līdz 1. Vili. 1929. Sk. audzēkņu sarakstu.

54. Mieleiks Elza — paraugpamatskolas skolotāja. Dz. 16. I.

1893. Subatā. No 1921. g. līdz 1926. g. strādājusi Subatas pilsētas
latviešu pamatskolā. Institūta paraugskolā no 1. IX. 1926. līdz

1. XI. 1929. Tagad skolotāja Rīgas pilsētas IV īpatnējā pamatskolā.
55. Miezīts Valdemārs — lektors vasaras rokdarbu kursos. Iz-

glītības ministrijas rokdarbu inspektors' — instruktors.

56. Nagobads Ernests — vēstures un vēstures metodikas lektors.
Dz. 7. VI. 1883. Valkas apr. Litenes Skujeniekos. 1909. g. izturējis
kā eksterns vidusskolas pārbaudījumu un iestājies Rīgas politech-
niskā institūta komercnodaļā, ko beidzis 1914. g. Kara laikā pa-

pildinājies Psīchoneiroloģiskajā institūtā Pēterpilī un Šaņavska uni-

versitātē Maskavā. 1917. g. atgriezies Latvijā, strādājis Valkas pil-
sētas valdē un guberņas zemes padomē. 1919. g. pēc lielinieku

izdzīšanas noorganizēja pārvaldi 13 pagastos un, izsludinādams mo-

bilizāciju, sekmēja Ziemeļlatvijas armijas noorganizēšanos. 1919. g.
rudenī pārcēlies uz Rīgu un strādājis II pilsētas ģimnāzijā kā sko-

lotājs, izpildīdams arī lekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
direktora vietu. Noorganizējis pirmo Vidusskolu skolotāju bie-

drību, kur bijis par priekšnieku. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 11.

X. 1926. Tagad II Rīgas pilsētas ģimnāzijas direktors.

57. Ozoliņš Rūdolfs — vasaras kursu praktisko darbu vadītājs
lopu kūtī. Ozolnieku lopkopības pārraugs.
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58. Pazars Alfons — korespondences un grāmatvedības sko-

lotājs. Dz. 31. XII. 1888. Beidzis Rīgas politechnisko institūtu

1914. g. Tagad ļelgavas pilsētas nodokļu inspektors. Institūtā no

1. Vili. 1927. līdz 1. Vili. 1930.

59. Punevics Zelma — kancelejas ierēdne. Strādājusi institūtā

no 16. X. 1927. g. līdz 1. Vili. 1930. Dz. 15. XII. 1906. g. Beigusi
II Jelgavas valsts ģimnāziju. Tagad kancelejas ierēdne Jelgavas

apriņķa valdē.

60. Reinhards Gustavs, Dr. — atturības mācības lektors va-

saras kursos. Ārsts Rīgā un Saeimas deputāts. Pazīstamais attu-

rības darbinieks.

61. Reiziņš Eduards — bioloģijas un dabas zinību metodikas

skolotājs. Dz. 2. V. 1890. Ziemeru pagasta Šļukuma muižā. Mā-

cījies Vecgulbenes Krusta pagastskolā, tad draudzes un beidzot

Čerņigovas gub. zemkopības skolā. 1907. g. nolicis apriņķu skolu

skolotāja eksāmenu Pleskavā. Strādājis Lubānas Lakstienes pa-

gastskolā. 1908. g. pavasarī pārgājis uz Rīgu. Tur pasniedzis
privātstundas un strādājis tautskolotāju sagatavošanas kursos. 1910. g.

pārgājis uz I. Kļaviņas proģimnaziju Bauskā, bet 1911. g. uz Pļaviņu
proreālskolu. Bez tam 1910. g. Tērbatas universitātes uzdevumā

strādājis Baltās jūras bioloģiskajā stacijā pie prof. Sent-Ilera. 1913. g.

pārgājis uz Aleksandrovskas pilsētas skolu, izpildījis arī bioloģiskās
stacijas laboranta pienākumus un strādājis zooloģijā pie prof. Klūges.
1915. g. strādājis Ņikitjina reālskolā un vēlāk vidējā zemkopības
skolā Maskavā. Bez tam piekopis studijas Šaņavska universitātē un

strādājis (1916. —1918.) kara rūpniecības komitējā kā ķīmiķis pie
dažādām analizēm prof. Varaksina vadībā. 1916. un 1917. g. va-

sarās strādājis Maskavas zemstes veterinārbaktērioloģijas institūta

prof. Siņicina distomatozes pētīšanas laborātorijā. Pēc Šaņavska uni-

versitātes beigšanas (1918.) aizgājis par asistentu pie zooloģijas ka-

tedras Ņižņijnovgorodas universitātē. Pārzinājis arī zooloģijas mu-

zeju. Lasījis zooloģijas un anatomijas kursus vidusskolu skolotāju
sagatavošanas institūtā. Piedalījies zinātniskās pētīšanas ekspedī-
cijās (1919. g. un 1921. g pa Volgu un 1920. g. Krievijas ziemeļos).

Latvijā pārbraucis 1923. g. beigās. Vadījis „Kultūras Balss"

mācības līdzekļu nodaļu, lasījis lekcijas Tautas universitātē un

tautas augstskolā, praktisko zinību institūtā un valsts žīdu paida-
goģiskos kursos. Pēdējos strādā vēl tagad.

Katru vasaru strādājis dažādos skolotāju kursos. Tagad Rīgas
pilsētas mācības līdzekļu laborātorijas vadītājs.

Rakstījis par dabas zinātnēm krievu un latvju valodās. Gal-

venie darbi ir šādi: 1. Akļimatjizacija životnich na Murmaņe. 2. Raz-

vitjije „Pneumonoeces variegatus". 3. Distomatoze. 4. Mājas suņu
izcelšanās. 5. Mājas zirgu izcelšanās. 6. Mājas ragu lopu izcel-

šanās. 7. Mājas aitu izcelšanās. (Sk.
„
Latvijas Lopkopis un Pien-

saimnieks.") 8. Zooloģijas mācības grāmata vidusskolām, 2 daļas.
9. Latvijas zivis. 10. Mikroskopiskā technika. 11. Cilvēka anato-

mija un fizioloģija.
Bez tam rakstījis par paidagoģiskiem un metodiskiem jautā-

jumiem „Mūsu Nākotnē" un citos periodiskos izdevumos. Institūtā

no 1. IX. 1925. līdz 1. Vili. 1930.
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62. Rozītis Jūlijs — dziedāšanas, mūzikas un dziedāšanas me-

todikas skolotājs. Dz. 25. XI. 1880. Beidzis speciālo mūzikas teo-

rijas klasi Drēzdenes konservātorījā. Papildinājies Pēterpils kon-

servatorijā ērģeļu klasē. leguvis vācu valodas mājskolotāja tiesibas

Pēterpilī. No 1906. g. līdz 1918. g. vācu valodas skolotājs Jeņi-
seiskas vīriešu ģimnāzijā; no 1918. g. līdz 1921. g. Krasnojarskas
reālskolas vācu valodas un dziedāšanas skolotājs. Tanī pašā laikā

vadījis kori Krasnojarskas latviešu izglītības biedrībā un izpildījis

ērģelnieka pienākumus latviešu luterāņu draudzē.

Atgriezies Latvijā, no 1922. g. līdz 1925- g. strādājis kā vācu

valodas skolotājs II Jelgavas valsts ģimnāzijā.
Daudz rakštījis par mūzikas, zinātniskiem un paidagoģiskiem

jautājumiem („Mūzikas Druvā", „Mūsu Nākotnē", „Daugavā"). Sa-

rakstījis „Dziedāšanas mācības metodiku." Kompozīcijas lielāko

tiesu vēl rokrakstā. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. ViH. 1930.

Tagad dziedāšanas, mūzikas un dziedāšanas metodikas skolotājs
Rēzeknes valsts skolotāju institūtā.

63. Rudzitis Herta — laborante no 1. I. 1930. g. līdz 1. Vili.

1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

64. Sanders Jānis, Dr. theol., — reliģijas un ētikas lektors.

Dz. 9. I. 1858. Cēres Sumbru Ķīros. 1879. g. beidzis Jelgavas

ģimnāziju, pēc tam studējis teoloģiju Tērbatā Bijis

par mācītāju latviešu Jēzus draudzē Pēterpilī un ticības mācības

skolotāju vairākās skolās. 1916. g. iecelts par latviešu praktiskas

teoloģijas profesoru Tērbatā. No 1920. g._ mācītājs Jezus draudze

Rīgā un teoloģijas privātdocents universitātē. Tanī pat gada ieguvis

teoloģijas doktora grādu. Daudz rakstījis par reliģiskiem un teolo-

ģiskiem jautājumiem. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. Vili. 1930.

65. Skurbe Jānis — biškopības lektors un praktisko darbu va-

dītājs vasaras kursos. Biškopības speciālists.

66. Slavinskis, prec. Jākobsons, Zelma — paraugpamatskolas
skolotāja no 1. XI. 1929. līdz 1. Vili. 1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

67. Soste Mārtiņš —
matēmatikas metodikas skolotājs. Dz.

24. 111. 1887. Cēsu pag. Lejas Paliešos.
_

1912. g. beidzis Pleskavas

skolotāju institūtu. Strādājis par skolotāju no 1905. g. līdz 1909. g.

Cēsu pag. skolā, 1912.—1919. Lubānas augstākā tautskola, 1919.—-

-1920. L. Ausēja reālskolā Cēsīs, 1920.—1925. Valsts ģimnāzija Bēr-

zainē un 1925—1927. I pilsētas pamatskola Cēsīs. 1927. g. beidzis

vidusskolu skolotāju sagatavošanas kursus matēmatikā. Institūtā no

1. Vili. 1927. līdz 1. Vili. 1929. Tagad skolotājs Rēzeknes valsts

skolotāju institūtā.

68. Straubergs Jānis — matēmatikas skolotājs. Dz. 1888. g.

Džūkstē. Beidzis Maskavas universitātes fizikas un matēmatikas

fakultāti. No 1912. g. līdz 1917. g. Jekaterinogradas ģim-

nāzijā, 1917.—1918. Dailes un Stroganova mākslas skolā Maskava,

1918.—1919. Valmieras ģimnāzijā un no 1919. g. 111 Rīgas pilsētas

ģimnāzijā. Institūtā no 1. IX. 1925.1īdz 1. Vili. 1930. Tagad in-

spektors 111 Rīgas pilsētas ģimnāzija. Dzīvi piedalījies skolotāju

organizācijās. Daudz rakstījis par izglītības jautājumiem. Sarak-

stījis vairākas grāmatas.
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69. Strautzelis Biruta — klavieru pavadītāja vingrošanas stundās.

Dz. 13. IV. 1901. Jelgavā. Apmeklējusi skolotāju sagatavošanas
kursus Jelgavā 1920. g. Mācījusies Jelgavas tautas konservātorijā.
Institūtā no 1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1928.

70. Strazdiņš Austra — paraugpamatskolas skolotāja. Strādājusi
no 1. VIII. 1928. līdz 1. Vili. 1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

71. Strekāvins Aleksandrs — zīmēšanas skolotājs. Dz. 5. IX.

1889. Jelgavā, kā ūrgotāja dēls. Beidzis 1910. g. mākslas skolu

Kazaņā. No 1910. g. līdz 1914. g. strādājis Jelgavas Aleksandra

pilsētas skolā, Kleinbergas un Priedes ģimnāzijās, 1914.—1918. Jel-

gavas reālskolā Jelgavā un Vīlandē, kā arī 1917.—1918. Vīlandes

igauņu reālskolā. 1919.—1922. strādājis I Jelgavas valsts ģimnāzijā,
bet no 1922. g. II Jelgavas valsts ģimnāzijā, kur strādā vēl tagad.
Sarakstījis rokas grāmatas ugunsdzēsējiem. Rakstījis par zīmēšanas

jautājumiem.

72. Strupulis Arturs — laborants. Strādājis institūtā no 16. XI.

1929. līdz 1. I. 1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

73. Sudrabs Jānis — lektors vasaras kursos. Zemkopības mi-

nistrijas dārzkopības nodaļas vadītājs.
74. Šilbergs Krišs — kokdarbu meistars. Dz. 15. 11. 1880.

Liel-Ezerē. Galdnieks. Priekš kara viņam bijusi sava mēbeļu
darbnīca Rīgā. No 1. IX. 1922. II Jelgavas valsts ģimnāzijas koka

darbnīcā rokdarbu meistars. Turpat arī vēl tagad.

75. Šiliers Edgars — paidagoģijas lektors. No 1919. g. līdz
1920. g. strādājis latviešu bērnu patversmē Samārā; bet no 1920. g.
IV Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. Vil 1.

1927. Studē Latvijas universitātē.

76. Šķilters Gustavs — zīmēšanas metodikas skolotājs. Dz.

1874. g. Rūjienā, kā kalēja dēls. Mācījies Limbažos. 1893. g. ie-

stājies Stiglica mākslas skolā Pēterpilī, ko 1899. g. beidzis ar

ārzemju stipendiju. 5 gadus papildinājies Rietumeiropā, galvenā
kārtā Romā un Parīzē. No 1905. g. Stiglica mākslas skolas deko-

rātīvās tēlniecības klases vadītājs Pēterpilī, bet no 1924. g. Latvijas
mākslas akadēmijas docents. Intensīvi nodevies tēlniecībai, pieda-
lījies mākslas izstādēs, illūstrējis Poruka dzejas un citus literāriskus

darbus, kā zīmētājs līdzdarbojies mākslas žurnālos, rakstījis apcerē-
jumus par mākslas jautājumiem un kritikas par mākslas darbiem.

Institūtā no 1. IX. 1925. līdz 1. Vili. 1930.

77. Šulme Emīlija — rokdarbu skolotāja paraugpamatskolā. Dz.

3. XI. 1885. Abavas pag. 1920. g. apmeklējusi viengadīgos skolo-

tāju sagatavošanas kursus Jelgavā. Mācījusi rokdarbus Jelgavas
ģimnāzijās. Institūta pamatskolā no 1. IX. 1926. līdz 1. VIIL 1929.

78. Valters, prec. Vīksna, Milda — paraugpamatskolas skolo-

tāja Strādājusi no 1. Vili. 1928. g. līdz 1. Vili. 1930. Sk. au-

dzēkņu sarakstu.

79. Vanags Anna — praktisko darbu vadītāja mājturības va-

saras kursos. Sk. audzēkņu sarakstu 398.

80. Vaskis Jānis — metaldarbu meistars. Dz. 12. V. 1886-

Valkas apr. Mācījies Rīgā, Krievu amatnieku skolā. No 1921. g.



201

līdz 19Ž5. g. strādājis kā atslēdznieks un dzelzs ēvelētājs Jelgavas
dzelzceju 4. mašīnu iecirknī. No 1. I. 1926. rokdarbu meistars

II Jelgavas valsts ģimnāzijas metāla darbnīcā, kur strādā vēl tagad.
Vecāku un audzinātāju biedrības Jelgavas nodaļas priekšsēdētājs.

81. Vārna Marija — paraugpamatskolas skolotāja. Strādājusi
no I. Vili. 1929. g. līdz 1. VIII. 1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

82. Vecmanis, prec. Dārziņš, Anastasija — paraugpamatskolas
skolotāja. Strādājusi no 1. Vili. 1928. līdz 1 Vili. 1930.' Sk. au-

dzēkņu sarakstu.

83. Videnieks Vilis —praktisko stundu vadītājs. Dz. 2.1.1892. g.
Skrundas Vēršos. No 1921. g. līdz 1925. g. Remtes pag. Smuku

pamatskolas pārzinis un no 1925. g. līdz 1926. g. skolotājs Tukuma

pilsētas II pamatskolā. Institūtā no 1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1929

Tagad Rīgas pilsētas IV īpatnējās pamatskolas pārzinis.
84. Vijups Anna — stundu skolotāja paraugpamatskolā. Strā-

dājusi no 1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1927. *

85. Vijups Konrāds — zēnu rokdarbu skolotājs. Strādājis no

1. IX. 1926. līdz 1. Vili. 1927.

86. Vismanis Elza — Paraugpamatskolas skolotāja. Strādaļiisi
no 1. Vili. 1929. līdz 1. Vili. 1930. Sk. audzēkņu sarakstu.

87. Vīksna Anna — praktisko darbu vadītāja virtuvē vasaras

kursos. Beigusi Kaucmindes mājturības semināru. Tagad Kauc-

mindes mājturības semināra skolotāja.

88. Zeidemanis Edīte — sieviešu rokdarbu skolotāja. Dz. 20. 111.

1903. Limbažos. Beigusi N. Draudziņas vidusskolu un ļelgavas
mājturības skolu. Institūtā no 1. IX. 1926. līdz 1. VIII. 1927.

89. Zemtautis Vilis — tautsaimniecības un kooperācijas sko-

lotājs. Dz. 2. V7. 1889. Svitenē. Mācījies Bauskas pilsētas skolā.

Pašmācības ceļā pakāpeniski ieguvis tautskolotāja, mājskolotāja un

bij. augstāko tautskolu skolotāja tiesības. Par skolotāju strādājis no

1907. g. šādās darba vietās: Svētes pag. skolā, Jelgavas kurlmēmo

skolā, Astrachaņas kurlmēmo skolā, I. Kļaviņas ģimnāzijā Bauskā,

Rīgas pilsētas dēfektīvo bērnu patversmē un Rīgas 28. pamatskolā.
1921. g. kā eksterns ieguvis gatavības apliecību un studējis taut-

saimniecību Latvijas universitātē, ko beidzis 1927. g. ar tautsaim-

niecības kandidāta grādu. No 1927. g. strādā II ļelgavas valsts

ģimnāzijā. Institūtā no 1. Vļll. 1928. līdz 1. VIII. 1929. Tagad sko-

lotājs II Jelgavas valsts ģimnāzijā.

90. Ziemelis Emma — darbvede. Dz. 8. VI. 1904. Katrlnes

muižā. Beigusi II Jelgavas valsts ģimnāziju. Institūtā no 1. IX.
1925. līdz 1. Vili. 1930.
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No kādām vidusskolām cik audzēkņu institūtā mācījušies. Starp citu

audzēkņi nākuši no 4 Jelgavas un 15 Rīgas vidusskolām.

Žanis Karlsons

Audzēkņi

Saraksta ievietoti visi institūta audzēkņi, ka beigušie institūta

kursu, tā ari nebeigušie.

Par katru audzēkni sniegtas šādas ziņas:

1. Uzvārds, vārds un agrākā dzīves vieta.

2. Dzimšanas datums.

3. Vecāku nodarbošanās.

4. lepriekšējā izglītība.
5. Kādā institūta nodaļā mācījies un kāda izlaiduma kursu

beidzis.

6. Kur strādājis un strādā pēc institūta beigšanas.

Sarakstā ievesti šādi saīsinājumi:
H. apzīmē humānītāro zinātņu nodaļu.
D.

„

dabas

M.
„

matemātisko
„ „

P.
„

praktisko resp. mājturības nodaļu.
F.

„

fiziskās audzināšanas nodaļu.

I. , 11., 111., un IV. pēc šiem burtiem nozīmē izlaidumu.

Bij. jālasa Bijis vai Bijusi pils. jālasa pilsētas

ģimn.
„

ģimnāzija prec. „
precējušies vai-ejies

izp.
„

izpildītājs, vai -āja saimn.
„

saimnieks

Izst.
„

Izstājies vai -usies sk.
„

skola

īpaši!. „
īpašnieks skolot.

„
skolotājs vai -aja

L.
„

Latvijas strādn.
„

strādnieks
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latv. jālasa latviešu tag. jālasa tagad
neb.

„

nebeidzis vai -gusi T.
n

Tēvs

pag. „ pagasta U.
„

Universitāte

Vec.
„

Vecāki

Kur pārpratuma nevar būt, tur vārdi
„
valsts" vai „pilsētas" pie

ģimnāziju nosaukumiem ir izlaisti.

Visgrūtāk bija savākt ziņas par bijušo audzēkņu tagadējo no-

darbošanos. Jāatzīstas, ka šīs ziņas ir diezgan trūcīgas. Tomēr arī

jau šīs trūcīgās ziņas rāda visai interesantu ainu. No visiem 445

audzēkņiem institūta kursu beiguši 396 audzēkņi, pie kam 6 no tiem

ir beiguši pat 2 nodaļas. 49 audzēkņi kursu nav beiguši. Par gal-
veniem izstāšanās iemesliem ir bijušas slimības. 4 bijušie audzēkņi
ir pat jau miruši.

No visiem 396 institūta absolventiem pēc redakcijas ziņām kā

skolotāji līdz šim ir strādājuši 229. 17 no viņiem strādā jau kā

skolu pārziņi.
No absolventēm 43 ir jau apprecējušās. No absolventiem ir

apprecējušies 9, pie kam 6 gadījumos ar savām institūta biedrenēm.

Arī šīs ziņas var būt nepilnīgas.

Augstāk ievietotā kartogramma rāda, no kurienes institūta au-

dzēkņi nākuši, bet zemāk ievietotā
—, uz kurieni tie pēc institūta

beigšanas aizgājuši par skolotājiem. Otrā kartogrammā ir ievietotas

ziņas tikai par 218 audzēkņiem. Tas tādēļ, ka šīs ziņas pastāvīgi
mainās.

Kur institūta audzēkņi strādājuši vai strādā kā skolotāji. Vietu maiņu

gadījumos atzīmēta pirmā vai galvenā vieta. Pēc ziņām, kas ienākušas līdz

1931. g. 24. februārim. Sal. tekstu.

To absolventu skaits, par kuriem pārskata redakcijai līdz

1931. g. 8. aprīlim ir ienākušas ziņas, ka viņi jau ir strādājuši kā

skolotāji, pēc nodaļām un izlaidumiem sadalās šādi:



Pec šīm ziņām skolotāju vietas butu bijuši no vīriešiem 57, t. i.

82,61%, no sievietēm 172, t. i. 52,60% un kopā 229, t. i. 57,83%.
Vīriešu procentu pazemina kara dienests.

1. Aigars Milda no Lubānas. 20. 111. 1907. T. lauksaimn.

(40 ha). Lubānas ģimn. D. IV.

2. Akmentiņš Ermīne no Grazdonas. 22. 111. 1906. T. lauk-

saimn. Madonas ģimn. P. 11.

3. Alksnis Anna no Liepupes. 11. X. 1899. Vec. lauksaimn.

Latv. Jaun. savien. ģimn. Rīgā. M. I. Rembates 6 kl. pamatsk.

4. Alksnis Visvaldis no Rīgas. 23. 11. 1909. Tēvs namīpašn.
un akc. sab. direktors. IV Rīgas pils. ģimn. H. 111. Vācu pamatsk.
Rīgā. Studē L. U. architektūru.

5. Alksnītis Meta no Rundāles. 3. I. 1904. T. lauksaimn.

(40 ha). I. Kļaviņas ģimn. Bauskā. D. 11.

H. Altements Lidija no Jelgavas. 9. IX. 1906. Tēvs dzelz-

ceļnieks. II Jelgavas ģimn. H. I. Bij. Jelgavas pilsētas papildsk.,
tag. Jelgavas pils. palīgsk.

7. Andersons Lilija no Tūjas. 15. I. 1907. T. rokpelnis. Lim-

bažu ģimn. F. 111. Strādā Kredītsabiedrībā Limbažos.

8. Ansbergs, prec. Zakovics, Herta, no Rīgas. 6. I 1908 T

ierēdnis. II Rīgas pils. ģimn. F. 111. Sk. 425.

9. Apalupe Hermīne no Veļķiem. 25.. 11. 1905. T. lauksaimn.

(20 ha). M. Millers ģimn. Rīgā. H. 11. Strādā koka tapiņu fabrikā

Rīgā.

X). Apinis Hilda no Liezeres. 27. V. 1906. T. lauksaimn.

(48 ha). Madonas ģimn. M. 111.

11. Arājs Irma no Jēkabpils. 6. IX. 1905. T. zemkopis (3 ha).

Jēkabpils ģimn. P. I. Biržu Bērzgales pamatsk.
12. Atkalējs Ruta no Adulienas. 16. XII. 1907. T. laukstrād-

nieks. IV Rīgas pils. ģimn. P. IV.

13. Augulis Alide no Ramkas 1. X. 1902. T. laukstrādn. 111

Rīgas pils. ģimn. P. I. Bij. laborante II Jelgavas v. ģimn. Mirusi.

14. Auziņš Emilija no Zirām. 25. IV. 1902. T. lauksaimnieks

(42 ha). Ventspils ģimn. H. 1. Zīru I pak. pamatskola.
15. Aveniņš, prec. Jakovics, Marija no Sarkaņiem. 25. VII.

1904. T. skolotājs. Madonas ģimn. P. 11. Virānes 0 kl. pamatsk.

204

izlaidumi II III IV Kopa

lumanītara nod

'raktiska
„

latēmatiskā
„

)abas zinību
„

"iz. audzināšanas nod. . .

15

16

16

21

21

21

7

14

14

20

16

14

8

6

10

7

3

58

57

67

30

17

Kopa.. 47 70 7878 3434 229229
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16. Aveniņš Vera no Sarkaņiem. 19. I. 1909. T. skolotājs
Madonas ģimn. M. 111. Balvu pamatsk.

17. Avots Ernests no Talsiem. 27. IX. 1907. T. strādn. Talsu

ģimn. M. 111. Pārzinis Dundagas Kaļķu pamatsk. Prec. Sk. 109.

18. Ābele Alma no Vandzenes. 25. 111. 1904. T. lauksaimn.

(42 ha). Talsu ģimn. P. 11.

19. Ābelīte, prec. Balceris, Beatrise no Bukaišiem. 12. 11. 1906.

T. lauksaimn. 11 Jelgavas ģimn. P. 111.

20. Āmars Elza no Anneniekiem. 14. 111. 1907. T. lauksaimn.

(67 ha). Dobeles ģimn. M. IV.

21. Balodis Albertine no Vecpiebalgas. 16. XI. 1908. T. zem-

kopis (16 ha). Cesvaines ģimn. H. IV. Alsviķu 6 kl. pamatsk.
22. Balodis Pauls no Ogres. 10. 11. 1906. T. lauksaimn. (54 ha).

Pļaviņu ģimn. M. 111. Bebru 6 kl. pamatsk.,
23. Baltiņš Marija no Kuldīgas. 25. 11. 1909. T. kalējs. Kul-

dīgas ģimn. Izst. kursu neb.

24. Baltiņš, prec. Muižnieks, Natālija no Ķiečiem. 2. XII. 1899.

Vec. lauksaimn. Jeiskas (Krievijā) un Cēsu siev. ģimn., iztur, pār-
baud. P. 11. Kuldīgas ģimn. un pēc tam Ilūkstes 6 kl. pamatsk.

25. Baltmanis Jānis no Meitenes. 22. X. 1906. I. dzelzceļ-
nieks. 11 Jelgavas v. ģimn. M. IV. Pārzinis Lejasciema pag. pamatsk.

26. Bambiovskis Elvīra no Cēsīm. 18. V
7.

1909. T. lauksaim-

nieks (30 ha). Cēsu ģimn. (valsts). P. IV. Cēsu pils pag. pamatsk.
27. Bandenis Elfrīda no Zaļeniekiem. 3. IX. 1903. Vec. miruši.

Zaļenieku ģimn. P. 111. Zaļenieku pag. Abgunstes pamatsk.
28. Banders Matilde no Veckalsnavas. 22. 111. 1904. T. lauk-

saimn. (35 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. P. 1.

29. Baumanis Edīte no Piķeļiem (Lietuvā)." 23. XII. 1903.

T. pulkvedis. Liepājas ģimn. H. 111.

30. Baumanis Olga no Valguntes. 31. Vili. 1904. T. lauksaim-

nieks (120 ha). I Jelgavas ģimn. D. 111. Bukmuižas pag. Panovas

4 kl. pamatsk. c. Sķauni-Deresni.
31. Beikmanis Oskars no Bērzmuižas. 16. XI. 1904. Māte rok-

pelne. 11 Jelgavas ģimn. H. 111. Pārzinis Dundagas Dinsberga
pamatsk.

32. Bekmanis Valija no Arlavas. 2. XI. 1907. T. strādnieks.

Talsu ģimn. H. un P. Neb. slimības dēļ.

33. Beķeris Fricis no Saldus. 21. VI. 1909. T. sīksaimnieks.

(10 ha). Saldus ģimn. H. IV. Mājskolotājs Maskavā L. sūtniecībā.

34. Beķeris Pauls no Bērzgales. 30.1.1904. T. saimn. (25 ha).
Rēzeknes ģimn. D. IV. Ilzeskalna pamatsk. p. n. Zači, st. Ilzēni.

35. Bēniņš Anīta no Jēkabpils. 3. 1. 1910. Māte saimn. vadī-

tāja. Jēkabpils ģimn. H. IV.

36. Berglands Leontīne no Vestienas. 25. IX. 1908. T. lauk-

strādnieks. Cesvaines ģimn. H. IV.

37. Bergmanis Milda no Kursīšiem. 14. VI. 1907. T. zemkopis
(36 ha). Saldus ģimn. M. IV.
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38. Bergmanis, prec. Eltermanis, Olga no Aizupes. 28. V. 1904.
T. lauksaimnieks. Talsu ģimn. P. 11.

39. Bergs Adele no Talsiem. 30. VI. 1904. T. pag. rakstvedis.

Talsu ģimn. H. 1. Talsu apr. rezerves skolot.

40. Bergs Līna no Kalnciema. 5.1. 1906. T. rokpelnis (1 ha).
II Jelgavas ģimn. H. IV. Jelgavas apr. 5. rezerves skolotāja.

41. Bergšpics Olga no Slokas. 5. Vili. 1905. Vec. namsaimn.

Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 11.

42. Bērts Alvers no Vijciema. 16. IX. 1906. T. lauksaimn.

(44 ha). Smiltenes ģimn. M. IV. Pārzinis Cirgaļu pag. 11 pak. sk.

43. Bērziņš Alma no Ventspils. 19. Vil. 1906. T. drēbnieks.

Ventspils ģimn. H. 11. Sarkanmuižas 6 kl. pamatsk. pie Ventspils.
44. Bērziņš Austra no Kosas. 19. XII. 1900. T. skolotājs.

M. Neijs siev. ģimn. Cēsīs. P. 1.

45. Bērziņš Elizabete no Valmieras. 28. IV. 1905. T. rentnieks.

Valmieras ģimn. D. 11.

46. Bērziņš Emma no Alūksnes. 1. 11. 1909. T. sīksaimn.

(15 ha). Alūksnes ģimn. F. 111.

47. Bērziņš Herta no Ārlavas. 15. 1. 1908. T. lauksaimn.

(30 ha). Talsu ģimn. P. 111.

48. Bērziņš Lilija no Rīgas. 29. XI. 1904. _T. kalējs. M.Millers

ģimn. Rīgā. D. 11. Praktikante Rīgā, miertiesā.

49. Bērziņš Lilija no Ventspils. 5. 1. 1909. T. drēbnieks. Vents-

pils ģimn. H. 111. Rencēnu pag. Labrenču pamatsk.

50. Bērziņš Marianna no Madonas. 15. XII. 1902. Vec. lauk-

saimn. (45 ha). Madonas ģimn. P. 1.

51. Bērzkalns Augusts no Sausnējas. 9. XII. 1905. T. saimn.

(27 ha). Madonas ģimn. M. IV. Mārkalnes pag. 6 kl. pamatsk.
52. Bija Alīse no Asariem. 4. XII. 1906. Vec. namsaimn.

Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 11. Strādā Rīgas Jūrmalas pils. valdē.

53. Birkmanis Elfrīda no Vitrupes. 29. Vili. 1906. T. mežsargs.
Salacgrīvas ģimn. M. 11. Dagdas Bogdānu pamatsk.

54. Birnis Ludmilla no Kalsnavas. 3. 111. 1909. T. lauksaimn.

(42 ha). Pļaviņu ģimn. M. IV. Skolot, vietas izpild. Ilūkstes apr.

55. Birznieks Klāra no Jelgavas. 17. 11. 1911. T. veterinārs.

I Jelgavas ģimn. P. Izst. kursu neb.

56. Blekte Auguste no Stendes. 5. VI. 1906. Vec. strādn.
Talsu ģimn. D. 111.

57. Blekte Elvīra no Ventspils. 23. 11. 1910. T. mēchaniķis.
Ventspils ģimn. P. IV. Strādā Ventspilī pastā.

58. Brāķeris Marija no Jēkabpils. 18. IX. 1905. T. strādnieks.

Jēkabpils ģimn. D. 11. Biržu pag. Mežgales pamatsk.

59. Brekteris Lidija no Liepājas. 20. XI. 1908. T. atslēdznieks.

Liepājas ģimn. P. 111. Bebrenes pag. Ilzas pamatsk.

60. Brizovskis Alma no Bērzaunes. 2. I. 1907. T. zemkopis.
Madonas ģimn. H. 111.
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61. Brivulis, prec. Urbanovičs, Ērika no Limbažiem. 2. IX. 1907.

T. skolotājs. Limbažu ģimn. P. 11. Bij. Ciblas Bārtuļu pamatsk.
62. Brīvuiis Jānis no Rundāles. 18. IV. 1909. T. laukstrādnieks.

Limbažu ģimn. M. 111. Rīgas pils. 35. pamatsk.
63. Briedis Verēna no Gaujienas. 11. 11. 1908. T. zemkopis.

Gaujienas ģimn. P. IV.

64. Brūveiis Vilhelmīne no Veclaicenes. "9. IX. 1903. T. jaun-
saimn. (20 ha). Alūksnes ģimn. H. I. Ciblas Bārtuļu pamatsk.

65. Bujnieks Irma no Lībagiem. 15. IX. 1902. T. lauksaimn.

Talsu ģimn. P. 1.

66. Būmanis Elza no Alojas. 1. VI. 1904. T. pensionēts skolot.

Rūjienas ģimn. P. Slimības dēļ kursu nav beigusi.

67. Bumburs Ērika no Bauskas. 15. 11. 1904. T. sīksaimnieks

(6 ha). IV Rīgas pils. ģimn. M. 111. Liepājā.
68. Bušs Olga no Sīpeles. 25. IV. 1906. T. lauksaimnieks

(70 ha). II Jelgavas ģimn. P. 111. Strādāja Jelgavas cukurfabrikā.

69. Celmiņš Edīte no Salacgrīvas. 12. VII. 1905. T. mācītājs.
Salacgrīvas ģimn. M. 11. Salacgrīvas ģimn.

70. Celmiņš Eduards no Jēkabpils. 5. IV. 1904. T. sīksaimn.

(4 ha). Jēkabpils ģimn. D. IV. Pārzinis Zasas pamatsk.

71. Celmiņš Helēna no Priekuļiem. 21. XI. 1910. T. skolotājs.
Priekuļu lauksaimn. vidusskolu. F. IV.

72. Gelms Emilija no Ventspils. 19. IX. 1907. T. strādnieks.

Ventspils ģimn. D. Kursu nav beigusi.

73. Celms Emils no Jelgavas. 26. X. 1906. Māte šuvēja.
Valsts skolot, institūtu Jelgavā. F. Kursu nav beidzis.

74. Celms Irma no Ventspils. 12. IX. 1905. T. pils. ierēdnis.

Ventspils ģimn. F. 111. Bij. Ventspils pamatsk., tagad Ances pag.

Lielirbes pamatsk. vietas izpild.
75. Cepurīte Anna no Apriķiem. 12. XI. 1906. T. laukstrādn.

Liepājas ģimn. D. IV. Bases € kl. pamatskolā.

76. Cēsnieks Anna no Tērvetes. 11. X. 1908. Tēvs lauksaimn.

(65 ha). Zaļenieku ģimn. F. IV.

77. Cinks Milda no Sātiņiem. 9. X. 1905. T. mežsargs. Saldus

ģimn. M. 11. Sātiņu pag. kancelejā.

78. Cīrulis Erna no Ērģemes. 6. 11. 1906. T. lauksaimn. (45 ha).
Valkas ģimn. H. 1.

79. Cīrulis Mirdza no Sējas. 28. 111. 1908. T. lauksaimnieks

(78 ha). Valsts 11 ģimn. Rīgā. F. 111.

80. Cīrulis Paula no Viļķenes. 28. V
7.

1909. T. dzirnavnieks.

Limbažu ģimn. F. 111. Bij. Rēzeknes pils. pamatsk., tag. Saksti-

galas pag. pamatskolā.

81. Čākovs Anna no Svētes. 31. 1. 1906. T. lauksaimnieks.

I Jelgavas ģimn. H. Kursu nav beigusi. Strādā Svētes pagasta
valdē.

82. Čalders Natālija no Rēzeknes. 10. VIII. 1907. T. cietuma

priekšnieks. Rēzeknes krievu ģimn. H. 111.



83. Dainis Vēra no Ērģemes. 7. XI. 1908. T. lauksaimnieks

(44 ha). Valkas ģimn. H. 111. Bij. rezerves skolot. Valkas apr.

84. Dakstiņš Žanis no Sesavas. 30. 111. 1906. T. lauksaimn.

11 Jelgavas ģimn. M. I. Kalnciema 6 kl. pamatskolā. Prec., sk. 281.

85. Dale Sergejs no Bauskas. 19. VI. 1902. T. pareizticīgo
virsmācītājs. Rēzeknes krievu ģimn. Kursos ieguvis skolot, tie-

sības. F. Kursu nav -beidzis. Strādā Rīgas pils. krievu pamatskolā.

86. Dambenieks Arveds no Vecmuižas. 25. 11. 1906. II Jel-

gavas ģimn. H. Izst. slimības dēļ. Vēlāk miris.

87. Dānis Pēteris no Subatas. 8. XII. 1905. T. rentnieks. Su-

batas ģimn. F. 111. Piltenes pils. pamatsk.
88. Dārziņš Rūdolfs no Saukas. 4. X. 1907. T. rentnieks,

ļēkabpils ģimn. D. 111. un M. IV. Laborants II ļelgavas ģimn.
Prec., sk. 404.

89. Dedzis Olga no Rūjienas. 5. VIII. 1907. T. amatnieks.

Rūjienas ģimn. H. Izst. kursu neb.

90. Dedzis Pauls no Rūjienas. 22. VIII. 1907. T. strādnieks.

Rūjienas ģimn. M. 111. Brocēnu pamatsk. kā Kuldīgas apr. rezerves

skolot.

91. Dēķens Aina no Elste». 16. XI. 1907. T. lauksaimn.

(32 ha). IV Rīgas pils. ģimn. D. 111. Ilgas valsts palīgsk. Ilūkstes

apr. Borovkā.

92. Dērmanis Lūcija no Bukaišiem. 26. Vili. 1902. T. sīk-

saimn. (9 ha). 11 Jelgavas ģimn. H. 111.

93. Dinsbergs Merija no Ventspils. 8. IV. 1906. T. ostas

priekšnieks. Ventspils ģimn. H. I. Ventspils pils, 3.. rezerves

skolotāja.
94. Dobris Zelma no Beļavas. 25. X. 1903. T. lauksaimn.

(25 ha). Cesvaines ģimn. P. 111.

95. Dombrovskis Anna no Vilces. 19. 1. 1902. Vec. strādn.

I Jelgavas ģimn. H. 11.

96. Dragūnis Vilma no Meirāniem. 9. V. 1908. T. lauksaimn.

(45 ha). Lubānas ģimn. D. Izst. kursu neb.

97. Dzeguze Marija no Talsiem. 5. 11. 1903. T. strādnieks.

Talsu ģimn. H. I. Valgales 6 kl. pamatsk.
98. Dzērve, prec. Jērkins, Irma no Rīgas. 13. V. 1907. T.

sīkgruntn. (3,3 ha). Latv. Kult. veic. biedrības ģimn. pieaugušiem
Rīgā. F. 111. Valsts kurlmēmo skolā Valmierā.

99. Edolfs Irene no Vārves. 30. 111. 1907. T. jaunsaimn.
Ventspils ģimn. H. 111. Vietas izpild. Zīru pag. pamatsk.

100. Egle Marija no Asariem. 7. 1. 1910. T. dārzkopis. Rīgas
Jūrmalas ģimn. P. IV.

101. Eglīte Lilija no Rīgas. 2. IX. 1905. T. drēbnieks. Val-

mieras ģimn. H. 11. Mājskolotāja Rīgā fabrikanta Ķuzes ģimenē.
102. Eglīte Marta no Skultes. 30. Vil. 1905. T. tirgotājs.

M. Millers ģimn. Rīgā. D. Kursu nav beigusi.

103. Eichvalds Herta no Jelgavas. 7. Vil. 1909. Māte strādn.

II Jelgavas ģimn. P. IV. Olaines pag. Plakanciema privātskolā.
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104. Eltermanis Emīlija no Zentenes. 11. XI. 1908. T. lauk-

saimnieks (44 ha). Talsu ģimn. H. 111. Liepājas pils. 9. pamatsk.
105. Eltermanis Emma no Zentenes. 15. 11. 1906. T. lauk-

saimnieks (44 ha). Talsu ģimn. H. 1. Rezerves skolot. Liepājā.
106. Eļļuks Vilma no Zalves. 27. VIL 1909. T. lauksaimn.

(65 ha). IV Rīgas pils. ģimn. F. Izst., kursu neb.

107. Epermanis Anna no Limbažiem. 9. IV. 1906. Vec. rok-

peļņi. Limbažu ģimn. H. 11. Strādā Valmieras apr. 111. iec. mier-

tiesā Limbažos.

108. Ēvaldsons Elza no Vandzenes. 14. VI. 1907. T. skolot.

Talsu ģimn. P. 111.

109. Ēvaldsons, prec. Avots, Olga no Vandzenes. 4. XII. 1909.

T. skolot. Talsu ģimn. F. 111. Bij. Valgales pamatsk. vietas izpil-

dītāja. Sk. 20.

110. Ezers Vera no Rūjienas. 14. 1. 1904. T. strādnieks.

Rūjienas ģimn. P. 1.

111. Ezītis Elfrīda no Mārkalnes. 23. IV. 1908. T. lauksaim-

nieks (40 ha). Alūksnes ģimn. P. IV. Bejas pag. pamatsk. c.

Alūksni.

112. Feizaks Edgars no Kaugurciema Slokas jūrmalā. 24. 11.

1909. T. zvejnieks, saimnieks. Rīgas Jūrmalas ģimn. M. 111. Elkšņu

pamatsk. sākumā skolotājs, vēlāk pārzinis.

113. Folkmanis Kārlis no Aknistes. 10. V. 1908. T. strādnieks.

Subatas ģimn. M. IV.

114. Franks Irma no Bauskas. 19. Vil. 1909. T. mūrnieks.

Bauskas ģimn. M. 11. Ceraukstes Pamūšas pamatsk.

115. Freimanis Ludvigs no Naudītes. 28. IV. 1905. T. lauk-

saimn. (50 ha). Dobeles ģimn, H. 111. Lielzalves pamatsk.

116. Freivalds Milda no Skujenes. 15. XII. 1906. T. lauk-

saimn. (35 ha). Jelgavas lauksaimn. vidusskolu. M. 11. Strādā

Jelgavas pils. tiesu izpildītāja kancelejā.

117. Gabliks Marija no Nītaures. 15. XI. 1902. T. lauksaimn.

(44 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. M. 1. Nītaures 6 kl. pamatsk.

118. Garancis Erna no Sarkaņiem. 17. Vili. 1905. T. lauk-

saimn. (34 ha). Madonas ģimn. P. I. Skaistas pag. Binderu pa-

matsk., c. Krāslavu.

11i). Gargurnis Ida no Vecpiebalgas. '27. 111. 1908. T. lauk-

saimn. (28 ha). IV Rīgas pils. ģimn. D. IV.

120. Geistauts Toms no Rucavas. 17. XI. 1905. T. lauksaimn.

(45 ha). Saldus ģimn. M. IV. Pārzinis Pērkones pag. pamatsk.

121. Geste, prec. Talle, Karija no Ventspils. 15. VIII. 1905.

T. strādn. Ventspils ģimn. H. 1. Ances pag. Lielirbes pamatsk.^
122. Geste Velta no Ventspils. 30. X. 1907. T. strādnieks.

Ventspils ģimn. D. 111. Ventspils baptistu izglītības biedrības

bērnu dārzā.

123. Gladkijs Zinaida no Jelgavas. 26. VIL 1910. T. nam-

saimnieks. 11 Jelgavas ģimn. F. Izstāj., kursu neb.
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124. Glāzers Elza no Vecpiebalgas. 12. IV. 1907. T. lauk-

saimn. (38 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. D. IV.

125. Gods Roberts no Zaļeniekiem. 26. 11. 1907. T. lauksaimn.

(48 ha). Zaļenieku ģimn. M. 11. Vilces 6 kl. pamatsk.
126. Goģis Zelma no Raunas. 30. IX. 1905. Vec. laukstrādn.

Cēsu ģimn. P. 11.

127. Goldbergs Elvīra no Saikavas. 14. Vil. 1903. T. jaun-
saimn. (20 ha). Madonas ģimn. P. 1. Krāslavas valsts pamatsk.

128. Golde Oskars no Rūjienas. 24. X. 1902. T. lauksaimn.

(68 ha). Rūjienas ģimn. D. 11. Rūjienas pag. Ramnieku 6 kl.

pamatsk. Prec.

129. Graudiņš Mirdza no Rīgas. 26. Vil. 1910. T. locis. 11

Rīgas pils. ģimn. F. IV.

130. Grāvītis Emma no Unguriem. 1. 1. 1906. T. lauksaimn.

Latgales lauksaimn. vidussk. Malnavā. P. Izst., kursu neb.

131. Grēviņš Zenta no Zaļeniekiem. 18. Vil. 1908. T. strād-

nieks. Zaļenieku ģimn. D. 111.

132. Griķis Minna no Mežmuižas. 3. IX. 1903. T. lauksaimn.
I Jelgavas ģimn. D. Izst., kursu neb.

133. Griška Zelma no Zūrām. 11. 111. 1910. T. jaunsaimn.
(24 ha). Ventspils ģimn. P. IV. Vietas izpild. Dundagas pag.

Nevejas pamatsk.
134. Grīnbergs Gastons no Jaunlaicenes. 23. I. 1904. Vec. sīk-

saimn. Gaujienas ģimn. M. IV. Sērpils pamatsk. pārzinis.
135. Grīnbergs Irma no Rīgas. 22. 1. 1906. T. drēbnieks.

111 Rīgas pils. ģimn. M. 11.

136. Grīnbergs Olga no Rīgas. 17. 11. 1910. T. dārznieks un

namīpašnieks. 111 Rīgas pils. ģimn. D. IV.

137. Grīnšteins Anete no Tukuma. 12. IV. 1906. T. strād-

nieks. Tukuma ģimn. H. 1. M. Rings priv. krievu pamatskolā
Tukumā.

138. Grīslis Lidija no Vecpiebalgas. 21. I. 1908. Vec. rok-

peļņi. Cesvaines ģimn. P. 111. Zemītes 6 kl. pamatsk.
139. Grosbergs Anna no Naudītes. 13. V. 1906. Vec. lauk-

saimn. (65 ha). 11 Jelgavas ģimn. D. 11. Kabiles 6 kl. pamatsk.
140. Gruziņš Milda no Ļaudonas. 14. Vil. 1907. Vec. strād-

nieki. Zaļenieku ģimn. P. 111. Prodes pamatsk.
141. Gurtlaus, prec. Andersons, Milda no Liepājas. 4. V. 1903.

T. kārtībnieks. Liepājas ģimn. M. 1. Liepājas 11 poļu un 1 žīdu

pamatsk.
142. Gūtmanis Anna no Subatas. 28. Vil. 1904. Vec. sīksaimn.

(5 ha). Subatas ģimn. H. IV. Pamatsk. Ilūkstes apr. ap Grīvu.

143. Ģinters Milda no Vircavas. 24. 1. 1910. T. lauksaimn.

(35 ha). 11 Jelgavas ģimn. F. 111. Strādā pie advokāta Jelgavā.
144. Hartmanis Amanda no Irlavas. '5. 111. 1909. T. lauksaimn.

(40 ha). Tukuma komercsk. F. IV.

145. Hintenbergs Aldona no Ventspils. 4. XII. 1907. t. tir-

gotājs. Ventspils ģimn. H. 1. Ugāles 6 kl. pamatsk.
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140. Incekalns Emma no Alsviķiem. 15. VI. 1905. T. lauk-

saimn. (40 Ha). Alūksnes ģimn. F. 111. Līvānu valsts pamatsk.
147. Janovs Vera no Kacēniem. 24. V. 1908. T. zemkopis.

Alūksnes ģimn. H. 11. Rūgāju pag. Sudarba 1 pak. pamatsk. c.

Rugājiem.

148. Jansons Minadora no Skujenes. 1. X. 1891. T. lauk-

saimn. Latv. Jaun. savien. ģimn. Rīgā. D. 11. Rīgas pils. 4. īpatnējā
pamatsk. Prec.

149. Jaunozoliņš Marija no Ērgļiem. 27. 11. 1908. Vec. saimn.

(60 ha). Cēsu ģimn. H. IV. Rēzeknes pils. 11 latv. pamatsk.

L5O. Jānums Amanda no Codes. 3. VI. 1906. Vec. lauksaimn.

(33 ha). Bauskas ģimn. M 111.

151. Jērcums Emils no Valkas. 14. VII. 1906. Vec. strādnieki.

Rūjienas ģimn. M. IV.

152. Jērkāns Elvira no Abējiem. 28. XII. 1902. T. lauksaimn.

(32 ha). Jēkabpils ģimn. H. I.

153. Jērums Elfrīda no Grundzāles. 7. 111. 1902. Vec. strādn.
Smiltenes ģimn. H. 11. Strādā Rīgā kooperātīvā.

154. Jurevičs Irma no Šķibes. 6. V. 1906. T. lauksaimn. (55 ha).
II Jelgavas ģimn. H. 11.

155. Jurevičs, prec. Smiltiņš, Milda no Tukuma. 15. V. 1903.

T. rūpnieks (krāsotājs). Tukuma ģimn. H. I.

156. Kaimiņš Anna no Jaunpiebalgas. 15. I. 1907. Vec. lauk-

saimn. (27 ha). II Rīgas pils. ģimn. D. IV.

157. Kaimiņš Vilma no Matīšiem. 22. VI. 1904. T. lauksaimn.

(23 ha). Valmieras ģimn. H. L

158. Kalējs Hortenzija no Alūksnes. 10. VIII. 1909. T. sīk-

tirgotājs. Alūksnes ģimn. F. IV.

159. Kalniņš Anna no Jaunpiebalgas. 12. VII. 1905. T. lauk-

strādn. IV Rīgas pils. ģim. H. Kursu nav beigusi.

160. Kalniņš, prec. Ramanovičs, Elza no Bauskas. 2. VII. 1906.
T. strādnieks. Bauskas ģimn. M. I. Bij. V. c. paid. institūta pa-

raugsk., tag. Paidagog. biedr. pamatsk. Jelgavā.

161. Kalniņš Zelma no Mazsalacas. 19. X. 1904. T. namdaris.

Rūjienas ģimn. P. 11. Priekules pils. pamatsk.
162. Kalnmačs Milda no Straupes. 12. XII. 1909. T. lauksaimn.

(o0 ha). II Rīgas pils. ģimn. D. IV.

163. Kaņeps Kārlis no Pociema. 7. 111. 1901. T. lauksaimn.

(22 ha). lestājās institūtā kā skolotājs. D. 11. Bij. pārzinis Dvietas

pamatsk., tagad pārzinis Vecbornes valsts 6 kl. pamatsk., c. Krāslavu.

164. Kariņš Millija no Salacgrīvas. 8. XII. 1906. T. lauksaimn.

(11 ha). Salacgrīvas ģimn. M. 11. Salacas pag. Korģēnu

pamatsk.
165. Karitons Vera no Valmieras. 21. XI. 1906. T. galdnieks.

Valmieras ģimn. H. 1

166. Karlsbergs Nikolajs no Auces. 24. IX. 1908. T. amatn.

Tukuma ģimn. M. 111. Auces pils. pamatsk.
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1(17. Kauliņš Ilze no Jelgavas. 29. V. 1910. T. skolotājs, kom-

ponists. I Jelgavas ģimn. H. IV.

168. Kārkliņš Alvine no Rundāles. 21. VII. 1905. T. lauk-

saimn. I. Kļaviņš ģimn. Bauskā. H. 11. Bij. Ceraukstes pag. Pamūšas

6 kl. pamatsk., tag. Vecsaules 6 kl. pamatsk.
169. Kāvužs Hilda no Krimūnām. 28. IV. 1906. T. lauksaimn.

(85 ha) un tirgotājs. II Jelgavas ģimn. P. 111.

170. Kiusala Elza no Kārķiem. 20. VII. 1903. Vec. lauksaimn.

Rūjienas ģimn. P. 11. Ropažu meiteņu patversmē.

171. Klaubergs Marija no Talsiem. 15. VIII. 1908. T. dzelz-

ceļnieks. Talsu ģimn. F. Izstāj., kursu neb.

172. Kleberis Lūcija no Jelgavas. 10. X. 1910. Vec. strādn.

I Jelgavas ģimn. H. 111. Strādā Valsts statistiskā pārvaldē Rīgā.
173. Kleinšmits Alīne no Vecpiebalgas. 16. XII. 1906. T. lauk-

saimn. Dobeles ģimn. M. Izst. kursu neb.

174. Kļaviņš Jānis no Nītaures. 11. 111. 1898. T. lauksaimn.

(63 ha). lestājies institūtā kā skolotājs. M. I. Ilūkstes un pēc
tam Rembates 6 kl. pamatsk. pārzinis.

175. Kondrāts, prec. Grundulis, Milda no Baiškalna. 13. X. 1904.

Vec. laukstrādn. 111 Rīgas pils. ģimn. P. 11. Ādažu 6 kl. pamatsk.
176. Korns Alma no Meirāniem. 24. 11. 1909. Vec. rokpeļņi.

Lubānas ģimn. P. Mirusi, kursu neb.

177. Kramiņš Vera no Ventspils. 23. VII. 1908. T. tirgotājs.

Ventspils ģimn. H. Kursu nav beigusi.

178. Krams Līna no Rīgas. 8. 11. 1905. T. atslēdznieks. II

Rīgas pils. ģimn. M. 111.

179. Krastiņš Olga no Rūjienas. 18. VI. 1904. Vec. namsaimn.

Rūjienas ģimn. P. I. Mājkolot. Rūjienā.
180. Kreceris Vera no Gaiķiem. 16. V. 1905. T. lauksaimn.

(140 ha). Saldus ģimn. D. 111. Blīdenes pamatsk.
181. Krečetņikovs, dzim. Birks, Ella no Līgates. 10. V. 1902.

Vec. strādn. M. Neijs siev. ģimn. Cēsīs. P. 111. Bij. Valsts centr.

paidagoģiskā institūta paraugskolā un II Jelgavas ģimnāzijā, tagad
Daugavpils ģimnāzijā.

182. Kreicis Marija no Alsviķiem. 21. IV. 1910. T. lauksaimn.

(40 ha). Alūksnes ģimn. H. IV.

183. Krišmanis Irma no Rīgas. 21. 11. 1909. T. galdnieks.
II Rīgas pils. ģimn. D. un P. IV. Stendes pag. Renčuciema 6 kl.

pamatsk.
184. Krievs Alma no Galgauskas. 16. VJI. 1906. T. lauksaimn.

(22 ha). Cesvaines ģimn. M. I. Strādāja L. skolot, savienības

paidagoģiskajā mūzējā Rigā, tag. audzinātāja Rīgas pils. bērnu

patversmē.

185. Krumholcs Alvīne no Košķeles. 27. IX. 1907. T. jaun-
saimn. (18 ha). Mazsalacas ģimn. H. 111. Priekules Austrumu

pamatsk.
186. Kruška, prec. Osītis, Ella no Valkas. 3. XII. 1907. Vec.

rokpeļņi. Valkas ģimn. H. un P. 111. Gaujienas ģimn.
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187. Krūmiņš Alma no Straupes. 23. 11. 1905. T. lauksaimn.

(100 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. D. Kursu nav beigusi sli-

mības dēļ.
188. Kundziņš Lauma no Talsiem. 26. IX. 1907. Vec. tirgo-

tāji. Talsu ģimn. P. 11. Bija par skolot. Arlavas pag. Tiņģeres

pamatsk.
189.

_

Kupčis Valdemārs no Pļaviņām. 6. V. 1905. Māte skolas

apkalpotāja. Pļaviņu ģimn. M. I. Lībagu 6 kl. pamatsk.
190. Kūms Lūcija no Rīgas. 10. 11. 1902. Māte šuvēja. M.

Millers ģimn. Rīgā. D. 11. Sākumā pārzine Elkšņu pamatsk.,
vēlāk skolot. Bēnes pamatsk.

191. Kvēps, prec. Vārna, Beatrise no Rīgas. 31. VII. 1906. T.

bankas ierēdnis un namīpašn. II valsts ģimn. Rīgā. F. 111. Bij.
mājskolot. Bukaišu pag.

192. Kēkis Elfrīda no Zaļeniekiem. 6. XI. 1905. T. lauksaimn.

(33 ha). II Jelgavas ģimn. H. 11.

193. Ķikāns Elza no Lugažiem. 25. L 1908. T. lauksaimn.

(50 ha). Valkas ģimn. P. IV. Vecbornes valsts 6 kl. pamatsk.,
c. Krāslavu.

194. Ķimenītis Milda no Galgauskas. 16. IX. 1904. Vec. rok-

peļņi. Cesvaines ģimn. P. 111. Bij. Jelgavas bērnu patversmē,

tagad mājskolotāja Ikšķilē.
195. Ķipēns Alma no Cēsīm. 8. IV. 1909. T. kalējs. Cēsu

ģimn. F. Mirusi, kursu neb.

196. Ķīpa Herta no Anneniekiem* 8. 111. 1906. T. lauksaimn.

(56 ha). Jelgavas lauks, vidusskolu. M. I. Bij. Ainažos.

197. Ķīsis Olga no Slokas. 5. VI. 1903. T. lauksaimn. (14 ha).
Rīgas Jūrmalas ģimn. M. I. Bij vietas izp. Sējas 6 kl. pamatsk.,
tagad Līvānu pag. 6 kl. pamatsk.

198. Lakševics Emilija no Saldus. 12. XII. 1906. T. rūpnieks
un namīpašn. Saldus ģimn. H. 111. Lažas pag. pamatsk.

199. Landsbergs Miķelis no Skrundas. 14. 111. 1906. Vec.

strādn. Saldus ģimn. D. IV. Piltenes pils. pamatsk.

200. Lapsiņš Arvīds no Sniķeres. 14. XI. 1904. Vec. lauk-

saimn. 11 Jelgavas ģimn. H. 11. Bij. Ukru pamatsk.
201. Lasis Marta no Rīgas. 13. 1. 1907. T. strādnieks. 111

Rīgas pils. ģimn. M. 11.

202. Lasmanis Zelma no Saukas. 1. f. 1904. T. mežsargs.

Jēkabpils ģimn. P. IV.

2U3. Lauva Valdis no Lubānas. 3. V. 1908. Vec. ģimnāzijas

apkalpotāji Lubānā. Lubānas ģimn. M. 11.

204. Lācars Ernestīne no Rīgas. 30. VII. 1895. Vīrs inženieris.

Valsts ģimn. pieaugušiem Rīgā. M. 111. Bij. Tautas augstsk. Gul-

benē, tagad turpat aizsargu un aizsardžu bērnu dārza un pirm-
skolas pārzine.

205. Lācis, prec. Balodis, Alvīne no Rāmuļiem. 19. XII. 1905.

T. dzirnavnieks. IV Rīgas pils. ģimn. H. 11. Bij. Saukas pag.

I pak. pamatsk. (Kalna skolā).
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206. Lācis Ērika no Ļaudonas. 28. XI. 1904. Vec. stradn.

Cesvaines ģimn. P. 111. Tilžas pag. Onšānu pamatsk.
207. Lācis Līvija no Lubānas. 7. 1. 1908. T. lauksaimn. (30 ha).

Lubānas ģimn. M. 111.

208. Lācis Milda no Veckalsnavas. 17. IX. 1907. T. lauk-

saimn. (30 ha). Priekuļu lauksaimn. vidusskolu. P. 11.

209. Ledainis Anete no Mellužiem. 9. XII. 1905. Vec. dārz-

kopji (72 ha). Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 111. Kaplavas pag. Vār-

noviču 6 kl. pamatsk.
210. Legzdins Lilija no Arlavas. 21.111.1907. Vec. lauksaimn.

(55 ha). Talsu ģimn. P. 11.

211. Leimaniš Marta no Sēļiem. 26. V. 1904. Vec. strādn.

Rūjienas ģimn. M. 11. Rūjienas jaunatvērtā pamatsk.
212. Leismanis Jānis no Planeces. 23. XII. 1892. Vec. lauk-

saimn. (32 ha). Skolotājs. D. 11. Bij. Valsts centr. paidagoģiskā
institūta saimniecības vadītājs, tagad Auces pils. pamatsk.

213. Leitmanis Paula no Sabiles. 3. IX. 1906. T. kalējs, Talsu

ģimn. H 11. Bij. Tukuma apr. rezerves skolot.

214. Lesiņš Arvīds no Litenes. 2. IV. 1906. T. saimn. (14 ha).
Valkas ģimn. D. 11. Bij. laborants Valsts centr. paidagoģiskajā insti-

tūtā, tagad Rīgas pils. 18. pamatsk.
215. Liniņš Anna no Liepājas. 15. Vil. 1907. Vec. namsaimn.

Liepājas ģimn. H. IV.

216. Līcis Marija no Jelgavas. 8. XII. 1904. T. dzelzceļnieks.
I Jelgavas ģimn. H. 1. Jelgavas pils. 11 pamatsk.

217. Līnis Augusts no Stropiem. 28. Vil. 1890. Skolotājs. M.

Kursu nav beidzis.

218. Lieknējs Irma no Rīgas. 24. VI. 1909. T. koku šķirotājs.
II Rīgas pils. ģimn. M. IV.

219. Lielausis Anatolijs ho Subatas. 10. Vili. 1907. Vec. nam-

īpašn. (15 ha). Daugavpils ģimn. F. IV. Turpina izglītību Vīnes

centrālajā paidagoģiskajā institūtā.

220. Lobe, prec. Stefenhagens, Lūcija no Vecpiebalgas, 12. I.

1904. Vec. strādn. IV Rīgas pils. ģimn. H. 11. Strādā Jelgavas
pils. bibliotēkā.

221. Lode Cecīlija no Jelgavas. 7. Vili. 1909. T. ormanis.
I Jelgavas ģimn. D. Izst

M

kursu neb.

222. Lodziņš Helēne no Rīgas. 20. X. 1906. T. cietuma priekš-
nieks. Ventspils ģimn. H. 111.

223. Loze Harijs no Cēsīm. 17. XI. 1901. Vec. strādn. Lat-

gales lauksaimn. vidussķ. Malnavā. F. IV. Varakļānu ģimnāzijā.
224. Lubanietis Zenta no Jelgavas. 16. Vil. 1907. Māte pār-

devēja. 11 Jelgavas ģimn. H. 1. Bij. Valsts centr. paidagoģiskā
institūta paraugsk., tagad Paidagoģiskās biedrības pamatsk. Jelgavā.

225. Luksis Jānis no Bolderājas. 19. IX. 1906. T. jūrnieks.
IV Rīgas pils. ģimn. Izst., kursu neb.

226. Lukšēvics Alma no Ventspils. 12. 11. 1908. T. tirgotājs
un namsaimn. Ventspils ģimn. P. 111.
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227. Lūsis Vilhelmīne no Viļakas. 8. 111. 1909. T. lauksaimn.

(23 ha). Latgales lauksaimn. vidusskolu Malnavā. P. Izst., kursu neb.

228. Mačens Olga no Jelgavas. 28. VIL 1909. T. ierēdnis.

Jelgavas vācu ģimn. H. Izst., kursu neb. Vēlāk mirusi.

229. Mauriņš Alvīne no Cieceres. 28. Vil.. 1902. T. lauksaimn.

(100 ha). Saldus ģimn. D 111.

230. Mālers Sora no Jelgavas. 6. Vil. 1909. T. tirgotājs. Jel-

gavas žīdu ģimn. H. IV. Jelgavas žīdu pamatsk.

231. Māliņš Eduards no Jaunsvirlaukas. 6. VI. 1896. T. lauk-

saimn. (22 ha). Jelgavas lauksaimn. vidusk. M. Izst., kursu neb.

232. Mālmanis, prec. Jakubovskis, Elza no Lodes. 20. 111. 1902.

T. lauksaimn. Rūjienas ģimn. P. I. Sēmes pamatsk.

233. Mārtiņsons Alma no Salas. 24. X. 1906. T. mežsargs.
Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 11.

234. Mārtiņsons Elza no Rūjienas. 19. 11. 1907. T. podnieks.
Rūjienas ģimn. P. 11. Talsu pils. 6 kl. pamatsk.

235. Mednis Marta no Rūjienas. 15. XII. 1899. Vec. rokpeļņi.
Skolotāja. P. I. Bij. V. c. p. institūta paraugskolā, tagad Daugav-
pils II pils. pamatsk. (pirmsk. kl.)

236. Mednis Milda no Jelgavas. 27. I. 1904. T. tirgotājs. II

Jelgavas ģimn. F. 111. Stundu skolot. Jelgavas lauks, vidussk.

237. Mednis Milda no Odzienas. 31. Vil. 1908. T. sīksaimn.

(8 ha). Pļaviņu ģimn. M. IV. Skolot, vietas izpild. Silenes pag.

Kumbuļu I pak. sk., c. Borovku.

238. Meisters Arturs no Vecpiebalgas. 10. XI. 1905. T. lauk-

saimnieks. Valsts Technikumu Rīgā. M. 1. Bij. Prodes un Balt-

muižas pamatsk. un Jelgavas pils. papildu skolā, tagad Rīgas pils.
rezerves skolot.

239. Melnītis Ida no Drustiem. 16. XII. 1905. T. lauksaimn.

(50 ha). 11 Valsts ģimn. Rīgā. H. IV.

240. Melkis, prec. Strazdiņš, Elza no Vecpiebalgas. 16. X. 1906.

T. lauksaimn.'(2s ha). 11 Rīgas pils. ģimn. D. IV. Sk. 350.

241. Mežatučs Konstantīns no Varakļāniem. 17. IX. 1906. Vec.

lauksaimn. (28 ha). Varakļānu ģimn. D. 11. Rēznes pag. Taude-

jānu pamatsk.
242. Mežsargs Edvīgs no Lubānas. 10. IV. 1906. T. lauk-

saimn. Lubānas ģimn. M. Kursu nav beidzis.

243. Mikalis Alma no Smiltenes. 2. V. 1910. T. ormanis.

Smiltenes ģimn. H. IV.

244. Miķelsons Erna no Gaujienas. 15. XI. 1909. T. lauksaimn.

(58 ha). Gaujienas ģimn. P. IV.

245. Milts Arnolds no Kursīšiem. 25. IV. 1905. T. sīksaimn.

(10 ha). Saldus ģimn. M. 111. Auces pils. pamatsk.

246. Miļūns Freda no Īslīces. 19. VI. 1905. T. lauksaimn.

(37 ha). Bauskas ģimn. P. 11. Īslīces pag. pamatsk.
247. Miezis Hermīne no Rīgas. 30. V. 1906. Vec. sīksaimn.

(6 ha). II Rīgas pils. ģimn. P. IV.
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248. Miezītis Lūcija no Sarkaņiem. 18. VI. 1907. Vec. graud-
nieki. Madonas ģimn. P. 11.

249. Namnieks Lidija no Kārzdabas. 1. V. 1910. T. pareiztic.
mācītājs. Cesvaines ģimn. F. IV.

250. Nātriņš Elza no Smiltenes. 8. VI. 1908. T. virsmežzinis.

Smiltenes ģimn. F 111.

251. Neilands Paulīne no Jelgavas. 19. 11. 1908. Vec. strādn.

II Jelgavas ģimn. P. 111.

252. Neilands Žanis no Dobeles. 21. 11. 1907. T. sīksaimn.

(10 ha). Dobeles ģimn. H IV. Dobeles pag. pamatsk.
253. Nelsons Irma no Kandavas. 14. XII. 1904. T. namsaimn.

111 Rīgas pils. ģimn. P. 1. Bij. Kuldīgas ģimnāzijā un Spāres 6 kl.

pamatsk. (leriķos), tagad Krustpils 6 kl. pamatsk.
254. Nelsons Nellija no Idiem. 13. X. 1905. Vec. lauksaimn.

Rūjienas ģimn. P. 11.

255. Noriņš Ženija no Viļķenes. 20. VI. 1901. Limbažu

ģimn. P. I.

256. Novadnieks, prec. Zinkevičs, Vanda no Rīgas. 3. I. 1905.

T. mēchaniķis. Valsts ģimn. pieaugušiem Rīgā. M. Kursu nav

beigusi.
257. Ņesterovs Otto no Pļaviņām. 15. Vil. 1906. T. galdnieks.

Pļaviņu ģimn. D. Izst., kursu neb.

258. Oliņš Elza_ no Mazsalacas. 13. X. 1905. Vec. strādn.

M. Millers ģimn. Rīga. F. 111. Līču pamatsk.
259. Oliņš Olga no Saldus. 29. Vili. 1907. T. namdaris.

Saldus ģimn. M. 111. Saldus pils. pamatsk.
260. Ostrovskis Aleksandrs no Subatas. 31. Vil. 1903. Vec.

sīksaimn. (4 ha). Subatas ģimn. H. 111. Bij. Baltmuižas pamatsk.
Prodes pag., tagad Rīgas poļu papildskolā. Studē L. U. valodniec.

261. Otomers Alīse no Mazirbes. 13. Vili. 1908. T. zvejnieks.
IV Rīgas pils. ģimn. H. Kursu nav beigusi.

_262._ Ozoliņš Anna no Jaunpils. 6. 111. 1888. Vec. lauksaimn.

lestāj, kā skolotāja. H. 1. Ķempju pamatsk. Prec.

263. Ozoliņš, prec. Losbergs, Austra no Rīgas. 9. IV. 1906.

T. skolotājs. N. Draudziņš ģimn. Rīgā. H. 11. Valsts pamatsk.
Krustpilī.

264. Ozoliņš Emma no Limbažiem. 25. Vili. 1904. Vec. strādn.
Limbažu ģimn. H. 11. Bij. Limbažu 1 pamatsk.

265. Ozoliņš Herta no Vecgulbenes. 28. Vili. 1903. T. lauk-

saimn. (12 ha). Madonas ģimn. P. I.

266. Ozols Emilija no Salaspils. 16. I. 1906. T. sīksaimn.

(7,2 ha). II Rīgas pils. ģimn. D. IV.

267. Ozols Lūcija no Bauskas. 16. VI. 1906. T. audējs. I.

Kļaviņš ģimn. Bauskā. H. 11. Mājskolotāja.
268. Ozols Roze no Rīgas._ 28. I. 1907. T. koku šķirotājs.

111 Rīgas pils. ģimn. P. 111. Strādā L. skolot, slimo kasē Rīgā.
269. Paleja, prec. Sautiņš, Nellija no Cēsīm. 13. X. 1906. T.

galdnieks. Cesu ģimn. P. 111.
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270. Pasops, tag. Priednieks, Alfrēds no Ērģemes; 10. 111. 1899.

T. lauksaimn. (54 ha). Latv. jaun. savienības ģimn. pieaugušiem
Rīgā. M. IV. Lugažu 6 kl. pamatskolas pārzinis.

271. Pāvulāns Elza no Bebrenes. 12. XI. 1907. T. lauksaimn.

(26 ha). Subatas ģimn. P. 11. Bij. Kaldabruņas pamatsk.

272. Pāvulāns Jānis no Bebrenes. 25. VII. 1905. T. lauksaimn.

(26 ha). Subatas ģimn. D. 11. Rīgas pils. meža skolā. (111 īpat-
nējā). Studē L. U. dabas zinības.

273. Pēka Ilze no Durbes. 13. X. 1906. T. lauksaimn. (55 ha).

Liepājas ģimn. H. 111.

274. Pēkšens Herta no Mazsalacas. 5. 111. 1909. T. lauksaimn.

(50 ha). Mazsalacas ģimn. F. 111. Alojas Ausekļa pamatsk.
275. Pēkšens Marianna no Mazsalacas. 21. 111. 1910. Māte

rokpelne. Mazsalacas ģimn. F. IV.

276. Pētersons Laima no Rīgas. 25. VI. 1908. T. strādnieks.

M. Beķers ģimn. Rīgā. H. 11. Plāteres pamatsk.
277. Pētersons Zelma no Kokneses. 8. VII. 1907. T. lauk-

saimn. (28 ha). II ļelgavas ģimn. P. Kursu nav beigusi slimības

dēļ.

278. Pilsniburs Anna no Lejasciema. 17. V. 1908. T. lauk-

saimn. (24 ha). Smiltenes ģimn. D. 111. Jaunlatgales apr. zezerves

skolot.

279. Plakans Vilhelmīne no Gatartas. 16. 111. 1905. T. lauk-

saimn. (74 ha). M. Beķers ģimn. Rīgā. P. 111. Pļaviņu ģimn.
280. Plēģeris Pēteris no Mēdzūlas. 8. VII. 1905. T. sīksaimn.

(7 ha). Madonas ģimn. D. 111.

281. Plotnieks, prec. Dakstiņš, Elza no Elstes. 21. 11. 1908.

Māte saimniecības vadītāja. IV Rīgas pils. ģimn. P. 11. Bij. Valkas

pils. I pamatsk. Sk. 84.

282. Podnieks, prec. Zonbergs, Vera no Zlēkām. 30. V. 1906.

T. lauksaimn. Kuldīgas ģimn. M. Kursu nav beigusi.

283. Pogenbergs Marija no Irlavas. 27. 111. 1906. T. lauk-

saimn. (67 ha). Tukuma komercsk. H. 111.

284. Polītis Milda no Rundāles. 26. XII. 1905 T. skolotājs.
I. Kļaviņš ģimn. Bauskā. H. 111.

285. Pommers Antonija no Salacgrīvas. 3. Vil. 1903. 1\ lauk-

saimn. (17 ha). Salacgrīvas ģimn. M. 11. Dēmenes pag. Tar-

žekas pamatsk.
286. Pornieks Emilija no Piltenes. 19. 11. 1905. T. lauksaim-

nieks. Ventspils ģimn. H. I. Snēpeles 6 kl. pamatsk.
287. Postažs Elvīra no Stāmerienes. 24. 111. 1901. Vec. strādn.

Latv. kult. veic. biedr. ģimn. Rīgā. D. 111. Bij. skolot, vietas

izpild. Odzienā.

2ss. Priede, prec. Grīnbergs, Berta no Rīgas. 17. IV. 1907.

T. grāmatvedis. Rūjienas ģimn. P. 11.
289. Priede Irma no Tukuma. 27. VI. 1907. T. ierēdnis.

Tukuma ģimn. F. 111.
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290. Priede Lidija no Valguntes. 5. XI. 1909. T. ierēdnis.
I Jelgavas ģimn. F. IV.

291. Pudelis, tag. Klints, Arvīds no Viesienas. 10. VII. 1905.

T. rokpelnis. Valsts technik. Rīgā. M. 11. Bij. Kazdangas pamatsk.,
tagad Bejas 6 kl. pamatsk., c. Alūksni.

292. Pusčucis, prec. Gorins, Berta no Rīgas. 3. V. 1907. Vec.

stradn. IV Rīgas pils. ģimn. H. 11. Jelgavas pils. bērnu dārzā.

293. Putniņš Alma no Lubānas. 1. 111. 1908. Vec. lauksaimn.

Lubānas ģimn. H. 11. Lubānas 6 kl. pamatsk.
294. Rabīnis Kristīne no Rīgas. 12. X. 1907. T. zemkopis.

II Rīgas pils. ģimn. P. I. Čiekurkalna bērnu dārzā Rīgā.

295. Ratnieks Vilis no Bīriņiem. 8. XII. 1906. Vec. strādn.
I Rīgas pils. ģimn. M. 111. Lēdurgas pag. Aijažu pamatsk. pārzinis.

296. Redovičs Elza no Ezeres. 3. IV. 1904. T. lauksaimn.

N. Draudziņš ģimn. Rīgā. P. Izst., kursu neb.

297. Reinbergs Leontīne no Liezeres. 12. XII. 1907. T. mež-

sargs. Cesvaines ģimn. P. IV.

298. Reinbergs Lidija no Liepājas. 9. XII. 1909. T. jūrnieks.
Liepājas ģimn. P. IV.

299. Reiteris Alma no Ļaudonas. 20. IV 1906. Vec. lauk-

saimn. (50 ha). Cesvaines ģimn. P. 11.

300. Reveliņš Valentīne no Madonas. 22. IX. 1902. Vec. lauk-

saimn. Dzeņa ģimn. Rīgā. P. Kursu nav beig.
301. Rezevskis Lūcija no Ērģemes. 1. 111. 1908. T. skolotājs.

Valkas ģimn. D. 111.

302. Rikmanis, prec. Baltkājs, Elza no Idiem. 19. I. 1905. Vec.

laukstr. Rūjienas ģimn. P. I. Rubenes Ķieģeļu I pak. pamatsk.
303. Rīkuris Lūcija no Tērvetes. 19. XI. 1909. Vec. stradn.

Zaļenieku ģimn. F. 111. Penkules I pak. pamatsk.

304. Riemeris Vilma no Rīgas. 5. IV. 1905. T. lauksaimn.

(12 ha). II Rīgas pils. ģimn. P. I.

305. Robeža Emilija no lecavas. 18. V. 1907. T. lauksaimn.

(44 ha). 111 Rīgas pils. ģimn. M. 11. lecavas 6 kl. pamatsk.
306. Rogainis Arvīda no Madonas. 7. X. 1906. Vec. strādn.

Valkas ģimn. P. IV.

307. Rolle Voldemārs no Ventspils. 4. V. 1907. T. mašīnists.

Ventspils ģimn. M. 11. Bij. Dundagas 6 kl. pamatsk.

308. Rolle, prec. Sevelis, Verēna no Ventspils. 2. VIII. 1909.

T. mašīnists. Ventspils ģimn. H. 11. Bij. skolot, vietas izpild.
Dundagas Dinsberga skolā.

309. Rotbergs Milda no Bārbeles. 30. VI. 1907. T. sīksaimn.

(15 ha). Bauskas ģimn. (valsts). D. 111.

310. Rozenbergs Malvīne no Smārdes. 9. I. 1907. T. rent-

nieks. Tukuma ģimn. P. 111.

311. Rozenbergs Verēna no Talsiem. 5. XI. 1906. Vec. strādn.

Aspazijas audžu meita. Talsu ģimn. H. 111. Bij. 28. Rīgas pils,
pamatsk.
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312. Rozenfelds, prec. Ulmanis, Milda no Līgates. 11. X. 1905.
T. ierēdnis. 111 Rīgas pils. ģimn. M. 11.

313. Rozentāls, dz. Skuja, Ella no Liepājas. 23. IV. 1901.
Vīrs pils. sekretārs. Mogiļevskajas ģimn. Pēterpilī. H. IV. Sko-

lotāja Liepājā.
314. Rublis Zenta no Vecgulbenes. 17. 11. 1906. Māte strādn.

Cesvaines ģimn. M. 111. Gulbenes aizsargu un aizsardžu bērnu

dārzā un pirmsk.

315. Rubovska Lūcija no Rīgas. 15. IX. 1906. T. grāmatvedis.
IV Rīgas pils. ģimn. P. Izst., kursu neb.

316. Rubulis Elza no Meirāniem. 18. 11. 1904. T. lauksaimn.

(30 ha). Lubānas ģimn. D. 11.

317. Rudzītis Herta no Odzienas. 9. XII. 1907. T. rokpelnis.
Pļaviņu ģimn. D. 111. Bij. laborante V. centr. paidagoģiskajā"institūtā,
tag. skolot, vietas izpild. Daugavpils apr.

318. Ruksis Ida no Grundzāles. 12. IX. 1906. T. lauksaimn.

(20 ha). Gaujienas ģimn. P. 111. Rudbāržu 6 kl. pamatsk.

319. Runcis Kristīne no Jērcēniem. 23. LV. 1903. T. stradn.
Valmieras ģimn. D. 11. Rezerves skolot. Valmierā.

320. Rungulis Elmārs no Ērģemes. 20. I. 1907. T. laukstrādn.
Valkas ģimn. D. 11. Ērģemes 111 4 kl. pamatsk. pārzinis.

321. Ruņģis Vilma no Smiltenes. 12. 111. 1903. Vec. lauksaimn.

Smiltenes ģimn. H. I. Valsts pamatsk. Skaistā.

322. Rutks Aleksandra no Šķaunes. 16. Vll. J909. Vec. sīk-

saimn. (19,5 ha). Ludzas ģimn. F. IV. Poleščinā, Šķaunes pag.
Landskoronas latv. 6 kl. pamatsk.

323. Rūdolfs Arturs no Pļaviņām. 11. 111. 1905. T. ierēdnis.

Pļaviņu ģimn. M. 111. Vietas izpild. Ventspils pils. II pamatsk.

324. Rūsis Elza no Kursīšiem. 27. IV. 1909. T. lauksaimn.

(45 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. H. IV. N. Draudziņš pamatsk.
Rīgā.

325. Saliņš Anna no Vecpiebalgas. 19. V. 1903. Vec. sīk-

saimn. (15 ha). 111 Rīgas pils. ģimn. H. IV. Valsts Salienas pa-

matsk., pie Ilūkstes.

326. Saulīte Alīse no Vietalvas. 8. VII. 1903. Vec. lauksaimn.

(30 ha). A. Kļaustiņš ģimn. Rīgā. D. 11. Piena pārraudze Līv-

bērzē.

327. Sedlenieks Nanija no Lenčiem. 7. IX. 1909. T. skolo-

tājs. Cēsu ģimn. F. 111. Kūduma I pak. pamatsk., vēlāk Lenču

pag. I pak. pamatsk.

328. SeisumS Alma no Drabežiem. 4. IV. 1903. Vec. strādn.

Cēsu ģimn. M. IV.

329. Sīlis, prec. Heincs, Malvīne no Katvares. 21. 111. 1906.

Vec. lauksaimn. (27 ha). Limbažu ģimn. P. I. II Jelgavas v.

ģimn. internāta audzinātāja un skolot.

330. Skangals Pauls no Biržiem. 27. I. 1906. T. jaunsaimn.
(12 ha). Jēkabpils ģimn. F. 111. Nogales 6 kl. pamatsk.
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331. Skoliņš, prec. Šmitmanis, Austra no Tārgales. 31. XII.
1907. T. skolotājs. Rīgas Jūrmalas ģimn. F. IV. Vietas izpild.
Sarkanmuižas pag. Staldzenes pamatsk.

332. Skuja Zelma no Ķoņiem. 12. IX. 1906. T. rentnieks.

Rūjienas ģimn. H. 11. Strādāja Rūjienas skolu kooperātīvā, tagad
Rūjienas jaunatvērtā pamatskolā.

333. Skujiņš Otilija no Katlakalna. 24. X. 1904. T. sīksaimn.

(7 ha). M. Millers ģimn. Rīgā. H. 11. Strādā gumijas fabrikas

„
Kvadrāts" veikalā.

334. Skrubis Aleksandra no Liepājas. 25. XII. 1907. T. mūr-

nieks. Liepājas ģimn. M. 111. Liepājas pils. žīdu pamatsk.
335. Skrūze, prec. Rops, Alma no Saikavas. 21. 1. 1906. T.

lauksaimn. (60 ha). Madonas ģimn. M. 11. Bij. Skrundas 4 kl.

pamatsk., tagad I Skrundas 6 kl. pamatsk.
336. Slaucītājs, prec. Reiness, Biruta no Jaunlaicenes. 12. 111.

1906. T. skolotājs. Alūksnes ģimn. H. V. Reņģes valsts palīgsk.
337. Slavinskis, prec. Jākobsons, Zelma no Žeimeļiem (Lie-

tuvā). 9. X. 1907. Vec. strādn. Bauskas ģimn. M. 111. Labo-

rante 11 Jelgavas ģimn.

338. Sleņģis, prec. Liepiņš, Emma no Gaujienas. 7. IV. 1907.

T. lauksaimn. (29 ha). Gaujienas ģimn. P. 11.

339. Slogs, prec. Celmiņš, Irma no Ģipkas. 6. Vil. 1907. T.

skolotājs. 11 Jelgavas ģimn. H. 11.

340. Smiltenis Tenis no Jēriem. 20. I 1907. T. lauksaimn.

(65 ha). Rūjienas ģimn. D. 111.

341. Smilts Ernests no Pīksāriem. 20. XII. 1907. T. dzelz-

ceļnieks. Rūjienas ģimn. M. 111.

342. Spalviņš Aleksandra no Madonas. 16. XII. 1907. T. tir-

gotājs. Madonas ģimn. P. 11.

343. Sproģis Marga no Rūjienas. 26. U. 1906. T. galdnieks.

Rūjienas ģimn. P. Kursu nav beigusi.

344. Stammers Luize no Rīgas. 14. 111. 1908. Māte strādn.

Zaļenieku ģimn. F. 111. Valmieras pils. pamatsk.
345. Staķis Alfrēds no Majoriem. 7. XII. 1904. Vec. dārz-

kopji. Rīgas Jūrmalas ģimn. M. IV. Upesgrīvas 6 kl. pamatsk.
pārzinis.

346. Stots Emma no Allažiem. 6. V. 1903. T. rentnieks.

VI Rīgas pils. ģimn. D. 11. Rezerves skolot. Rīgā.
347. Stradiņš Elza no Cesvaines. 23. XII. 1907. T. drēbnieks.

Cesvaines ģimn. D. 111. Istras pßg. Annapoles pamatsk.
348. Stradiņš Valfrīds no Saikavas. 11. IV. 1907. T. rokpelnis.

Madonas ģimn. D. IV.

349. Strautmanis Alīse no Mellužiem. 14. VI. 1904. Vec. sīk-

zemn. (Va ha). Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 111. Rubas I pak.
pamatsk. pārzine.

• 350. Strazdiņš Alberts no Rīgas Jūrmalas. 2. X 1904. T,
strādnieks. Rīgas Jūrmalas ģimn. D. IV. Rīgas pils. IV īpatnēja
pamatsk. Prec., sk. 240.
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351. Strazdiņš Austra no Aizputes. 9. 11. 1908. Vec. strādn.

Aizputes ģimn. H. 11. Bij. V. c. paid. institūta paraugskolā, tagad
Paidagoģiskās biedrības pamatsk. Jelgavā.

352. Strazdiņš Irma no Liepājas. 15. XII. 1908. T. tirgotājs.
Liepājas ģimn. D. 11. Liepājas pils. I pamatsk. (Raiņa pamatsk.).

353. Strazdiņš Valija no Liepājas. 9. 11. 1907. T. tirgotājs.
Liepājas ģimn. P. 11. Bij. Mākslas un amatniecības sk. Liepājā,
tag. Liepājas pils. V latviešu pamatsk.

354. Struncēns Pauline no Lubānas. 25. Vili. 1907. Māte rok-

pelne. Lubānas ģimn. F. IV.

355. Strupulis Arturs no Pļaviņām. 30. IX. 1906. T. drēb-

nieks. Pļaviņu ģimn. M. 111. Madonas pils. pamatsk. Prec.

356. Stulpiņš Milda no Meirāniem. 1. IV. 1905. T. lauksaimn.

(45 ha). Lubānas ģimn. D. 11. Rēzeknes apr. rezerves skolot.

357. Stūrmanis Austra no Remtes. 1. IV. 1910. Vec. pus-

graudnieki. Tukuma ģimn. H. IV.

358. Suchockis Marija no Dundagas. 29. VI. 1907. īpašuma
nav, t. miris, māsa skolotāja. Ventspils ģimn. H. 11. Bij. Sventas

apvienotā pamatsk., tagad Kurcuma pamatsk.
359. Sudiks Maiga no Valtaiķiem. 24. VI. 1905. Māte vec-

māte. Aizputes ģimn. H. IV.

360. Šaberts Ērika no Lielauces. 31. XII. 1904. Vec. lauk-

saimn. II Jelgavas ģimn. H. 11.

361. Šamils Zelma no Sātiņiem. 29. 111. 1906. T. lauksaimn.

(102 ha). Saldus ģimn. D. 111. Saldus pils. vācu pamatsk.
362. Šeršņevs Aleksandrs no Makašāniem. 16. Vil. 1903.

Vec. sīksaimn. (15 ha). Latgales lauksaimn. vidussk. D. last.,
kursu neb.

363. Šēniņš Ermanis no Ugāles. 10. IV. 1906. T. mežsargs.

Ventspils ģimn. F. 111. Dundagas 11 pak. pamatsk. Prec.

364. Šints Johanna no Slokas. 4. V. 1904. T. strādn. Rīgas
Jūrmalas ģimn. H. 1. Slokas pils. pamatsk.

365. Šmidchens Alberts no Nurmuižas. 5. V. 1906. T. mūr-

nieks. Talsu ģimn. M. 11. Auces pils. pamatsk.
366. Šmitmanis Bruno no Jelgavas. 13. IX. 1905. T. ierēdnis.

II Jelgavas ģimn. M. 11. un F. IV. Bij. laborants 11 Jelgavas v.

ģimn., tag. skolot. Rīgas pils. 16. pamatsk. Prec., sk. 331.

367. Šmits Eduards no Rūjienas. 20. Vil. 1907. T. strādn.

Rūjienas ģimn. M. 111. Ķoņu 11 pak. pamatsk.
368. Šmits Elvīra no Rīgas. 9. IV. 1907. Māte adītāja. II

Rīgas pils. ģimn. M. 111. Bij. Auces pils. pamatsk.
36!). Šmits Kārlis no Misas. 1. 11. 1902. Vec. lauksaimn.

(16 ha). Bauskas ģimn. D. 11. Kurmenes 6 kl. pamatsk.
370. Špīlkums Lūcija no Ventspils. 29. I. 1907. T. namsaimn.

Ventspils ģimn. H. 11. Pizes pamatsk. — Ventspils apr. rezerves

skolot.

371. Štāks Vilhelmīne no Vaives. 16. XI. 1906. T. rentnieks.
Cēsu ģimn. D. IV.
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37-2. Štāls Elvīra no Spares. 11. Vil. 1906. Vec. lauksaimn.

(16 ha). Talsu ģimn. P. 11. lerēdne Elejas pasta kantorī.

373. Šteinbergs Ērika no Milzkalnes. 29. Vili. 1904. T. lauk-

saimn. (48 ha). Tukuma ģimn. M. 11.

374. Šteinbergs Katrīne no Skaistkalnes. 6. VI. 1908. T. lauk-

saimn. (35 ha). 11 Jelgavas ģimn. P. IV. Vietas izpildītāja Skaist-

kalnes 6 kl. pamatsk.
375. Šteinbergs Olga no Zaļeniekiem. 17. X. 1906. T. jaun-

saimn. Zaļenieku ģimn. H. 111.

376. Štīrs Lūcija no Sarkanmuižas. 20. XII. 1908. T. lauk-

saimn. (30 ha). Ventspils ģimn. H. 111. Skolot, vietas izpild.
Sarkanmuižas pag. Tārgales sk.

37 7. Štolcers īna no Bērzmuižas. 20. 11. 1910. T. skolotājs.
I Jelgavas ģimn. D. IV. Pagaidu skolotāja Bukaišu 6 kl. pamatsk.

375. Šulcs Irma no Naudītes. 18. Vil. 1906. T. lauksaimn.

(65 ha). Dobeles ģimn. H. IV.

379. Talcis Milda no Mazsalacas. 26. V. 1907. Vec. namīpašn.
Mazsalacas ģimn. D. IV.

380. Taupmanis Marta no Džūkstes. 15. IX. 1903. T. lauk-

saimn. I Jelgavas ģimn. F. Izst., kursu neb.

381. Timermanis Marta no Rūjienas. 24. 1. 1904. T. strādn.

Rūjienas ģimn. P. 1. Bīkavas pamatsk., Gaigalavā, c. Rēzekni.

382. Timšs Elvīra no Bejas. 17. X. 1905. T. sīksaimn. (8,3 ha).
Alūksnes ģimn. P. 11.

383. Tomsons Līvija no Vārves. 8. V. 1904. T. lauksaimn.

(25 ha). Cēsu ģimn. P. 1.

384. Trans Pauls no Jelgavas. 1. Vili. 1903. T. skolotājs.
Jelgavas lauksaimn. vidussk M. Izst., kursu neb.

385. Tumšs Antonija no Biržiem. 30. V. 1901. T. lauksaimn.

(60 ha). Jēkabpils ģimn. P. 11. Dignājas Ģipterānu pamatsk.

386. Tupurītis Lūcija no Saules. 14. IX. 1907. T. dzelzceļn.
Valkas ģimn. D. Izst., kursu neb.

387. Ulmanis Lizete no Salgales. 3. Vil. 1907. T. lauksaimn.

(35 ha). 11 Jelgavas ģimn. P. Kursu nav beigusi.

388. Ulpis Ksenija no Sarkaņiem. 9. IX. 1902. Vec. lauk-

saimn. (26 ha). Madonas ģimn. P. 111.

389. Umulis Alma no Rīgas. 23. IX. 1908. Vec. strādnieki.

II Rīgas pils. ģimn. D. IV.

390. Upenieks Elza no Meņģeles. 15. 1. 1904. Vec. lauk-

saimn. (55 ha). M. Millers ģimn. Rīgā. D. 11. Bij. lopu pārraudze

Krapē, tagad ierēdne pasta kantorī Koknesē.

391. Upīte Elza no Sēlpils. 18. VI. 1906. Māte vecmāte. 111

Rīgas pils. ģimn. H. 11. Sēlpils 6 kl. pamatsk.

392. Ūkis Alvīne no Nurmuižas. 24. XII. 1906. T. sīksaimn.

(16 ha). Talsu ģimn. P. 111.

393. Vabule, prec. Lībietis, Lidija no Savienas. 8. VI. 1904

T. jaunsaimn. (30 ha). Jēkabpils ģimn. H. Kursu nav beigusi.
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394. Valdmanis Voldis no Akmstes. 6. V
r

.
1903. T. lauk-

saimn. (34 ha). Jēkabpils ģimn. D. 111. un F. IV. Bij. Proties

pag. Gulbenes pamatsk. pārzinis, tagad Rīgas pils. 41. pamatsk. un

Rīgas pils. komercskolā.

395 Valdovskis Kārlis no Bērzmuižas. 11. 111. 1905. T. lauk-

saimn. (50 ha). Jelgavas lauksaimn. vidussk. H. IV. Studē Ka-

ralaučos paidagogiju.
396. Valters, prec. Vīksna, Milda no Dobeles. 15. XI. 1906.

Vec. lauksaimn. (67 ha). 11 Jelgavas ģimn. H. 11. Bij. V. c.paid.
institūta paraugsk., tagad Paidag. biedr. pamatsk. Jelgavā.

397. Vanags, prec. Ingevics, Anna no Bruknas. 10. 11. 1908.

T. jaunsaimn. (15 ha). Bauskas ģimn. P. 1. Bebrenes pamatsk.
398. Vanags Anna no Valtaiķiem. 13. XI. 1905. T. lauksaimn.

(20 ha). Kuldīgas ģimn. P. 1. Pampāļu 6 kl. pamatsk.

399. Vanags Austra no Rūjienas. 28. 111. 1909. T. namīpašn.
Rūjienas ģimn. D. 11. Nīgrandes 6 kl. pamatsk.

400. Vanags Lūcija no Ceraukstes. 3. IV. 1905. Vec. lauk-

saimn. (60 ha). Bauskas ģimn. P. 11. Jelgavas pils. bērnu patv.

401. Vasermanis, prec. Nīcmanis, Veronika no Rīgas Jūrmalas.
25. 11. 1906. Vec. namīpašn. Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 11. Slampes
4 kl. pamatsk.

402. Vārna Marija no Valkas. 31. 111. 1905. T. kurpnieks.
Valkas ģimn. H. 111. un P. IV. Bij. V. centr. paidagog. institūta

paraugsk., tagad Krotes 1 pak. pamatsk. pārzine.

403. Vecmanis, prec. Dārziņš, Anastazija no Majoriem. 29. Vili.

1906. Vec. namīpašn. Rīgas Jūrmalas ģimn. P. 11. II Jelgavas
v. ģimn. internāta audzinātāja un skolotāja.

404. Veršūns Tekla no Rundāles. 17. IX. 1906. T. lauksaimn.

(41 ha). I. Kļaviņš ģimn. Bauskā. H. 111.

405. Vēciņš Marģers no Jaunlaicenes. 24. 111. 1906. T. lauk-

saimn. Alūksnes ģimn. M. I. Ozolnieku 6 kl. pamatsk.

406. Vidovskis Milda no Mazsalacas. 2. VI. 1908. T. maizn.

Mazsalacas ģimn. D. 111. Idu pamatsk.
407. Vilerušs Vera no Bauskas. 30. X. 1905. T. zemkopis.

Bauskas ģimn. M. 111.

408. Vilks Milda no Naukšēniem. 10. VI. 1903. T. lauksaimn.

(25 ha). Rūjienas ģimn. P. I. Valsts Zilupes pamatsk.
409. Vinters Marta no Vecates. 11. V. 1907. T. lauksaimn.

(50 ha). Mazsalacas ģimn. F. 111.

410. Vismanis Alberts no Pampāļiem. 7. XI. 1905. T. sīk-

saimn. (15 ha). Saldus ģimn. M. 111. Nīgrandes 6 kl. pamatsk.

411. Vismanis Elga no Salas. 14. I. 1908. T. skolotājs. Rīgas
Jūrmalas ģimn. P. 111. Bij. V. centr. paidagog. institūta paraug-
skolā un II Jelgavas v. ģimnāzijā,' pēc tam Rīgas Jūrmalas ģimn.

_

412. Vīksna Krišjānis no Vecsaukas. 18. X. 1906. Vec. lauk-

stradn. Jēkabpils ģimn. D. 111. Rīgas pils. 20. pamatsk. Prec.

Sk. 396.
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413. Vīksna Lidija no Talsiem. 14. Vili. 1906. Vec. namsaimn.
Talsu ģimn. P. Izst., kursu neb.

_

414. Vīksne Vera no Annas. 9. VIU. 1909. T. sīksaimn. (2,4 ha).
Alūksnes ģimn. H. 11. Jelgavas pils. bērnu patversmē.

415. Vīlipsons Skaidrīte no Jaunsaules. 4. IX. 1908. T. sko-

lotājs. Bauskas ģimn. H. 11. Jaunsaules pamatsk.

416. Vītinš Marta no Kalnciema. 17. I. 1909. T. lauksaimn.

(25 ha). 11 Jelgavas ģimn. P. 111.

417. Vītols Alfrēds no Tūjas. 3. Vili. 1898. Vec. lauksaimn.

Priekuļu lauksaimn. vidussk. M. 11. lecavas 6 kl. pamatsk.
418. Vītols Ērika no Bauskas. 30. XII. 1909. T. lauksaimn.

(35 ha). Bauskas ģimn. H. IV.

419. Vītols Irma no Vecsaules. 26. XI. 1906. T. lauksaimn.

(40 ha). Bauskas ģimn. H. 11.

420. Vītols Milda no Limbažiem. 4. X. 1906. Vec. rokpeļņi.
Limbažu ģimn. F. 111. Pasta ierēdne Limbažos.

421. Voldraks Alberts no Zentenes. 26. 111. 1907. Māte rok-

pelne. Talsu ģimn. M. IV. Smiltenes 6 kl. pamatsk.

422. Volkovs Vilma no Ternejas. 5. IX. 1908. T. skolotājs.
Rūjienas ģimn. H. 11.

423. Vulfs Mirdza no Jēkabniekiem. 9. 11. 1909. T. skolotājs.

Zaļenieku ģimn. P. Izst., kursu neb.

424. Žablovskis Matilde no Zūrām. 20. 1. 1907. T.jaunsaimn.
(20 ha). Ventspils ģimn. P. 111. Zūru 11 pamatsk.

425. Zakovics Arnolds no Zaļeniekiem. 3. X. 1906. T. lauk-

saimn. (68 ha). Zaļenieku ģimn. M. 111. Akmstes Kalnaģeidānu

pamatsk. Prec, sk. 11.

426. Zalāns Roberts no Zilāniem. 8. Vili. 1907. T. dzelzceļ-
nieks. Jēkabpils ģimn. M. 1. Reņģes valsts palīgpamatskolā.

327. Zandbergs Aleksandra no Aderkašiem, 5. XI. 1903. T.

lauksaimn. (68 ha). N. Draudziņš ģimn. Rīgā. H. 1.

428. Zandelis Valija no Skujenes. 12. XI. 1907. Vec. stradn.

P. Dzeņa ģimn. Rīgā. D. 111. Andrupenes 6 kl. pamatsk. c. Dagdu.

429. Zandersons Zenta no Valkas. 27. XII. 1906. Vec. nam-

saimn. Valkas ģimn. P. 11. Valkas valsts ģimnāzijā.

430. Zariņš Ida no Jaunraunas. 30. IX. 1903. T. lauksaimn.

(37 ha). M. Millers ģimn'. Rīgā. M. I. Rīgas pils. 32. pamatskolā.

431. Zariņš Milda no Jelgavas. 27. XII. 1908. T. atslēdznieks.

II Jelgavas ģimn. P. IV. Mājskolotāja Jelgavā.

432. Zariņš Milda no Zilāniem. 5. 111. 1905. T. dzelzceļnieks.

Jēkabpils ģimn. P. 1. Vārkavas Ančkinu pamatsk.

433. Zavickis Emilija no Saldus. 12. IV. 1905. T. sētnieks

Saldus ģimn. D. Izst., kursu neb.

434. Zeltiņš Elza no Meirāniem. 7. 111. 1905. Vec. laukstrādn.

Lubānas ģimn. D. Kursu nav beigusi.

435. Zeltiņš Lidija no Rīgas. 12. X. 1908. T. atslēdznieks.

111 Rīgas pils. ģimn. P. 111. Matkules 6 kl. pamatsk.
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486. Zemesarājs Marta no Stendes. 17. XI. 1899. Vec. lauk-

saimn. Talsu ģimn. H. 11.

437. Zichmanis Elza no Virbiem. 23. XI. 1908. T. lauksaimn.

(40 ha). Talsu ģimn. P. 111.

4 58. Zilevics Apolonija no Skaistkalnes. 23. VI. 1904. T.
lauksaimn. (37 ha). Bauskas ģimn. D. 111. Dagdas (> kl. valsts

pamatsk.
439. Zirnītis Anna no Oļiem. 23. IV. 1907. T. lauksaimn.

(30 ha). Cesvaines ģimn. M. 111.

440. Ziemelis Milda no Lutriņiem. 21. XI. 1907. T. lauk-

saimn. (75 ha). Saldus ģimn. D. 111.

441. Zvejnieks Emma no Grundzāles. 2. XII. 1907. T. lauk-

saimn. (27 ha). Gaujienas ģimn. P. IV.

442. Zvejnieks Marta no Grundzāles. 12. IX. 1904. T. lauk-

saimn. (32 ha). Gaujienas ģimn. M. 11.

443. Zvirgzdiņš Anna no Lēdurgas. 11. IV. 1908. T. skolot.

Limbažu ģimn. D. IV.

444. Zvirgzds Pēteris no Gostiņiem. 4. V. 1903. T. sīksaimn.

(5 ha). Pļaviņu ģimn. M. I. Bij. Jelgavas pils. papildskolas
pārzinis.

445. Zvīgulis Elizabete no Umurgas. 18. 11. 1908* T. sīksaimn.

(16 ha). Limbažu ģimn. P. IV.

����������������
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Noslēgums

Pārskatu noslēdzot, sniedzam vēl dažus aizrādījumus, paskai-
drojumus un papildinājumus. Institūta pārskata vajadzība bija izma-

nāma jau institūta pastāvēšanas laikā. Par darbu institūtā un pa-

raugskolā interesējās diezgan plašas aprindas. Ar viņu iepazīties
Jelgavā ieradās ir atsevišķi skolotāji, ir skolotāju grupas, ir skolotāji
ar skolēnu grupām, ir skolu darbinieki. Bez latviešiem par insti-

tūtu interesējās arī Rīgas krievu un citu tautību izglītības dar-

binieki. Par institūta organizāciju un darba iekārtu interesējās
arī Igaunijas skolu darbinieki, sevišķi tad, kad tur sāka cilāt div-

gadējo paidagoģisko akadēmiju plānus. No dažām vietām piepra-
sīja rakstiskas ziņas par institūtu. Tā dabiski radās iespiesta pār-
skata vajadzība. Tagad, kad paša institūta vairs nav, pārskata va-

jadzība var būt tikai lielāka.

Institūta padome pārskata izdošanas jautājumam ir pieskārusies
5 sēdēs. 1930. g. 19. februārī padome uzdeva institūta administrā-

cijai šo jautājumu noskaidrot, 20. martā principā lēma par pārskata
vajadzību, pieņēma pārskata programmas projektu un noorganizēja
fotogrāfisko uzņēmumu vākšanu, 30. aprīlī lēma par pārskata saturu

un apmēriem, 2. jūnijā redakcijas komisijā ievēlēja Ģ. Odiņu,
Fr. Dravnieku, 2. Karlsonu un J. Flūginu un 21. jūlijā sprieda par

pārskata izdošanai vajadzīgiem līdzekļiem. Izglītības ministrija at-

zina pārskata vajadzību un atļāva institūtam to izdot ar to noteikumu,
ka izdevumi sedzami no institūta speciālajiem līdzekļiem. Šos lī-

dzekļus vēlāk iepriekšējās parakstīšanās ceļā papildināja.
Tagad, pārskatot savākto materiālu, jāatzīstas, ka viņš nav gluži

pilnīgs. Nevarēja, protams, arī domāt, ka institūta plašo piecgadējo
darbību varētu pilnīgi attēlot vienā nelielā grāmatā, kur jāievieto
arī pārskats par paraugskolas darbu.

Atsevišķu priekšmetu raksturs un apjoms pārskatā liekas būt

diezgan skaidri izteikts.

Jau trūcīgāks liekas institūta vēsturiskais pārskats. Vēsturiskie

materiāli iespiesti pārskatā tādi, kādus viņus šimbrīžam varēja sa-

dabūt. Bija noteikta griba notikumu gaitu attēlot cik vien iespējams
objektīvi, fiksējot pašu darbinieku liecības, bet izsargājoties no vēr-

tēšanas. Cik tas izdevies, spriedīs paši lasītāji. Katrā ziņā pārskata
sastādītāji par pārskata īsto saturu skaita ne vērtējumus, bet faktus.

Sai ziņā pārskatā iespiestie raksti būtu uzskatāmi kā vēsturiski do-

kumenti.
Pārskatā nav ievietotas ziņas par to, kā institūta padome strā-

dājusi pie institūta dažādo priekšmetu saskaņošanas un pie Latvijas
pamatskolu programmas un stundu plāna projekta izstrādāšanas.

Pārskatā maz rakstīts arī par institūtā pielietotām audzināšanas

metodēm. Te būtu bijis jārunā par to, ko audzēkņi, institūtā iestā-

joties, pārdzīvojuši un kā tur veidojusies viņu garīgā seja. Būtu

bijis sīki jāattēlo kā audzēkņu, tā arī skolotāju dzīve un darbs.



227

Visa institūta ,dzīve bija pilna intensīva un nopietna darba. Starp
audzēkņiem un skolotājiem valdīja laba saskaņa un savstarpēja
uzticība, pat sirsnība. Visas institūta dzīves sīka attēlošana tālu

pārsniegtu šī pārskata rāmjus. Bez tam tādā aprakstā ieplūstu
daudz subjektīva elementa, no kā pārskata sastādītāji ir pēc iespējas
izvairījušies. Daži fotogrāfiski uzņēmumi mēģina pa daļai novērst
institūta dzīves apraksta trūkumu.

Institūta paraugpamatskolas audzināšanas darbs liekas būt

diezgan pilnīgi pārskatā attēlots.

Pamatskolas atsevišķu priekšmetu mācīšanas principi sīkāki

iztirzāti institūta lektoru sniegtos pārskatos. Kas attiecas uz visu

mācīšanas darbu paraugpamatskolā, tad viņa kaut cik pilnīga attē-

lošana aiz materiālu pārpilnības nevarēja ietilpt šī pārskata robežās.

Tomēr jācerē, kā pārskats arī tādā veidā, kāds viņš tagad ir,
nesīs svētību mūsu jaunai skolai, ierosinādams viņas darbiniekus uz

nopietnu darbu un sniegdams materiālu nepieciešamiem salīdzi-

nājumiem.

Jelgavā, 1931. g. 23. aprīlī.

Redakcija.
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