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IEVADS

Si apraksta nolūks ir ielūkoties Latvijas skolu pirmsākumos,

apkopot līdz šim mums pazīstamās ziņas par skolām Latgale
kopš 17. gs. pirmā ceturkšņa līdz 1919. gadam un turpmāk, īpa-

šu vērību veltot skolu attīstībai Rēzeknes —Viļānu novadā.

Mīisu mērķis ir darīt zināmus dažāda laika valsts iestāžu

likumus, lēmumus, rīkojumus, skaitliskos datus, vēsturiskos do-

kumentus un faktus, bijušo skolotāju un skolēnu atmiņas, ar-

hīvu materiālus par skolu dzīvi Latgalē, lai rosinātu un sekmē-

tu novada skolu kolektīvu, novadpētnieku centienus veikt dzi-

ļāku un izvērstāku darbu dautas izglītības attīstības izpētē un

gulu atziņu pielietošana mocību un audzināšanas darbā.

Nesenā pagātnē Rēzeknes apriņķi populāri bija skolu albu-

mi un hronikas. Mūsdienās tas var būt nozīmīgs un paliekošs

jaunatnes Idejiski — politiskās, estētiskās, kā ari ekonomiskās

audzināšanas līdzeklis. Mums taču ir ko rādīt, lai salīdzinātu

tās milzīgās pārvērtības tautas izglītības laukā, kas notikušas

gadsimtu gaitā. Ir uzcelts tik daudz jaunu skolu, bērnu lestāžu,

lekārtoti mācību kabineti, mācību laukumi, izveidoti lietišķi sa-

kari ar saimnieciskajiem uzņēmumiem un organizācijām — še-

fiem, aizvien attīstās internacionālās sadarbības un draudzības

sakari.

Domājams, ka šāda veida skolu veikums varētu sekmēt Lat-

vijas Republikas skolu vēstures muzeja izveidošanu Rīgā.
Daudzas mūsu republikas skolas ir izkoptas labas un daudz-

veidīgas novadpētniecības darba tradīcijas, iekārtoti savdabīgi,

neatkārtojami muzeji, kuru novatoriskais veikums un pieredze

jau sen pelna pienācīgu apkopojumu, novērtējumu un pieredzes

popularizēšanu.
Būtu derīgi un interesanti, ja mūsu pedagoģiskā prese saga-

iavotu cehedi pa Latvijas skolu muzejiem un novadpētniecības
stūrīšiem.

lepazīt skolu attīstības vēsturi sevišķi nozīmīgi tagad, kad

visa mīisu izglītības sistēma pārdzīvo parkartošanos un iegūst

patiesi vienotu un pēctecīgu nepārtrauktu attīstību.

Lai izsekotu Latgales novada skolu vēstures gaitai, kopš
1950. gada ir rūpīgi krati un kārtoti dažādi dokumenti, ilustrā-

cijas, arhīvu uzziņas, mikrofUrnas, mācību līdzekļi, preses izde-

vumi, atmiņu pieraksti v c. izziņas avoti un priekšmeti.
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Ir taču dīvaini, ka reizēm skolas beidzējs pēc 40 gadiem
vairs neatceras ne savus skolotājus, ne audzinātāju, ne pat kla-

ses biedrus. Uz jautājumu seko izsauciens: «Vai, cik tas bija
senh Grūti pateikt, kas tas ir — fatāla aizmāršība vai absolūta

vienaldzība pret visu notiekošo.

Tātad ir vērts apzināties savas skolas, sava novada attīstī-

bas līkločus. Ne velti Tautas dzejnieks Rainis ir teicis: «Nav

pagātne sveša — tā tava paša.»

1989.190. m. g. Viļānu vidusskola atzīmēs savas darbības 40

gadus (bet vēl 1919. g. padomju valdība plānoja veidot Viļānos

vidusskolu).
Daudz grūtāk risināms jautājums par pirmās skolas darbības

sākumu Viļānos. Līdz šim tika uzskatīts, ka pirmā draudzes sko-

la Viļānos dibinātā 1826. gadā, poļu sacelšanās laikā tika slēg-
ta un tikai 1866. gadā tika izveidota trisklaslga tautskola. Tik-

tāl viss būtu skaidrs, bet 1911. gada 18. janvāri valsts statistis-

kās aptaujas anketās skolotājas māsas Ķapitalina un' Marija

Sestovas, kuras apriņķa skolu inspektors Sako cildināja kā

priekšzīmīgas un akurātas skolotājas, uz jautājumiem:
7a. Kurā gadā dibināta skola? Atbildēja «1663. gadā.»
16. Esošās telpas būvētas speciāli skolas vajadzībām vai

tikai pielāgotas tam? Atbilde bija sekojoša: «Būvētas speciāli
skolas vajadzībām.» Kurā gada? «1663. gadā.»

Luk, kā!

Diemžēl tas ari viss. Līdz šim. izņemot šos divus dokumen-

tus, citu materiālu nav.

Ir zināms, ka laikā no 1654. g. līdz 1667. g. Latgale bija ca-

riskās Krievijas varā, kaut gan Livonijā karš nebija rimis. Sajā
laikā krievu valdība centās atjaunot karā izpostīto saimniecību,

sevišķu vērību veltot Latgales pilsētu attīstībai, lai ar to starp-
niecību varētu uzturēt tirdzniecības sakarus ar Rīgu ne vien pa

Daugavu, bet arī pa sauszemi caur Ludzu, Rēzekni un Koknesi.

So jautājumu risināja ievērojamais krievu diplomāts A. Ordins-

Naščoklns. Ir zināms ari tas, ka krievu valdība tajā laikā darba

tautas skolas necēla.

Varbūt tie bija jezuīti, kuri 1625.— 1628. g. izveidoja pirmo
skolu Latgalē, Daugavpilī?

Jautājums paliek atklāts. Varbūt vēsturnieki palīdzēs mums

gūt skaidrību šajā jautājumā? Ceram.

Būsim pateicīgi visiem tiem, kuri atsauksies uz šo darbu ar

labu ierosmi, piezīmēm, papildziņām, norādēm.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību mūsu darba sekmētājiem:
A. Salmiņam, V. Viļčukam, B. Cīrulim, G. Laurai,

A. un A. Petķevičiem, V. Strodei, M. Ančupānei, D. Strupišai,

V Lāča bibliotēkas darbiniekiem un visiem pārējiem!
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LATVIJAS

SKOLU PIRMSĀKUMI

Laviešu tautai, kas 700 gadus atradās svešzemju iebrucēju
jūgā, savas rakstītās .literatūras nebija līdz 19. gs. vidum, bet

plašākas rakstītas ziņas par Latvijas vēsturi, kas sastopamas

hronikās, aprakstos, dokumentos, vēstulēs, attiecas uz pēdējiem
150—200 gadiem, turklāt tas ir visai trūcīgas, nereti tenden-

ciozas.

Galvenais mūsu tautas pagātnes liecinieks ir folklora: tau-

tasdziesmas, pasakas, teikas, sakāmvārdi, parunas, mīklas,
anekdotes v. c, kas atspoguļo mūsu tautas vēsturi, dabu, dar-

bību, šķiru attiecības, sadzīvi, morāli, ētiku un estētiku.

LR ZA Valodas un literatūras fondos ir pāri par

trīs miljoniem folkloras vienību, un 1/3 daļa no tām ir tautas-

dziesmas. Šī milzīgā gara mantu bagātība aizvien vēl turpina
papildināties un palīdz labāk iepazīt tautas dzīvi dažādos feodā-

lisma laika posmos, atklāt apmācības un audzināšanas saturu.

Vācu iebrucēji nomāca mūsu tautu dzimtbūšanas jūgā, līdz

ar to aizkavēja tās kultūras attīstību un uzspieda reliģisku

ideoloģiju ar tās dogmām un daudzveidīgajiem aizspriedumiem.

Tāpēc kā galvenie izziņas avoti par tautas centieniem un

ilgām audzināšanas jomā ir tautas garīgās kultūras vērtības —

mutvārdu daiļrade, kā arī arheoloģiski un etnogrāfiski atra-

dumi.

Līdz pat 17. gs. latviešu bērniem nebija pieejamas skolas.

Baznīca-bija feodālisma ideoloģiskais pamats un, būdama vie-

na no lieliem zemju īpašniekiem, centās savas'bagātības palie-

lināt, izveidojot baznīcu skolas, lai sagatavotu tai kalpotājus,
kas vietējos iedzīvotājus pievērstu katolicismam un sekmētu sa-

vu interešu piepildījumu.
Un tā, 1211. gadā pie Doma baznīcas tika nodibināta pirmā

skola — Domskola. Tai sekoja 1226. gadā dibināta skola pie
Jura baznīcas. Mācības šajās skolās notika latīņu valodā, kuru

vietējie iedzīvotāji nesaprata, pie tam vācieši pakļautos iedzīvo-

tājus neuzskatīja par sev līdzīgiem, tāpēc šīs skolas vietējo

iedzīvotāju bērniem nebija pieejamas*]
Pirmā laicīgā skola, kas nebija pakļauta arhibīskapam, bija

1353 g. Rīgas namnieku dibinātā Pētera skola, kas sagatavoja
namnieku bērnus darbam pilsētas pārvaldē *

2

Stāvoklis mainījās, kad Livonijas ordeņa un bīskapa kundzī-

bu iedragāja šķiru cīņa pilsētās un laukos, kā arī Livonijas
kara notikumi. Cīņai pret krievu ietekmi Livonijā garīdzniekiem

*i Latvijas skolu vēstures avots, Rīga. 1974., 32—33. lpp.
*

2 Latvijas PSR vēsture I da|a, Rīga. 1986 g., 145 lpp.
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bija nepieciešama latviešu valodas prašana, kā arī grāmatas
latviešu valodā. Pēc reformācijas uzvaras Livonijā 1520. gadā
latviešu iedzīvotājiem tika nodota Jēkaba baznīca, un pie tās iz-

veidojās draudze. Līdz ar to parādījās pirmās grāmatas ar

garīga satura dziesmām, lūgšanām, pamācībām latviešu valo-

dā, tika atzīta latviešu valodas tiesiska eksistence, jo kulta ce-

remonijas notika tautas valodā. Taču zemnieku skolu lietās

muižnieku vienprātīgas pretestības dēļ pret zemnieku izglīto-
šanu maz kas tika darīts.
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1632. gada tika nodibināta Tērbatas universitāte un Rīgā
atvērta ģimnāzija, kā arī latviešu skola pie Ģertrūdes baznīcas,
kam sekoja skolu atvēršana Torņkalnā, Iļģuciemā un Āgenskal-
nā. 17. gs. Rīgā bija 8 nelielas latviešu skolas.

Drīz pēc reformācijas Rīgu sasniedza renesanses laikmeta

progresīvās humānisma vēsmas. 1588. gadā Rīgā tika nodibi-

nāta grāmatspiestuve, ataicināts grāmatiespiedējs N. Mollins.

Skolās notika reorganizācija, lai uzlabotu mācīšanas procesu.

Vidzemes laukos uzsāka mācīt bērnus mājas kārtībā, ko pa-

rasti veica baznīcas draudžu ķesteri. 1687. gadā zviedru valdī-

ba pieprasīja muižniecībai dibināt īpašas draudzes skolas pie
lauku baznīcām. Diemžēl zemnieku stāvoklis nemainījās, jo feo-

dāļi dzimtbūtniecisko verdzību pamatoja ar to, ka latviešu un

igauņu zemnieki ir zemākas būtnes.

Ilgstošu un postošu karu rezultātā Vidzeme un Latgale
1561. gadā nonāca Polijas Lietuvas sastāvā. Sakarā ar likumā
noteikto ticības brīvību, kātoju baznīca, poļu karaļvalsts atbal-

stīta, izvērsa enerģisku kontrreformisma cīņu, mainot savu at-

tieksmi pret tautas valodu.

Sevišķi aktīvu darbību izvērsa Stefana Batorija uz Rīgu at-

aicinātie jezuīti, kuri guva ievērojamus panākumus, 1585. gadā

Viļņā tika iespiests Kanīzija katķisma pirmais tulkojums lat-

viešu valodā gotu burtiem. Tulkojumu veica garīdznieks
E. Tolgsdorfs, kurš 1582. gada no Prūsijas ieradās Rīgā un pil-

nīgi apguva latviešu valodu.*

Savukārt 1586. gadā Karalaučos tika iespiests luterāņu ka-

teķisms. Ka katolic.isma aizstāvji, tā luterisma sludinātāji cīņā
pret krievu draudošo ietekmi bija spiesti arvien vairāk mainīt

nostāju pret latviešu valodas prašanu un grāmatu sarakstīšanu

latviešu valodā.

LATVIJAS

VECĀKĀS SKOLAS HRONOLOĢIJA

No 1211. līdz 1528. g. Domskola kā viduslaiku katolicisma

klostera skola atradās pie Doma baznīcas ar šādām skolām pa-
rastu mācību saturu: gramatika, loģika, mūzika v c. elementār-

zināšanas. Mācīja latīņu valodā. Skola gatavoja garīdzniekus,
sekretārus, rēķinvežus v. c.**

Skolu vadīja garīdznieki.
Nb 1528. līdz 1631. g. — protestantiska vidusskola ar trīs, vē-

lāk piecklašu kursu. Skolu vadīja rektors ar palīgiem pēc Mārti

ņa Lutera ieteikuma. īpašu vērību veltīja katķismam, reliģiskiem
' Rokslu krojums, 1944 . g., Daugavpili
•* Latvijas skolu vēstures avoti. Rīga. 1974 g . 32.-33 lpp.
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rakstiem, latīņu, grieķu, vācu valodai, klasiskajai literatūrai,

dialektikai, retorikai, dziedāšanai, aritmētikai un astronomijai.
Ar 1589.. gadu tika ieviesti noteikumi skolēniem (155 dzejas

£pantos).
No 1631. līdz 1711. g. zviedru kundzības laikā skola k|uva

par akadēmisku ģimnāziju ar nolūku uz tās bāzes veidot uni-

versitāti teologu un juristu sagatavošanai. Skolā uzņēma tikai

mantīgu vecāku bērnus.

Sajā skolā mācījās J. Reiters.
No 1711. g. līdz 1804. gadam pēc Vidzemes pievienošanas

Krievijai Domskola kļuva par klasisko ģimnāziju. Sāka mācīt

krievu un senebreju valodas, kā arī ģeogrāfiju, vēsturi, dabas

zinātni, fiziku, estētiku, filozofiju, loģiku, daiļrunu.
No 1804. līdz 1861. g pēc skolu reformas Domskola pārvēr-

tās par pirmo apriņķa skolu ar trim klasēm, kur mācīja reliģi-
ju, vācu, latīņu, krievu, franču un grieķu valodas, matemātiku,
dabas zinības, fiziku, ģeogrāfiju, teoloģiju, vēsturi un zīmēšanu'

No 1861. līdz 1873. g. — 5-klasīgā reālģimnāzija, līdz 1868.

gadam joprojām atrodas Doma baznīcas telpās, kur gatavo
vācu ierēdņus. Māca vācu valodā.

No 1873. līdz 1896. g. — pilsētas ģimnāzija ar reālo un kla-

sisko nodaļu. Mācību ilgums 7 gadi.
No 1894. g. mācību valoda — krievu. Te mācījās Rainis,

P. Stučka, J. Endzelīns v. c.

No 1896. līdz 1917. g. — valsts ģimnāzija, kur no 1906./07.
mācību gada kā neobligātu māca latviešu valodu.

No 1917. g. līdz 1920. g. vācu okupanti mēģināja skolu ģer-
manizēt, bet 1919. g. skolu vadīja revolucionārais dzejnieks, pe-

dagogs Leons Paegle.
No 1920. līdz 1940. g. — turīgo slāņu vidusskola. Turpmāk

Leona Paegles v. n., apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga orde-

ni Rīgas pilsētas 1. vidusskola.*i

VECĀKĀ SKOLA

LATGALĒ

Livonijas kara laikā (1558. —1583.) starp zviedriem un po-

ļiem jezuīti no Tērbatas un Cēsīm tika izraidīti. Viņi apmetās
un uzsāka misionāru darbību 1583. g. Daugavpils novadā, kur

viņu darbību atbalstīja Smoļenskas vojevoda A. Korvins-Gon-

sevskis, kurš Latgalē vadīja kara darbību pret zviedriem un pēc

*i R Miķelsons. «Vecākā skola mūsu republika», Skolotāju Avīze, 1958 g.
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Latgalē pirmās skolas, ap 1625. gadu jezuitu dibinātās ģimnāzijas nams

Krāslavā, kurp 1811. gadā šī skola tika pārcelta
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sekmīgas uzvaras (1630. g.) dāvināja jezuītiem Aulejas muižu

un piešķīra līdzekļus baznīcas celšanai Daugavpilī. Par Dau-

gavpils jezuītu rezidences superioru kļuva Gonsevska garnizo-
na garīdznieks Pēteris Kulešs. Drīz viņu nomainīja Juris El-

gers, kura vadībā laikā no 1625. līdz 1628. g. izveidojās jezuītu

ģimnāzija ar nolūku sekmēt jnisionāru darbību un jaunatnes
audzināšanu kristīgās mācības ietekmē.* Paradoksāli, jo tieši

jezuīti — tā saucamie demonologi — citviet kūra inkvizīcijas sār-

tus.

Ziemeļu kara (1700. —1721. g.) un tā seku dēļ misionāru

un viņu skolas darbs uz laiku tika pārtraukts un atjaunojās
1716. gadā superiora Teofila Floka vadībā.

Tā bija pirmā skola Latgalē, kaut sākumā tajā mācījās ti-

kai muižnieku un bagātnieku bērni.

Un tomēr asas kontrreformācijas cīņas apstākļos gudrākie
un godīgākie reliģiskā kulta kalpi uzstājās pret demonoloģiju,
kuru cītīgi «kultivēja» Pauls Einhorns, Hermanis Samsoniuss

v. c, nodibināja ģimnāziju Daugavpilī un sāka veidot t. s.

augšzemnieku literatūru. Viņu vidū bija Tolgsdorfs, Elgers, Lu-

kaševičs, Spungtanskis, Rots v. c. Protams, pārsvarā tā bija
reliģiska satura literatūra.*! Ar 1582. g. iesākās jezuītu garīgā
un literārā darbība Latvijā, kura saistās ar latgaļu literatūras

pirmsākumiem, pirmās grāmatas latgaļu dialektā latīņu bur-

tiem izdošanu, pirmo skolu atvēršanu zemnieku bērniem (šis

process turpinājās līdz jezuītu izraidīšanai no Krievijas 1820.

gadā.)
Ertmans Tolgsdorfs (1550.—1620.) no Prūsijas. Pirmā Ka-

nīzija, katķisma tulks, strādā Rīgā, Cēsīs. Mācījis bērniem mū-

ziku un dziesmas. Ļoti ātri apguvis latviešu valodu, bet rakstī-

jis gotu burtiem (miris un apglabāts Cēsīs).
Juris Elgers (1585.—1672.) no Valmieras. Sarakstījis vidus

dialektā katķismu, evaņģēliju, garīgu dziesmu grāmatu un po-

ļu-latīņu-latviešu vārdnīcu v. c. Turpināja Tolgsdorfa darba tra-

dīcijas Cēsīs, Daugavpilī — strādāja jezuītu skolā kā skolotājs
un superiors. Atdusas Daugavpilī.

Jānis Kosigers (1664. —1729.) no Vācijas. Sarakstījis lat-

viešu valodas leksikonu. Strādājis Daugavpilī. Ilūkstē, Preiļos.
Atdusas Daugavpilī.

Jānis Grabovskis (1681. —17....), latvietis, strādājis kā

skolotājs Daugavpilī. Darbojies literatūrā, bet darbi nav sag-

labājušies. Trūkst ziņu.
Jānis Spunģianskis (1692. —1733.), latvietis, latviešu mācī-

bu teicējs, skolotājs Ilūkstē, studējis retoriku un filozofiju Viļ-

* B. Brcžgo. Vacoko skola Latgolā.
*, Rakslu krājums, g , Daugavpili, V Loča izdevn
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ņā. Pinna laicīgas latgaļu literatūras parauga — apsveikuma

dzejoļa autors. Katķisma tieša tulkojuma, pirmās latgaļu gra-
matikas autors, kura pareizrakstībā tuva vēlākai latgaļu orto-

grāfijai. Pratis vairākas valodas un kopā ar Lukaševiču uzska

tāms par latgaļu literatūras aizsācēju.
Jānis Lukaševičs (1699.—1779.), lietuvietis. Strādājis Bor-

hu muiža, Varakļānos, Preiļos. Bijis skolotājs. Kalpojis Pušas.

Izvaltas misijās. Atdusas Izvalta. Sarakstījis dziesmu grāmatu,

katķismu, evaņģēliju latgaļu dialektā.

Miķelis Rots (1721.—1785.). Ilukstietis. (skat. turpmāk).

Skolotājs, misionārs, v. c.

Jāatzīmē, ka Livonijas bruņinieku ordenis kopš 1561. gada,

nespēdams atvairit Ivana Barga karaspēka uzbrukumu, atdeva

Latgales pilis Polijai. Ta nonāca ilgstošā poļu varas orgānu,

katoļu garīdznieku un viņu dibināto ordeņu un klosteru ietekme

līdz 1772. gadam, kaut arī Latgales galīgā pievienošana Polijai
notika 1660. gada. Kari, bads, sērgas, laupītāju sirojumi plosī-

ja zemi. Izmira novadi, nebija, kas pilda klaušas. Vācu «arklu»

nomainīja poļu «služba», vācu grāfiem un baroniem pievienoja-

|>oļu pani, grāfi un šļahta.*ļ

Latgali centās pārvērst par koloniju, un ar 1667. g. Varša-

vas seima lēmumu Latigola tika nosaukta par «Inflanti Polski

je», kopš 1629. gada Altmarkas pamiera tika atdalīta no Vid-

zemes, kad tā nonāca zviedru varā, bet Kurzemē izveidojās her-

cogiste ar Polijas varā nonākušo bīskapijas Piltenes apgabalu.
1570. g. Piltenes Pankšu ciemā tika izveidota kontrreforma-

cijas skola ar zemnieku sētām tās uzturēšanai.

1582. g. Rīga jezuīti atvēra skolu, kuras skolotāji prata lat-

vieša valodu. Arī pie Jāņa baznīcas Rīgā darbojās latviešu sko-

la. Attīstīta feodālisma laikā, 17. gs. 30. gados, daļa latviešu

prata lasīt, un sāka iezīmēties latviešu skolu sākums. Par to

liecina skolu vēstures avoti, 1684. gadā Vidzemē jau bija drau-

dzes skolas Ropažos, Rubenē, Matīšos, Palsmanē, Daugavgrīvā,
Araišos, Smiltenē, Limbažos, Umurgā, Lēdurgā, Krimuldā, Lu-

bāna, Koknesē, Sigulda, Bērzaunē, Ādažos, Kalsnavā, Ikšķilē,
Lielvārdē v. c, kaut arī skolēnu skaits nebija liels (3 līdz 24

skolēni).
Ir zināms, ka 1637. gada bija draudzes skola Dobelē, kur

mācījās vācu un nevācu bērni. 1694. g. Cēsīs darbojās latviešu

skola. Bija skolas Jelgavā, Liepājā, Alūksnē, Grobiņā v. c. Sek-

mēt skolu attīstību prasīja šķiru cīņas saasināšanās, feodālās

lauksaimniecības neatbilstība pieaugošajām tirgus prasībām
u.t. t.

'i — Slah poļu vai. - ce|š. šļahtiči — ceļinieki, pārcejotāji no Polijas (un Lietu
vas

x
uz okupētajām zemēm, ari uz Latgali kā Polijas koloniju — InFlantijti
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BAZNĪCU UN KLOSTERU

DRAUDZES SKOLAS LATGALĒ

Vienīgi poļu panu okupētajā Latgalē skolu veidošanās Lat-

gales bērniem aizkavējās. Ir ziņas tikai par 1663. gadā dibinā-

to skolu Viļānos.
Ir zināms, ka pēc galīgas Latgales pievienošanas Polijai

1660. gadā Grodņas seims iecēla komisiju, kurai tika uzdots

gādāt par izpostīto katoļu baznīcu atjaunošanu Latgalē un

skolu dibināšanu pie tām.*

Poļu valdības pārstāvji 1678. gadā uzdeva arī pie Viļakas
jaunceļamās baznīcas atvērt skolu un 1686. gadā, saskaņā ar

1683. gada saeima nolikumu, izdalīja no Ludzas stārostijas

īpašumu Ludzas un Slobodas draudzes baznīcu celšanai ar ple-
baniju, skolu, slimnīcu un māju skolotājam, kuru jāuztur no

draudzes īpašumiem draudzes saimniekam. Diemžēl tas netika

izpildīts, un divklasīgas draudzes skolas Latgalē radās šādā

secībā:

Viļakas draudzes skola bija paredzēta 1686. g.

Ludzas draudzes skola izveidota 1741. g., bet 1778. g. jau

nedarbojās.
Pustiņos draudzes skola izveidota 1748. g., slēgta 1832. g.
Bukmuižas draudzes skola izveidota 1750. g., slēgta 1832. g.

Feimaņu draudzes skola izveidota 1751. g., darbu beidza

1862. gadā.
Dagdas draudzes skola izveidota 1749. g., slēgta 1832. g.

Krāslavas draudzes skola izveidota 1755. g., slēgta 1837.

gadā. •

Krāslavas žēlsirdīgo māsu skola — 1789. g. ar Aug. Plāte-

ra atbalstu, slēgta 1837. gadā.
Daugavpils draudzes skola izveidota 1780. g., bet 1808. g.

jau nebija.
Rēzeknes draudzes skola izveidota 1785. g., bet pirms 1826.

gada nebija.
Aglonas draudzes skola izveidota 1802. gadā, bet 1834. g.

slēdza.

Aglonas dominikāņu teoloģ. studiums izveidots 1820. gadā.**
Pasienas draudzes skola izveidota 1809. gadā.
Pasienas baznīckungu dominikāņu klostera filoz. studiums

izveidots 1827. gadā.
Rušonas draudzes skola izveidota 19. gs. sākuma, bet 1826.

gadā jau nebija.

* B. Brežgo. Kato|u klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā 1625.—1919.
*• Seit un turpmāk trūkst zinu.
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Līksnas draudzes skola izveidota 1803. g. pie Līksnas baznī-

cas ar grāfa J. Zīberga atbalstu.

Bērzgales draudzes skola izveidota 1807. g. (Daugavpils

apriņķī — Biržagolā).
Malnavas draudzes skola izveidota 1809. gadā.
Viļānu draudzes skola izveidota 1663. g., 1826. g., bet slēgta

1832. g.

Krustpils draudzes skola izveidota pirms 1807. g., minēta

1826. g.

Līvānu draudzes skola izveidota pirms 1807. g., minēta

1826. g.

Izvaltas jezuītu ģimnāzija izveidota 1814. g., bet slēgta
1820. g.

Preiļu draudezs skola izveidota 1828. gada.
Strūžānu draudzes skola izveidota 1840. gadā.

Kalupes draudzes skola izveidota 1859. gadā un pastāvēja
vairākus gadus.

Rēzeknes draudzes skola izveidota 1907. gadā ar latviešu

valodas mācīšanu.

Brodaižu draudzes skola izveidota 1915. gadā divklasīga ar

sagatavošanas klasi.

Mācību programma baznīcu draudzes skolās bija atšķirīga.
Parasti tur mācīja katķismu, lasīt un rakstīt poļu valodā, kā arī

rokdarbus. Dažviet mācīja aritmētiku, glītrakstīšanu, latīņu va-

lodu, pēc 1772. gada — arī krievu valodu, bet dzimtajā valodā

nebija ļauts pat sarunāties skolas teritorijā. Arī skolēnu skaits

bija niecīgs.

Poļu pakļautajā Latgalē skolu lietas kārtoja poļu valdības

komisāri, — vojevodas,. ietekmīgākie maižnieki, garīdznieki un

klosteru kalpotāji.

1755. gadā Krāslavas miesta īpašnieks Konstantīns Plāters

ierādīja zemes gabalu ar namu skolas vajadzībām, bet pienāku-
mus par draudzes skolas uzturēšanu uzticēja klostera mūkiem

misionāriem, (lazaristiem). Bez tam Plāters atvēlēja 90.000

zlotu meiteņu draudzes skolas uzturēšanai pie Krāslavas žēl-

sirdīgo māsu klostera.

18. gs. sākumā Krāslavā bija nodoms izveidot Romas katoļu

bīskapijas sēdekli, celt mūra baznīcu, namus bīskapam
un garīgajam semināram, kurš uzsāka darbību 1757. gadā, bet

līdz ar ziedojumu zaudēšanu sāka nīkuļot.

Uz šo bīskapijas sēdekli vēl 1711. gadā gatavojas
Krāslavas bijušais muižas īpašnieks Teodors dc Ludenhauzens-

Volfs, kuru atbalstīja Smoļenskas bīskaps Hilzens ar fundušiem

(ziedojumiem) v. c. Tomēr sēdeklis tika izveidots līdz ar



17

visiem fundušiem-ziedojumiem 1786. gada nevis Krāslavā, bet

gan Mogijevā.

Dagdas muižnieks kastelans Jānis Augusts Hilzens uzaici-

nāja uz savu muižu garīdznieku — jezuītu Miķeli Rotu, kurš

apmetās uz dzīvi zemnieku vidē, apguva viņu valodu, labi sapra-

tās un ar muižas atbalstu veidoja apvidu skolas, kur mācīja
bērniem ticības izskaidrojumus latviešu valodā, kurus vēlāk iz-

deva grāmatā «Wyssa Moceiba katoliszka» v. c*

Miķelis Rots (1721.1.X—1785.), dzimis Ilūkstē. Studējis teo-

loģiju 3 gadus un filozofiju 4 gadus. 1737. gadā Viļņā uzņemts

jezuītu ordenī. Kādu laiku dzīvojis un strādājis par skolotāju

Daugavpilī. No 1749. gada līdz mūža beigām ir dzīvojis un

strādājis Dagdā, tur arī apbedīts. Zīmīgi tas, ka tieši 1750. ga-

dā Latgalē, tai skaitā Feimaņos, Pustiņā, Krāslavā, Dagdā,
Bukmuižā, bet nedaudz vēlāk arī citur tika dibinātas baznīcas

skolas. Uzskata, ka ar šīm skolām M. Rotām, kurš ir bijis ne-

vien centīgs un pašaizliedzīgs skolotājs, bet arī visievērojamā-
kais jezuītu rakstienks Latgalē, ir ciešs sakars.**

M. Rots pilnīgi pārvaldījis latviešu un poļu valodu, bet lie-

tuviešu — daļēji. Būdams neparasti kustīgs un darbīgs, viņš
bija biežs viesis novada zemnieku sētās — mācija bērnus la-

sīt un dziedāt baznīcas dziesmas. Šķita, ka viņš nepazīst nogu-

rumu, pat svētdienās viņš neiztika bez mācībām. Zemniekiem

viņš sniedza arī medicīnisku palīdzību, izmantojot Rīgā pir-
ktos medikamentus.

Rots īpaši ievērojams kā skolas darbinieks un lasītprasmes
mācīšanas celmlauzis. Visu ziemu viņš cītīgi mācīja bērnus la-

sīt, dziedāt katķismu. Sajās nodarbībās centās piesaistīt ari

vecākus. Rota darbu atbalstīja Dagdas muižas dzimtkungs grāfs
Jānis Augusts Hilzens, kuram bez Dagdas piederēja Osvejas,
Asūnes, Kaunatas un Bukmuižas muižas. Rots panāca, ka Hil-

zens vairākās sādžās uzcēla skolas un 1750. gadā baznīcu Buk-

muižā un izveidoja jezuītu misiju pie tās. Viņš ne vien mācīja

bērnus, bet ari rakstīja un tulkoja grāmatas, tajā skaitā dažādas

lūgšanas, kristīgās mācības jautājumus un atbildes, atstāstīju-
mu no Jaunās un Vecās derības, katķismu un ābeci. Tulkojot
rakstus un dzejas, viņš rūpējās par latviešu valodas tīrību, cen-

tās izvairīties no poļu vārdiem. Viņa dziesmās un dzejā stingri
ievērots pantmērs un atskaņas. Valoda saprotama un gleznaina.
Savas valodas mākslas dēļ viņa lūgsnu grāmata kļuva par lat-

gaļu dziesmu grāmatu un piedzīvoja daudzus desmitus atkār-

* Rokstu krojums, 1944. g. Daugavpilī, V. Lāča izdevniec.
B. Breigo, «Olūts»-4, 1943. g. Rēzeknē.
M. Ape|s, Latgalīšu literatūras vēsture. 1933. g. Rēzeknē

** B. Brežgo, «01uts»-4, 1943. g. Daugavpilī.
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totu izdevumu pat 20. gadsimta ar nosaukumu «VVacb gromo-

ta». Atzīstami panākumi latgaļu valodas kultūras kopšanā pa-

darījuši M. Rotu par izcilāko latgaļu viduslaiku rakstības ko-

pēju un rakstnieku. Rots skaidri iztēlojās, kā var palīdzēt no-

māktai tautai, jo pats nāca no darba tautas. Jezuīti, atšķirībā

no citiem katoļu ordeņiem Latgalē, necēla cietokšņus un mūra

klosterus, bet rosīgi darbojās tautā, jaunatnes vidū. Viņi pirmie
ieviesa tautas valodu baznīcā, līdz ar to cēla apspiesto tautu

valodas prestižu, cilvēku pašapziņu un pārliecību, tādējādi sek-

mējot ne vien pieķeršanos baznīcai, bet arī etnisko pašsaglaba-

šanos, jo dzīvā tautas.valoda ir vairogs, tautas dvēsele etniskai

vienībai.

Lūk, ko M. Rots savā slavenajā grāmatā «Wyssa Mocievba

Katoliszka» saka: «Wai seņ asūt tī laiki, kod wysi asūt tikpat
kai tymsā dzeiwojuši... Tī jau wairok ticējuši wacū bobu poso-
kom ... sze porgoja nasaprasszonys nakts, izlecie saule gays-

mis .. .»

Un Rots tik mudināja tautu lasīt grāmatas un pats nemitīgi
un cītīgi studēja tautas valodu, tā panākdams leksikas bagātī-
bu un tīrību.*i Uz Dagdu M. Rotu ataicināja grāfs Hilzens zem-

nieku garīgas apgaismības darbamun atbalstīja viņa centienus,

tāpēc Rots spēja veicināt apgaismības darbu ne vien Dagdā un

tās apkārtnē, bet periodiski apmeklēja paša izveidotās misijas
un ciemu skolas ne vien Bukmuižā, Kaunatā, bet pat attālajos

Varakļānos. Rots prata izkaulēt no muižnieka pabalsta līdzek-

ļus trūkumcietējiem un pats taisnīgi tos sadalīja. Izmantojot

jezuīta P. Ksavjera metodi, Rots sakārtoja katķisma mācību

dzejas formā ar atskaņām, pievienojot tām melodiju, lai bēr-

niem būtu vieglāk iegaumēt, un dziedāja līdzi, kaut gan slimo-

ja ar rīkles iekaisumu. Jāpiezīmē, ka Rota darbības sākumā no-

maļās sādžās ļaudis vēl ticēja elkdievībām, pielūdza dabas spē-
kus un izdomātus dievekļus, piemēram, uz lūgšanām ļau-
dis pulcējās zem liepām un ozoliem vai citiem dižkokiem, pielū-
dza zalkti, mīlestības dievekli — cirukli, ticēja burvestībām,
bet ar tautas gara mantām, kuras tika nodotas no paaudzes
paaudzē, saglabāja tīru un svaigu savu sarunvalodu.

Dzīvodams zemnieku vidē, M. Rots veica lielu izskaidroša-

nas darbu. Viņa amata brāļi Rotu dēvēja par latgaļu apustuli
un uzskatīja, ka viņš Latgalē veicināja garīgo atmodu līdzīgi
Vecajam Stenderam Vidzemē.*

*i F. Kemps. Latgales likteņi. Rīga, 1938. g

B. Brelgo Kato|u klūsteru un bazneicas si-nlas Lalgolā, «Olūts», 1943. g., Dau

gavpili.
Rokstu krojums. 1944. g. Daugavpilī, V Luču izdevniecība

*
— M. Apels. Latgalīšu literatūras vēsture Rēzekne, 1933.

(«Zokdic Džwiny» 11.—12. lpp.)
Pokstu krojums. Daugavpilī, V. Lāča izdevniecība. 1944. g 46.. 47 lpp.
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Miķelis Rots paceļas pār viduslaikiem ar to, ka sniedz pirmo
latgaļu laicīgas literatūras paraugu. Piemērs tam viņa dzejo-
lītis.

1.

«Putneņ! laikā soltas zimas

Kur ir tows perēklis?
«Zam Dabasvm, zam Dabasvm

Ir gon wel kods kaktensz

Koda sylta witenia

Ikš grumbom
Ikš szkerbom!

Tur taisu perekleni

. Wyssuloboku witeni

Zam Dabasym».

2.

Putnēni Kad jau plyks ir teirums

Kur tod ir tows baruklis?

«Iksz Dīvva rukas, iksz Dīwa rukas!

Ir gon wel kods gryudensz
Koda moza udzenia

Pi celeniom

Pi stidzeniom

Tur atrunu tai woi szai,

Bet atrunu sew barukli

Iksz Diwa rukas.»

3.

Putneņ. Kod jau sausy zory,

Kur tod towa dzismenia?

«Iksz sirds dziļuma, iksz sirds dziļuma!
Gul tur daudz wel dzismeniu,
Daudz neisplaukuszu zideniu

Sirds klusa dybyna!
Atnok drejž pawasarenia

Atsadzejwoj dzismenia

Divvu teic nu sirds dziļuma
Diwam dzid un sirds dybyna.»

M. Rota dziesmas un atdzejojumi par Mariju un Ziemas-

svētkiem sagatavoja ceļu turpmākam darbam, ko vēlāk iezīmē-

ja Stefans Baginskis ar saviem gleznainajiem pārdomu dzejo-
ļiem.

M. Rota darbība sakrita ar laiku, kad Latgale tika iekļauta

Krievijas sastāvā Un kad no Vidzemes un Kurzemes to šķīra
ne tikai Aiviekste un Daugava, bet arī īpaši priviliģētā poļu
muižniecības ietekme, reliģiska atšķirība, īpatnējā rakstība un
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divsimtgadēs izveidojusies valodas savdabība, atrautība no na-

cionālā kultūras centra un pakļautība dažādām sveštautu ad-

ministrācijām.
Latgales latvieši smaka daudzkārtējā feodālisma jūgā tad,

kad feodāļi veikli mainīja savu tautību, ticību un valodu, cenz-

damies to darīt arī ar saviem nepakļāvīgajiem dzimtļaudīm.
Mūsu senčiem maz bija grāmatu tautas valodā, taču izlasīto

viņi paņēma pilnīgi un visam mūžam.

Līdz šim ir uzieti ap 13 lūgsnu grāmatu izdevumi, 21 īpašs

dievkalpojums, ap 11 ticības izskaidrojuma izdevumu, kuri ies-

piesti neskaitāmas reizes, bet kuru pirmizdevumi no 16. un

17. gs. nav vairs saglabājušies.

Laicīga satura grāmatu līdz drukas aizliegumam bija maz:

6 garīgu dziesmu izdevumi, 3 morāliska satura stāsti, 4 grāma-
tas cīņai pret alkoholu, 4 ābeces, 2 tautas audzināšanas izdevu-

mi, 2 valdības rīkojumu skaidrojumi, 1 matemātikas izdevums

un 1 biškopības pamācība. Kopumā līdz drukas aizliegumam
1865. gadā bija uzieti 76 izdevumi. Laicīgu literatūru Latgalē

nebija kam radīt, jo tautai bija laupīta izglītības iespēja. Tāpēc
daudzi lasīt pratēji šo grāmatiņu saturu zināja no galvas glu-
ži kā folkloru, bet grāmatas glabāja kā retu dārgumu.

1751. gadā Feimaņu muižnieki Jānis un Domicela Berki at-

vēlēja līdzekļus jezuītu baznīcai, pie kuras tika uzdots apmācīt
bērnus — tika izveidota draudzes skola. Feimaņu garīdznieks
izbraukumu veidā mācīja bērnus arī Riebiņu muižā (galveno-
kārt ticības pamatus). 1819. gadā muižnieks Šadurskis no jau-
na atver skolu Feimaņos.

1757. gadā Krāslavā jezuīti atvēra semināru katoļu garīdz-
nieku sagatavošanai ar 3—4-gadīgu kursu Tajā stājoties, bija jā-
dod zvērests Romas garīgai virsvadībai. Seminārā mācīja teo-

loģiju, morāli, dogmātisko polemiku, patristiku, retoriku, latī-

ņu, franču un latviešu valodu, kā arī svētās ceremonijas un

dziedāšanu. Mācīja, protams, poļu valodā. Pēc semināra beig-
šanas lO gadus bija jākalpo pēc norīkojuma. 1770. gadā Krās-
lavā vēl darbojās vācu skola, kurā mācījās 12 skolnieki, no

tiem 7 muižnieku un 5 miesta pilsoņu bērni, bet draudzes sko-

lā — 16 skolēni, no kuriem 11 — muižnieku un 5 — pilsoņu bēr-

ni. 1772. gadā pēc Polijas pirmās dalīšanas Latgale tika pievie-
nota Krievijai un ietilpa Polockas vietniecībā kā Daugavpils pro-

vince. 1774. gadā Katrīna II apstiprināja esošās skolas, bet 1775.

gadā pavēlēja visās pilsētās un dažās sādžās atvērt krievu sko-

las. Latgalē šī pavēle netika izpildīta.
Ar 1773. gada Romas pāvesta Klemensa bullu jezuītu orde-

nis tika slēgts, bet Krievijā tā darbība saņēma Katrīnas II aiz-

stāvību ar noteikumu, ka (1774. g.) Baltkrievijas bīskaps (suf-
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ragans) Staņislavs Sestržencevičs-Bohušs izdarīs vizitācijas

un panāks baznīcu un klosteru skolu darba uzlabojumu, ievie-

šot krievu skolu apmācību veidu, skolu un nabagmāju uzturēša-

nu ar saviem līdzekļiem.

Saskaņā ar Polijas seima 1635. gada lēmumu muižniekiem

bija atļauts norakstīt savas muižas klosteru un baznīcu dibinā-

šanai*, Viļānu muižas barons Miķelis Riks 1775. gada 14.X11

Daugavpils provinces zemes tiesas sēdē parakstīja dāvinājuma
aktu (fundušu) par baznīcas un bernardīnu ordeņa
klostera uzcelšanu un garantētu nodrošinājumu tā uzturēšanai

ar zvērestu nodot ar visām saimniecības ēkām un noteiktu ze-

mes platību bernardīnu klostera tēviem. Tā Viļānos radās ba-

roko stilā celtais katoļu dievnams un bernardīnu klosteris pie
tā. Nesavtīgs (kaut, spriežot pēc fundācijas akta satura, ne

brīvprātīgs) dāvinājums, taču ne skolas vajadzībām.* Liet. Rep.
VCVA Seno aktu nod. 80/454, 251,-254. lpp.

Rēzeknes un Ludzas apriņķu priekšnieki uz pieprasījumu

par skolām un skolotājiem ziņoja, ka «skolu nav un nevajag, jo

pilsētas bērni mācās pie katoļu garīdzniekiem, bet pārējiem ne-

esot ko maksāt par mācībām, tāpēc arī skolotāji nav vajadzī-
gi».*1

1785. gadā Daugavpils komandants ziņoja, ka pilsētā ir

3 jezuītu skolas un 3 draudzes skolas, kurās mācās 6 tirgotāju
un pilsētas pilsoņu bērni.

Rēzeknes pilsētas priekšnieks ziņoja, ka ir viena poļu sko-

la, kurā mācās 7 skolēni, no tiem 2 strādā pilsētas maģistrātā,
prot lasīt un rakstīt, tāpēc skolā vairs neiet. Citi mācās pie
baznīckungiem. Pārējie ir trūcīgi. Par tiem nav ar ko maksāt,

tāpēc skolotāji nav vajadzīgi.
Ar 1786. gadu visās, arī jezuītu skolās obligāti sāka mācīt

krievu valodu, kā arī Krievijas vēsturi un ģeogrāfiju.
Latgales skolās tajā laikā mācīja no Polockas jezuītu tipo-

grāfijā iespiestām grāmatām.

Daugavpils ģimnāzijā eksāmeni notika vairākas reizes ga-

dā, bet reizi gadā — publiskais eksāmens, kad ierēdņu klātbūt-

nē eksaminēja skolas prefekts. Mācību plāns un nodarbību sa-

raksts bija ļoti blīvs. Mācību valoda bija poļu, bet mācīja arī

krievu valodu, Krievijas ģeogrāfiju un vēsturi.

lekškrievijā kopš 1786. gada guberņu pilsētās tika atvērtas

galvenās tautskolas ar trīsklašu kursu, bet apriņķu pilsētās —

mazākas tautskolas ar divklašu un divgadīgu mācību kursu

un diviem skolotājiem. Tās bija domātas kā zēniem, tā meite-

nēm, un tajās mācīja baznīcas vēsturi, katķismu, tikumības no-

•i B. Brežgo. Skolas Latgolā 17 —20. gs., «Latgolas Skola», 1928. g. Nr. 9/10, 8 lpp.
' Brežsro H Skolas Latsrolā 17 —20. gs., «Latgolas škola». 1928. g Nr. 9/10. 8 lpp
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teikumus, cilvēka un pilsoņa pienākumus, krievu valodas gra-

matiku, aritmētiku, zīmēšanu. Latgalē šādu skolu nebija, vie-

nīgi Daugavpils jezuītu draudzes skolā mācīja pēc šiem taut

skolu noteikumiem.

1782. gadā tika izdarīta. Latgales zemnieku skaita un muiž-

nieku īpašumu revīzija, kura uzskatāmi rāda, kam tajā laikā

piederēja vara, zeme, verdziskais darba spēks un tā sastrādā-

tās vērtības. Sajā skaitīšanā tika uzrādīti muižniekiem piedero-
šie vīriešu kārtas dzimtcilvēki.

Lūk, viņi, 18. gs. otrās puses visietekmīgākie feodāļi Latgalē:

Interesanti atzīmēt, ka Hilzenu dzimta 18. gs. I pusē man-

toja no kņaza Saprigo (1644.—1748.) Osvejas grāfisti. Jānis

Augusts Hilzens 1750. g. uzdeva celt baznīcu Bukmuižā un iz-

veidot jezuītu misiju pie tās (jādomā, arī vienu no iepriekš mi-

nētām M. Rota skolām zemnieku bērniem). Hilzens sarakstīja
un izdeva grāmatu «Inflanti», kurā bija sniegtas ziņas par Li-

voniju, Poliju, G. Ketlera attiecībām ar Polijas karali, kā ari

par savu muižu zemniekiem, pat to saraksti, radniecības saites,

ziņas par skolām v. c. (iespējams, ka materiāls ir BPSR VCVA

Minskā). Vācot materiālus, viņš bija sakrājis 27 sējumus.

Dzimtas

vai dinastijas
Viriešu

skaits Muižu, pusmuižu nosaukumi

Grāfi Borhi 11.653 Preiļu, Varakjānu, Vārkavas, Vipin-
gas, Isnaudas, Landskoronas mui-

žas un desmitiem pusmuižu.

Grāfi Hilzeni 8.159 Dagdas, Bukmauižas, Kaunatas, Pil-

das, Runtortes muižas un to pus-
muižas.

Baroni Korfi 4.615 Krustpils, Zaļmuižas, Labvāržu mui.

žas u. c. pusmuižas.

Pani Sadurski* 4.382 Pušas, Feimaņu, Dukstigala, Jas-

muižas muižas u. c. pusmuižas.

Panifoni Riki apm. 4000 Viļānu, Dricenu, Strūžānu, Garkal-

nu, Luknas, Rogaižu, Spruktovas
muižas u. c. pusmuižas.

Grāfi Plāteri apm. 4.000 Krāslavas, Istras u. c. novada mui-

žas un pusmaužas.

Grāfi Zībergi apm. 4.000 Ozolmuiža, Līksnas, Ambeļu mui-

žas u. c. pusmuižas.

Hofmeistaram

Jelaginam
galma

4.421 visa Viļakas stārostiste (Katrīnas H

dāvana).
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Savukārt Jāzeps Juris Hilzens 1783. gadā izdevis testamen-

tu, ar kuru viņš atbrīvoja visus savu muižu zemniekus no dzimt-

būšanas, kam pretojās visa tā laika pastāvošā vara.
1

Kazimirs Buinickis, Inflantijas vēsturnieks un rakstnieks,

no sava tēva Andreja Buinicka bija mantojis pieeju Hilzenu

dzimtas arhīviem un ziņu avotiem par Osvejas,.Asūnes, Dagdas,
Bukmuižas un Kaunatas muižām. K. Buinickis bija vēsturiska

žurnāla «Rubon», kurš tika veltīts, dzīves atainošanai Latgalē
un 1842. gadā iespiests Viļņā (iespējams, ir atrodams Liet. PSR

VCVA Viļņā), izdevējs un romāna «Jordāns» autors.

Tā kā Hilzeni aktīvi piedalījās 1863. gada poļu sacelšanās

notikumos, sacelšanās apspiešanas un sekojošo represiju rezul-

tātā nodega Dagdas muižas pils ar arhīviem, kuri tur glabājās.* 1

1782. gada iedzīvotāju skaitīšana uzrādīja, kā sadalījās zem-

nieku skaits starp muižu veidiem:

76% zemnieku piederēja vācu, poļu v. c. privātmuižām,
16% zemnieku piederēja pārvaldnieku, stārastu valsts mui-

žām,

5—6% zemnieku piederēja klosteru un baznīcu muižām.

1786. gada 5. augustā Krievijas valdība apstiprināja likumu,
kurā atzīts par nepieciešamu Latgalē veidot krievu skolas,

iesaistot to uzturēšanā pilsētu pašvaldības, un likvidēt skolu

atkarību no mūku ordeņiem. Bet šis pasākums neattaisnoja se-

vi. Tā rezultātā Latgalē radās tikai divas draudzes skolas —

Līksnā un Bērzgālē (Daugavpils apriņķis). 1803. gadā un ne-

daudz vēlāk — 1809. gadā — Malnavā pie baznīcas un Pasienā

pie dominikāņu klostera tika atvērtas draudzes skolas zemnieku

bērnu mācīšanai v. c. Sīs skolas uzturēja garīdzniecība.
Ar 1803. g. Krievijas impērija tika sadalīta mācību apgaba-

los: Kurzeme un Vidzeme ietilpa Tartu universitātes mācību

apgabalā, bet Latgale — Vijņas mācību apgabalā.
1797. g. 7. augustā Krievijas valdība (cars Pāvils I) izdeva

likumu par valsts sadalīšanu pagastos ar apm. 3000 iedzīvotā-

ju katrā, tos savukārt sadalot piecsimtniekos un 10 sētās.

Pagasta vadība: pagasta galva — ievēlēts uz 2 gadiem,
rakstvedis — nozīmēts,

ciemu staršinas — ievēlēti uz 1 gadu.

AUGSTĀKĀTIPA

MĀCĪBUIESTĀŽUIZMAIŅAS

1803. gadā Latgalē bija divas augstākā tipa mācību iestā-

des: jezuītu ģimnāzija Daugavpilī, kurā bija 5 klases, bet tās

nosaukums bija tautskola, un baznīckungu misionāru semi-

1 P. Leitāns, Karogs. 1987. Nr. 12
*' B. Breigo. Kato|u klīsteru sMlai Latgola, 1625 --1919. g:
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nārs Krāslavā ar 3—4 gadu kursu. Cik īsti bija tautskolu, grū-
ti pateikt, jo to uzturēšana bija atkarīga no klosteru, garīdznie-
ku un privātpersonu labdarības. Droši zināmas ir divas: mūku

misionāru uzturētā zēnu draudzes skola Krāslavā ar 45 skolē-

niem un žēlsirdīgo māsu mūķeņu, ar ziedujumiem uzturētā mei-

teņu draudzes skola Krāslavā.

1803. gadā Viļņas universitāte sagatavoja un izdeva skolu

statūtus un vispārējus noteikumus, kuri noteica universitātes

un tai pakļauto skolu: ģimnāziju, apriņķa skolu un draudzes

skolu mācību un administratīvo darbību.*

So triju tipu skolu pakļautība attiecīgi bija sekojoša: visas

mācību apgabala ģimnāzijas pakļautas tieši Viļņas universi-

tātei, apriņķa skolas — tautskolu (ģimnāziju) direktoriem,
draudzes skolas — apriņķu skolu pārraugiem, nevis pilsētu vai

ordeņu priekšniekiem, kā bija agrāk.

* B. Breigo. Latgolas Skola 17 —20. gs.
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Daugavpils
jezuītu

ģimnāzijas
mācību

plāns

1802.

gadā

Pirmdiena,

trešdiena

Stund. cetur.

Otrdiena,

ceturtdiena

Stund. cetur.

Sestdiena

Stund. cetur.

Priekšpusdienā:

Priekšpusdienā:

Priekšpusdienā:

Gājiens
uz

lūgsnām
baz-

nīcā,

pēc

tam

krievu

va-

loda
gramatika,

likumu

skaid

rojumi Krievu

autordarbu
lasī-

šana,

izdarot

gramatisku

analīzi Tekstu

rakstīšana
un

tul-

košana

citā

valodā

Kuri

nespēja—
mācījās

gramatikas
likumus

2 2 3 3

Gājiens
uz

lūgsnām

Krievu

vai.

mācība

Aritmētikas
sākumi.

Vispārīgā

ģeogrāfija
par

4

pasaules
daļām

Svētā

vēsture

23 2

Gājiens
uz

lūgsnām
baz-

nīcā Nedēļā

mācītā

atkārto-

jums

gramatikā
Autoru

izteicienu

atkārto-

šana Svētās

vēstures

atkārto-

šana Skolēnu

debates
ar

nolū-

ku

nostiprināt
un

radīt

in-

teresi

par

zinībām

3 3
2

2

Pēcpusdiena:

Pēcpusdienā:

Pēcpusdienā:

No

13.30

laboja

mājas

rakstu

darbus.

Izpil-

dīja

vingrinājumus.
Tika

skaidroti

gramatikas

likumi. Tika

labots

rīta

cēliena

tulkojumsKristīgās

ticības

mācības

sākumi.

2 3
2 I

Ja

nedeva

atpūtu,
tad

sa-

glabāja
rīta

cēliena
kār-

tību

Mājas

vingrinājumi
rak-

stībā Gramatikas
likumu

atkār-

tošana Cicerona

darbu

lasīšana,

tulkošana

2 3

Priekšpusdienā:

Priekšpusdienā:

Priekšpusdienā:

7.45

pulcēšanās

baznīcā

uz

lūgšanām,
seko
3

gru-

7.45

pulcēš.

baznīca

Valodas

mācība

2

7.45

pulcēš.

baznīcā

Nedēļā

mācītā

atkārtoša-
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Universitāte bija atbildīga par skolotāju kadru sagatavoša-
nu, kā arī par mācību grāmatu un mācību kārtības, satura un

apjoma izstrādāšanu, mācību iestāžu skaita palielināšanu. 1803.

gadā skolas Latgalē revidēja Zinību Akadēmijas loceklis V. Se-

vergins, kurš ierosināja atvērt apriņķa skolu Ludzā.

1804. gadā skolu vizitāciju veica prelats Kundzičs. Viņš
iesniedza projektu atvērt apriņķa skolas Ludzā un Rēzeknē.

1808. g. baltkrievu skolu revidents P. Ceiss ierosināja atvērt

apriņķa skolas Ludzā, Daugavpilī, bet draudzes skolas — Lu-

dzā un Rēzeknē. Taču tā vietā radās tikai pa kādai draudzes

skolai pie klosteriem vai baznīcām ar visai niecīgu skolēnu

skaitu.

1803. gada jezuītu skolu Daugavpilī jau sauca par taut-

skolu, bet kopš 1809. gada — par apriņķa skolu, taču pēc būtī-

bas un iekšējās kārtības tā joprojām, tāpat kā agrāk» palika je-
zuītu ģimnāzija. Tāpēc šī mācību iestāde, tāpat kā citas jezuītu
skolas un sieviešu mācību iestādes, kuras pārzināja kātoju mū-

ki, tika atbrīvotas no Viļņas universitātes pārziņas, jo jezuītu
kolēģija Polockā 1812. gadā kļūst par akadēmiju, un tai tika

pakļautas visas jezuītu skolas Krievijā.

Bet 1811. gadā šo jezuītu skolu ar izglītības ministra atļau-

ju sakarā ar «etokšņa paplašināšanu pārcēla no Daugavpils uz

Krāslavu, saglabājot Daugavpils apriņķa skolas nosaukumu.

Tajā pašā gadā tā atsāka darbu ar 30 skolniekiem joprojām pie-
cās klasēs. 1814. gada rudenī jezuīti pēc ģimnāzijas izlaiduma

pārbrauca uz savu Izvaltas muižu, kur bija uzcēluši ēkas kolē-

ģijai un jaunai ģimnāzijai. Krāslavā bijusī jezuītu ģimnāzija
atsāka darbu kā apriņķa skola, kuras uzturēšanu ar novada

muižniecības Plāteru, Hilzenu v. c. atbalstu uzņēmās garīdznie-
ki misionāri (lazaristi). Tā bija Latgales pirmās skolas faktiskā

mantiniece.

Bet jezuīti 1817. gada Izvalta atvēra savu ģimnāziju ar iep-
riekšējo klašu un mācību skaitu un saturu, līdz kamēr 1820.

gada 13. martā sekoja ķeizara pavēle «par jezuītu padzīšanu
no Krievijas un par Polockas jezuītu akadēmijas un visu tai

piederošo iestāžu slēgšanu». 1 Kad Vitebskas skolu direktors

Borovskis pārņēma Izvaltas ģimnāzijas inventāru, skolā skaitī-

jās 110 skolnieki, no kuriem 33 uzturēja grāfs Hilzens. Mācību

valoda bija poļu.

Jezuītu neveiksmi steidz izmantot baznīckungi dominikāņi,
atverot 1820. gadā teoloģijas studiumu Aglonas klosterī, bet
1827. gada Pasienas dominikāņu klosterī filozofijas studiumu,
kurš gan nedarbojas ilgi.

18. Brežgo. Skolas Latgolā 17.-2(1 gs., «Latgolas Skola». 1928. g Nr 13, 21. lpp
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Sakarā ar dažām nekārtībām un neapmierinātību, ko izteica

Viļņas mācību apgabalam, daļa Baltkrievijas, kurā ietilpa ari

Latgale kā Vitebskas guberņas sastāvdaļa, 1824. gadā tika no-

dota Pēterpils mācību apgabalam.

Pēterpils universitātes skolu komiteja izdeva rīkojumu, lai

no 1824725. m. g. sākuma visās skolās, arī katoļu garīdznieku
uzturētās, mācības notiktu krievu valodā.

Līdz ar to beidzās poļu-lietuviešu izcelsmes katoļu garīdz-
nieku un to ordeņu neatlaidīgi izvērstais polonizācijas daudz-

gadu process un sākās vēl neatlaidīgāks rusifikācijas process,

jo dzimtā valoda pat kā sarunvaloda joprojām Latgales skolās

bija aizliegta.

1826. gadā Pēterpils universitātes profesors Seņkovskis, re-

vidējot Baltkrievijas skolas, savā pārskatā atzīmēja, ka Latgalē
ir viena apriņķa skola, četras draudzes skolas, viens sieviešu

pansions un II šķiras ģimnāzija (sešklasīga), kurai ir piešķirti

apriņķa skolas štata līdzekļi, bet pārējos izdevumus sedz baz-

nīckungi misionāri no draudzes ienākumiem Krāslavā. (1. ilus-

trācija).

Starp mūku ordeņu draudzes skolām tika nosauktas Aglo-
nas un Rušonas dominikāņu, Krāslavas lazaristu misionāru un

Krāslavas žēlsirdīgo māsu ordeņu sieviešu pansions. Tālāk no-

rādīts, ka garīdzniecības uzturētajās apriņķa un draudzes sko-

lās mācības notiek poļu valodā un ka draudzes skolas dažkārt

ir divklasīgas. Ordeņskolu vadība cenšas atstāt pārbaudītājus
neziņā par skolu iekšējām lietām, bieži bez pamata maina sko-

lotājus un darbu iekārto atbilstoši klostera vajadzībām un in-

teresēm. Tika aizrādīts arī uz pārlieku ilgo (2 mēnešu) vasaras

brīvlaiku, jo pa šo laiku skolēni aizmirst mācīto.

DRAUDZES SKOLAS

RĒZEKNĒ UN VIĻĀNOS

Pildot universitātes uzdevumu — meklēt vietējos līdzekļus
skolu dibināšanai Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils apriņķos.

Seņkovskis atcerējās sava priekšgājēja, vizitatora Sahoviča

1818. gadā gūto atziņu, ka «sakarā ar pilsētu nabadzību jaunu
skolu izveidošana nav iespējama».* Un Seņkovskis meklēja at-

balstu pie privātām personām. Rezultātā viņam izdevās Rēzek-

1 Breigo B Latgolas skola. «Skolas Latgolā». 1928 g Nr. 13 , 22. lpp.
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nes apriņķi, kura, ka viņš apgalvo, līdz tam nebija nevienas

skolas, 1826. gadā atvērt divas draudzes skolas: Rēzeknē un

Viļānos.

Rēzeknes draudzes skolu uzņēmās uzturēt apriņķa skolu

pārraugs šajā amata no 1822. gada 25. novembra Kazimirs Bui-

nickis, bet par skolotājiem tika nozīmēti Dementjevs un Guta-

kovskis.

Viļānu draudzes skolu uzturēja Viļānu bernardīnu klostera

baznīckungi, bet par skolotāju strādāja Cišeiko. K. Buiņickim

bija arī vietnieks — Jāzeps Gerald-Vižickis, kurš šajā amatā

bija no 1823. gada 22. decembra (ziņas no 1828. g. lietas

Nr. 86/66 «Formuļarnij spisok o službe činovņikov Režickogo
ujezda». Interesanti: Cinavnieki bija, tikai skolu apriņķī nebija,
apšaubāms arī apgalvojums par skolu dibināšanas laiku).

Jāpiezīmē, ka Kazimirs Buiņickis ir sava laika romāna «Jor-

dāns» un žurnāla «Rubon» (Daugava), kurš bija veltīts Latga-
lei, tās pagātnei, autors, kurš interesējās par vēsturi, un viņam
bija pieejami vairāku muižnieku, tajā skaitā grāfu Hilzenu,
dzimtas arhīvi, kurus viņš mantoja no sava tēva, bet kuri 1863.

gada nemieru laikā līdz ar Dagdas muižu nodega.

Savukārt Gustavs Manteifels — pirmā kalendāra izdevējs
latgaļu valodā, kuru viņš sauc par augšzemnieku vai poļu Vid-

zemes izloksni, uzrāda tās pierakstu, kurš saglabājies 1688. g.
25. novembra zemnieka liecībā muižnieka Manteifela tiesā ar

muižnieku Sadurski par muižu robežām.

Arī Ludzā pēc Seņkovska ziņām bija sagādāti vietējie līdzek-

ļi apriņķa skolas izveidošanai. Tikai Daugavpilī telpu trūkuma

dēļ jautājums palika atklāts, bet Krāslavā Daugavpils apriņķa
kurators Ādams Plāters v. c. muižnieki apņēmās uzcelt divstāvu

mūra namu apriņķa skolas vajadzībām. A. Plāters arī ziņoja
skolu direkcijai, ka Daugavpils apriņķī ir daudz lauku skolu,

piemēram, Krustpilī, Līvānos, Līksnā, Vārkavā v. c, kā arī zie-

mā pa ciemiem staigā latvietes un māca zēniem un meitenēm

dzimto valodu, ticības mācību, lasīšanu, rakstīšanu, baznīcas

dziesmas, par ko saņem atlīdzību no muižām vai zemniekiem

pēc vienošanās.

Ir zināms, ka Krāslavas sieviešu pansiona koka nams 1826.

gadā nodega, tāpēc šajā skotā pie žēlsirdīgo māsu klostera pa-
lika tikai 18 meitenes, no tām 16 muižnieku kārtas un tikai 2

pilsoņu bērni.

Brežgo B «Latgolas pagotne». V. Loča izdevn. Daugavpili. 1943. g.
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Izraksts no Vitebskas skolu direkcijas ziņojuma

Pēterpils universitātei 1826. gadā par skolām Latgalē:

No šīs tabulas redzams, ka tikai divās oficiālās Latgales
skolās no apsekotajām mācījās (kaut dajēji) zemnieku bērni.

Lai kā centās varas iestādes, tomēr ieviest krievu valodu vi-

sās skolās neizdevās, jo bērni to nesaprata. Vienīgi Krāslavas
skolās jau trešo gadu mācīja krievu valodā. Pie tam trūka spe-

ciāli sagatavotu skolotāju.
1828. gadā ziņojumā Nr. 5 skolu direkcijai Rēzeknes apriņķa

skolu goda pārraugs Kazimirs Buiņickis rakstīja, ka viņš, pār-
varot dažādus šķēršļus, visiem spēkiem patur viņa atvērtās sko-

las Rēzeknē un Viļānos un ka abās skolās mācījās 23 skolēni

(visi zēni). Mācību valoda bija poļu. Tālāk viņš ziņoja, ka drau-

dzes skola Rēzeknē atradās kāda Fjodorova ziedotajā namā,

bet Viļānos skola atradās koka vienstāva ēkā blakus pagastna-
mam. Tās bija divgadīgas skolas un izveidotas pirms 1828. gada
speciālā (lēmuma) likuma izdošanas Krievijā par «Draudzes

skolām», kuras tika atvērtas pilsētās un miestos un retumis

lauku apdzīvotās vietās.

1828. gada 4. novembrī Etingers saņēma atļauju atvērt pir-

mo privāto skolu Latgalē. Tas bija Ludzas pilsētas sieviešu pan-

sions. Privātskolas atjāva atvērt tikai krievu tautības un pa-

reizticīgiem pilsoņiem.
1829. gada 17. janvārī tika izveidots jauns Baltkrievijas mā-

cību apgabals, kurā ietilpa arī Latgale.
1830. gadā Mogiļevas' civilgubernators M. Muravjovs ies-

niedza caram projektu aizliegt katoļu garīdzniecībai nodarbo-

ties ar jaunatnes mācīšanu un audzināšanu un aizliegt mājmā-
cību. Vairāki cara ierēdņi tam nepiekrita, bet Izglītības minis-

trija atzina to par lietderīgu cerībā, ka tiks atvērtas laicīgās
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skolas. Līdz ar to sakās skolu likvidācija, kuras atradās kātoju
garīdzniecības pārziņā.

Baltkrievijas mācību apgabala gādnieks (popečiteļ) Karta-

ševskis 1830. gadā ziņoja izglītības ministram, ka jāslēdz ga-

rīgās skolas, kas bija paredzētas garīdznieku izglītošanai, bet

jāatver laicīgas skolas Daugavpilī un Krāslavā.

Pēc viņa projekta bija paredzami divi apriņķa skolu veidi:

1) muižnieku šķiras apriņķa skolas ar 5 klasēm — ģimnā-
zijas,

2) pilsoņu trīs-klasīgas apriņķa skolas.

Draudzes skolām tika izdoti īpaši noteikumi.

Smagu krīzi piedzīvoja skolas Latgalē pēc 1830. gada poļu
nemieriem. Draudzes skolas tika slēgtas, bet palikušajās drau-

dzes skolās poļu valodas vietā pilnībā pārgāja ļiz krievu mācī-

bu valodu.

POĻU SACELŠANĀS

UN DRAUDZES SKOLU SLĒGŠANA

LATGALĒ

1831. gadā Daugavpilī tika atklāta pirmā Latgales valsts

ģimnāzija, kura sākumā bija klasiska, bet drīz vien 1835. gadā
tika pārveidota par reālģimnāziju. Tagadējā J. Üboreviča 1. vi-

dusskola Daugavpilī ir tās ģimnāzijas likumīgā mantiniece

kopš 1921./22. m. g. un ar latviešu mācību valodu. Ar 1921. ga-
da novembrī tur tika atvērts Skolotāju institūts un Latgales
Tautas konservatorija. Tai pašā laikā tur izveidojās arī vienga-

dīga valsts draudzes skola. Tās bija pirmās mācību iestādes

Latgalē ar krievu mācību valodu.

1832. gada 1. maijā tika slēgta Viļņas universitāte, un tam

sekoja garīgo ordeņu uzturēto skolu slēgšana, ko vadīja kņazs

Cartorijskis, Krievijas Ziemeļrietumu kara apgabalā. 1832. g.

tika slēgta arī Viļānu v. c. draudzes skolas. Šajā laikā Viļānos
saimnieko Miķeja Rika pēctecis Feliciāns Riks, kuram rūp ienā-

kumi no tirdzniecības, tāpēc viņš cīnās par miesta tiesībām Vi-

ļāniem. Bet pret to ir bernardīnu mūki, jo tad miestā ieplūdīs
ebreji. Bez tam muižnieks grib tikt vaļā no priekšteča dāvinā-

juma klosterim, kuru pēc likuma jāsedz ar muižas ienākumiem.

Asā laicīgās un garīgās varas cīņa ieilgst un nonāk tiesā. Tie-

sas prāvas vinnēšanu par labu F. Rikām sekmēja poļu dumpis,
kura rezultātā 1830. gadā Viļānu klosteris tika slēgts.

Muižnieks bija ieinteresēts izdevīgāk pārdot muižas, nevis

uzturēt skolu, tāpēc skola, palikusi bez apgādnieka, tika slēgta.
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1837. gadā slēdza Krāslavas draudzes skolu un Krāslavas sie-

viešu pansionskolu, bet 1842. gadā arī Krāslavas garīgo semi-

nāru (īstenībā to pārcēla uz Minsku), kurš kopš 1757. gada

sagatavoja 253 baznīckungus.

Pēc pusgadsimta, 1834. gada zemnieku skaitīšanas revīzijas
dati rāda, ka galvenie magnāti ir saglabājušies:

Pārējie par neuzticību pastāvošajai varai, par sacelšanās

veicināšanu v. c. bija zaudējuši privilēģijas, bet citiem nebija
tik lielas muižas. Lielākais muižu skaits Latgalē piederēja pa-

niem Benislavskiem — 12 muižas, Dc Valdeniem — 9 muižas.

Taču šie bagātnieki neatvēlēja pat mazumu, kas bija nepie-
ciešams pašu Rēzeknes apriņķa draudzes skolas uzturēšanai un

skolotāja algošanai. Skola nīkuļoja līdz. 1836. gadam, to ap-

meklēja tikai 3 muižnieku un 1 tirgotāju zēns, kuriem krievu,

poļu un vācu valodu v. c. mācīja skolotājs Jāzeps Sverževskis.

Lūk, ko viņš rakstīja Vitebskas guberņas direktoram: «... sajū-
tu ārkārtīgu vājumu krūtīs, kļūst vāja acu gaisma. Dzīvojam
galīgā nabadzībā. No 1833. gada 4—5 gadus centīgi pildu die-

nestu bez algas. Nesaņēmu naudu pat dzīvoklim. Nodarbojos

ar nabadzīgu bērnu mācīšanu, dažu bez atlīdzības. Ar visu

savu nabadzīgo ģimeni ciešam lielu trūkumu. Lūdzu atsvabināt

mani no dienesta un izsniegt apliecību par dienestgaitu, lai es

varētu apriņķī privāti bērniem mācīt pamatpriekšmetus.»*
Arī apriņķa skolu goda pārraugs K. Buiņickis ziņoja, ka

viņš lūdzis apriņķa muižnieku vecāko palīdzēt ar ziedojumiem,
bet bez panākumiem

...

Un guberņas skolu direktors slēdz skolu un atlaiž arī goda

pārraugu, jo apriņķī nav vairs skolu. Bet Baltkrievijas mācību

apgabala gādnieks nepiekrīt Buiņicka atbrīvošanai, jo, lūk, pa-

redzama pirmmācību skolu atvēršana apriņķī.
Līdz ar to pilnīgi beidzās poļu mācībvalodas laiks Latgales

skolās.

* Brežgo B. Lagolas pagotne. Daugovpilī, 1943.

Dzimta
Vīriešu kārtas

zemnieku skaits

grafi Borhi .
12.758

baroni Korfi 6.078

grafi Zībergi 4.768

baroni Rīki 1.025
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Pirmā ābece latgaļu dialektā parādījās 1768. gadā, bet pir-
mā gramatika — 1732. g. poļu rakstības manierē, tai sekoja ne-

daudz uzlabotas 1738. g. jezuītu izdevumā, bet 1817. g. baznīc-

kunga J. Akileviča un 1853. gadā baznīckunga Tomasa Kosov-

ska izdevuma gramatikas.
1835. gadā Krievijas izglītības ministrs grāfs S. Uvarovs

izveidoja vidējās un pamata izglītības sistēmas plānu Rietumu

apgabaliem, pēc kura darbs skolās organizējams «krievu garā,
kaut pa lielākai daļai zem agrāko nosaukumu izskata

...,
lai

nenobaidītu pašā sākumā prātus» ... Par dzimto valodu nebija
pat runas, kaut ari poļu valodu vēl kādu laiku mācīja kā mācī-

bu priekšmetu, kurš gan drīz vien no mācību programmām iz-

zuda. Tā vietā visur tika ieviesta krievu valoda.

Bet S. Uvarovs 1838. gada rakstīja, ka «kaujas lauks pec

personīgā ienaidnieka atzinuma paliek valdības rokās». Un Rē-

Sofija Prentnieka
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zeknes apriņķa administrācija 1850./51. m. g. netraucēti varēja

ziņot Vitebskas guberņas skolu direkcijai, ka «Rēzeknes apriņ-
ķi mācību iestāžu nav.»

1

Ir zināms, ka no 1840. gada līdz 1865. gadam Strūžānu mui-

žā pie katoļu baznīcas darbojas draudzes skola. īstenībā tā bija
kunigaiša Benislavska privātskola, kur mācības notika baznīcas

garā. Par skolotājiem strādāja Sofija Prentnieka, viņu nomai-

nīja Jadviga Ivanova, tad J. Vagzolina.
1865. gadā Strūžānu muižu pārņēma vācietis Dalvics, un

Strūžānu skola kļuva par luterticīgo draudzes skolu, kurā par

skolotāju strādāja ķesteris Eduards Braslings. Šo vīru strūžā-

niešu paaudzes atceras ar labu vārdu.

Būdams vācietis, viņš paslepus mācīja bērniem dzimto —

latviešu — valodu, un tā līdz 1887. gadam, kad varas iestādes

aizliedza nevien mācīt, bet pat runāt latviešu valodā.

Daži viņa audzēkņi paši vēlāk kļuva skolotāji. E. Braslings
mira ar sirdstrieku 1906. gadā Strūžānos.

Nevienu neuztrauca, ka Latgales zemniekbērni joprojām pa-
liek bez skolu izglītības. Vienīgi mājas kārtībā šur tur iepazi-
nās ar katoļu lūgsnām un nedaudz lasīt un rakstīt prasmi ne

vien poļu, bet arī dzimtajā valodā. Līdz tam gandrīz visas grā-
matas, kas tika atļautas un izdotas zemnieku kārtai, bija sa-

raktītas poļu valodā. Laikā no 1772. gada līdz 1861. gadam
latviešu valodas latgaļu dialektā bija izdotas tikai 100 garīga
satura grāmatas, pie kam niecīgos metienos. Bet pastāvošajos
drukas aizlieguma gados pat tas mazums nebija viegli izda-

rāms, kaut autori centās katrā grāmatā dot «Kalenderu aba lai-

ka gromotu» un ābeci, evaņģēliju, kā arī dažas pamācības. To

autori galvenokārt bija poļu un vācu tautības garīdznieki, kuri

visiem spēkiem centās vietējā tautas valodā ieviest polonismu
vai ģermānismu, tādējādi attālinot dialektu no vienotās latvie-

šu valodas un kropļojot tautas valodu, aizkavēja literārās va-

lodas attīstību, līdz ar to latviešu tautas kultūras līmeņa strau-

jāku uzplaukumu. Un šāds noskaņojums turpinājās līdz 19. gs.
60. gadiem, kad jaunais reformu vilnis Krievijā sasniedza ari

Latgali. 1863. gadā Viļņā tika izdota vēl viena ābece: «Pylns
Elementiers diel zemnīku puiszkinu». Pēc tam tikai 1906. gadā
radās iespēja Tilzītē iespiest nākamo ābeci.

Latviešu tautas paverdzinātāju politiku pārliecinoši atmas-

koja 18. gs. apgaismotājs, publicists un latviešu tautas draugs
Garlībs Merķelis darbā «Latvieši», kur viņš rakstīja: «Varbūt

tagad latvieši jau spīdētu citu Eiropas tautu vidū, varbūt vi-

ņiem jau būtu savi Kanti, Herderi, Vilandi v. t. t. .. .»
2.

B. Brežgo Daugavpils školu direkcijas arhivs. Rēzekne, 1938.

G. Merke|a grāmata «Latvieši* vācu vai., iespiesta 17% g., bet bija aizliegta Lat-

viešu vai. pirmo reizi izdota 1905. g Pirms tam bija izplatīta rokrakstā.
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Bet tā vietā gadsimtiem tika darīts viss, lai latvieši negūtu
gara gaismu, neatlaidīgi tika veikts pārvācošanas, pārpoļoša-
nas vai pārkrievošanas darbs. Lūk, kā izskatījās grāmata, kuru

sarakstīja 1850. gadā Kaunatas baznīckungs Krāslavas garīgā
semināra absolvents J. Macuļevičs: «Pawyjcieszona un wyssaidi
sposobi dieļ zemnīku Latvviszu», Viļņā, 1850. g. Pie latgaļu
dialekta kopējiem vēl pieskaitāmi tādi Krāslavas garīgā semi-

nāra beidzēji kā J. Akilevičs, M. Jackevičs, J. Kirkilo, T. Ko-

sovskis, J. Kurmiņš un citi. Bet vairums bija polonizācijas kvē-

li aizstāvji.

Tomass Kosovskis
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Pirmā latviešu gramatika latgaļu dialektā
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Pazīstamais Latgales pagātnes pētnieks Gustavs Manteifels

rakstīja, ka «Latgalē lielākie muižnieki un daži baznīckungi
no seniem laikiem daudz strādājuši tautas izglītības un morāles

pacelšanā. Vēlāk, pēc 1863. gada notikumiem, garīdzniecība
maz varēja iespaidot savas draudzes piederīgos garīgās audzi-

nāšanas ziņā. Savu pirmskolu Latgales latviešiem esot vēl

maz.»

Šur un tur darbojās pirmskolas, bet tikai neoficiāli, paslep-
šus. Carisms liedza visu, izņemot zemnieku verdzisko darbu.

Daugavpils reālģimnāzijā 1852. g. mācījās 118 skolnieki, no

tiem 109 muižnieku un ierēdņu bērni, 7 goda pilsoņu un tirgo-
tāju bērni, 2 dažādu zemāko slāņu bērni. Un neviens zemniek-

bērns. Skolā strādāja 20 skolotāji un goda gādnieks Urbāns

Benislavskis.

Daugavpils draudzes skolā, kura uzsāka darbību reizē ar

ģimnāziju, strādāja 1 skolotājs un mācījās 17 skolēni: 14 zēni,
3 meitenes. To skaitā bija 7 muižnieku, 4 karavīru, 3 pilsoņu
un tirgotāju un 3 pastnieku bērni...

Bez tam Daugavpilī vēl darbojās Cigengirta sieviešu pansi-
ja ar 8 skolotājiem un 22 skolniekiem (21 meitene un 1 zēns).
Tajā mācīja reliģiju, krievu, vācu, franču vai., Krievijas vēsturi

un ģeogrāfiju, matemātiku un mūziku. Skola atradās cietokšņa

telpās. Tajā nebija zemniekbērnu.

1852. gadā atvērta otra, Evertsa sieviešu pansija, kurā strā-

dāja 5 skolotāji un mācījās 20 meitenes. Mācību priekšmeti tie

paši, kas iepriekšējā, bet vēl mācīja zīmēšanu. Par mācībām bija
jāmaksā.

1850. gada 28. novembrī Vitebskas guberņas skolu direktors

Bernghofs iesniedza Pēterpils mācību apgabala gādniekam
M. Musin-Puškinam ierosinājumu par Krāslavas apriņķa sko-

las pārcelšanu uz Rēzekni, jo tā atrodas grāfa Plātera privāt-

mājā un tuvu Daugavpilij, bet Rēzeknes un Ludzas apriņķos
nav nevienas pirmmācības krievu skolas.

1853. gadā Vitebskas guberņas skolu direktors (nu jau cits)
B. Krasnoumovs rosina Rēzeknes apriņķa muižnieku vadītāju
Jāzepu Benislaski aktivizēt līdzekļu vākšanu un nama nolūko-

šanu skolas vajadzībām. Bet Rēzeknes novada muužniecība jo-

projām' nesteidzas, kamēr Līksnas garīdznieks Tomass Kosov-

skis par saviem līdzekļiem izveidoja draudzes skolu un vienu

savu skolēnu nosūtīja uz Zemgali apgūt turienes latviešu valo-

du, lai varētu pēc atgriešanās mācīt citus. T. Kosovskis tiek

pieminēts kā latgaļu rakstnieks Un uzskatīts par latgaļu pir-
mās (?) gramatikas autoru.

Pēterburgas mācību apgabala gādnieks skubina Vitebskas

guberņas skolu direktoru un izglītības ministriju sazināties ar
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Vitebskas—Mogiļevas—Smoļenskas ģenerālgubernatoru Ignat-

jevu, lai tas dotu uzdevumu Rēzeknes apriņķa vadībai izbrīvēt

no valsts pašvaldības iestādēm, pārceļot tās citur, jaunuzcelto
divstāvu mūra namu, ko nodot skolas vajadzībām. Un, nerau-

goties uz Plātera lūgumiem atstāt skolu Krāslavā un Rēzeknes
muižnieku tumsonīgo pretdarbību, uz neizremontēto, bet skolai

pielāgoto namu 1855. gada 25. augustā skola tika pārcelta kā

apriņķa skola; līdz ar to pārcēla ari draudzes skolu, kurā vēl

1851. gadā ieviesa t. s. Lankastera mācīšanas sistēmu, atverot

attiecīgu klasi. Angļu pedagogs Lankasters izstrādāja sistēmu

vienam skolotājam ar skolotāju palīgiem (monitoriem), kuri

māca jaunākos skolēnus, mācīt lielu skolēnu skaitu, pats skolo-

tājs vada mācību procesu un kontrolē monitoru darbu, šo si-.

stēmu Baltkrievijas mācību apgabals sāka ieviest dažās sko-

lās 1838. gadā, izdalot šim nolūkam līdzekļus.
Ar 1857. gada 4. martu Rēzeknes apriņķa skola ieguva goda

kuratoru — Viļānu muižas īpašnieku (kopš 1842. g.) Vikentiju

Janovski, kurš ik gadu apriņķa skolai atvēlēja 125 rbļ. un līdz

1869. g. remontēja to no saviem līdzekļiem. 1
Skolas priekšnieks līdz 1859. gadam bija Ignats Seņkevičs,

kuru nomainīja Aleksandrs Petrovs (Pleskavas ģimnāzijas ab-

solvents). Lai skolas beidzēji varētu iestāties augstākajās mā-

cību iestādēs, jaunais priekšnieks 1861. gadā pie apriņķa skolas

atvēra privātas franču, kā arī latīņu un vācu valodas klases.

Viņš pats uzņēmās bez atlīdzības mācīt vācu valodu.

Dokumenti liecina, ka skolotāji dzīvoja šaurās telpās un lie-

lā trūkumā, bet prasīto pabalstu valsts liedza.

1862./63. m. g. skolā mācījās 37 skolēni, no tiem 5 zemnieku

bērni, bet 16 — muižnieku un ierēdņu. I klasē bija 23 skolēni,
II — 7 un 111 klasē arī 7 skolēni.

Ar 1862. gada 24. novembra valdības rīkojumu sakarā ar

nemieriem Vitebskas guberņas skolu direkciju sadalīja Viteb-

skas guberņas skolu direkcijā un Daugavpils skolu direkcijā,
kurā ietilpa visa Latgale, un to līdz 1874. gadam vadīja Dau

gavpils ģimnāzijas direktors Vasīlijs Ņevzorovs. Daugavpils
skolu direkcija bija pakļauta Pēterpils mācību apgabalam, taču

poļu dumpja dēļ 1863. gadā to atkal pakļāva Viļņas mācību ap-

gabalam.

B. Brežgo. Vacoko skūla Latgola, Zīdūnis. 1939. g.. 358. lpp.
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1862./63.
m.

g.

stundu

saraksts

Rēzeknes

apriņķa
skolā

Dienas

Stundas
laiks

I

klase

II

klase

III

klase

Pirmdiena

8V2-IO 12-1
Vj

Ticības

mācība
Hronoloģija Glītrakstīšana

Ģeogrāfija Aritmētika Glītrakstīšana-

Ģeogrāfija Ticības

mācība

Krievijas

vēsture

Zīmēšana

l'/
2

-3

Ģeogrāfija

Rasēšana

Otrdiena

8V2-IO

Aritmētika

Ticības

mācība

Slāvu

valoda

10—
11

Va

Krievu

valoda

Aritmētika

Ticības

mācība

1172-1

Zīmēšana

Krievu

valoda

Ģeometrija

Trešdiena

U.

t.

t.

Aritmētika

Vispārīgā
vēsture

Krievu

valoda

Krievu

valoda

Aritmētika

Ģeogrāfija Aritmētika

Glītrakstīšana

Slāvu

valoda

Ceturtdiena

Ticības

mācība
Aritmētika

Krievijas
vēsture

Ticības

mācība

Ģeometrija Krievijas

vēsture

Vispārīgā
vēsture

Glītrakstīšana

Zīmēšana

Piektdiena

Hronoloģija Krievu

valoda

Krievu

valoda

Aritmētika

Ģeometrija Ģeogrāfija Slāvu

valoda

Glītrakstīšana

Ģeogrāfija

Sestdiena

Rasēšana Aritmētika

Vispārīga

vēsture

Krievu

valoda

Ģeometrija Zīmēšana

Glītrakstīšana

Zīmēšana

Krievu

valoda

Slavu

valoda

Glītrakstīšana

Glītrakstīšana
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Krievijas skolu reforma 1864. gadā izstrādāja divus nozīmī-

gus dokumentus — «Nolikumu par tautskolām» un «Ģimnāziju
un proģimnāziju statūtus». Šo reformu pasteidzināja 1830. un

1860. gadu poļu sacelšanās un Latgales zemnieku polonizācijas

tempu pieaugums, tāpēc valdība bija spiesta Ziemeļrietumu gu-

berņām izdot speciālu likumu par tautskolām. Tā rezultātā sko-

lu lietas Latgalē nonāca Tautas izglītības ministrijas un pareiz-

ticīgo garīdznieku pārziņā un skolas vairs nebija atkarīgas no

po|u muižniecības un katoļu garīdzniecības.
Praktiski tas nozīmēja feodālisma laika izglītības sistēmas

likvidāciju un buržuāziskās skolas attīstību. Taču skolu šajā
laikā Latgalē bija • gaužām maz, un no jauna tās veidojās ļoti

lēni, ar lielām grūtībām. Bet nedaudzajās esošās varēja mācī-

ties pārsvarā muižnieku, ierēdņu, tirgotāju un garīdznieku bēr-

ni. Tā, piemēram, 1860. gadā Daugavpils ģimnāzijā no 210 sko-

lēniem tikai 11 bija zemnieku bērni. Pat 1872. gadā Rēzeknes

apriņķa skolā no 49 skolēniem tikai 15 bija zemnieku bērni, un

tie paši, pārvarot šķēršļus un valodu grūtības, tur varēja ie-

stāties pārsvarā 16—17 gadu vecumā, jo vājās pirmmācības dēļ

nespēja apgūt krievu valodu.

Vidzemē un Kurzemē šajā ziņā stāvoklis bija daudz labvē-

līgāks, jo tur norisa vācu muižniecības sacensības cīņa ar pa-

reizticīgo draudzes skolām par mazo tautu ietekmēšanu un sa-

vas kundzības saglabāšanu.

Ģermanizācijas un rusifikācijas centieni saasināja šo cīņu.
Vienlaikus pieņēmās spēkā arī cīņa par skolu dzimtajā va-

lodā. (A. Kronvalda iniciatīva, skolotāju kongresi, skolotāju se-

mināri, nacionālie kadri v. c.) Viļņas tipogrāfijā laikā no

1854.—1865. gadam tika nodrukāti 180 latviešu izdevumi.*

DRUKAS AIZLIEGUMS

Tajā pašā laikā Latgalē darbojās drakoniskais drukas aiz-

liegums (no 1865. līdz 1904. gadam), kam par cēloni bija Poli-

jas sacelšanās, jo pēc 18. gs. Polijas sadalīšanas Latgale un

Lietuva kā Polijas provinces tika pievienotas Krievijai! Poļu
muižnieki un garīdznieki negribēja samierināties ar Polijas
sabrukumu un nokļūšanu Krievijas atkarībā. 1863. gada sacel-

šanās, kurā aktīvi piedalījās arī Latgales muižnieki, tika ap-

spiesta, kam sekoja represijas, tajā skaitā aizliegums iespiest

grāmatas latīņu (tolaik sauca poļu vai pat lietuviešu) burtiem.

1865. gada drukas aizliegums uz Latgali neattiecās, tāpēc Gus-

Rokstu krojums, Daugavpili. 1944. g. 163. lpp.
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tava Manteifela izdotie pirmie latgaļu kolendāri varēja tikt iz-

platīti netraucēti, bet 1871. gadā viņam rakstiski vajadzēja ap-

zvērēt, ka vairs nerakstīs «leitiskas» grāmatas poļu burtiem.

Taču 1865. gada 8. novembrī sekoja Viļņas ģenerālguber-
natora rīkojums par grāmatu iespiešanas pārtraukšanu latīņu
burtiem arī visā Latgalē, un iespiesto grāmatu konfiscēšanu.

Cēlonis tam bija ne vien tas, ka krievu ierēdņi negribēja vai

nevēlējās saprast, ka latgali nav ne lietuvieši, ne poļi, tur-

klāt neatbalstīja poļu sacelšanos, bet gan tas, ka, krievu slavo-

filu ietekmēti, viņi centās izskaust latīņu (poļu) alfabētu, kurš

vēsturiski bija iesakņojies Latgales rakstībā, un tā vietā ieviest

krievu (vai slāvu) alfabētu, kuru latgaļi ne vien nesaprata, bet

arī nevēlējās pieņemt par savu.

. Šis aizliegums nodarīja milzīgu ļaunumu Latgales kultūras

attīstībā un aizkavēja garīgo atmodu. 1912. gadā G. Manteifels

rakstīja: «Četrdesmit garu gadu laikā bija aizliegti visāda

veida iespieddarbi Latgales tautas dialektā
. . .»*

Tā vietā 1864. gadā M. Muravjovs sankcionēja N. Sokolova

veidotās latviešu ābeces iespiešanu krievu burtiem Viļņā:
«JīaTßemv čoKßepuc».

Te savu roku bija pielicis arī J. Sproģis —cenzūras darbi-

nieks un dedzīgs latviešu-krievu tuvināšanas «censonis». Līdzī-

ga ābece tika izdota arī lietuviešiem un izsūtīta pa Kaunas un

Viļņas guberņām, kura tāpat kā Latgalē neguva pielietojumu.
Rakstības pārkrievošanas eksperimenti ar to nebeidzās, un 1868.

gadā tika izdots latviešu kalendārs ar krievu burtiem, kas bija
domāts kā pareizticīgiem, tā katoļiem un luterāņiem. Parādījās
arī Hilfenlinga Visslāvu ābeces izdevums, adresēts dažādām

Krievijas tautām, taču saņēma nesaudzīgu kritiku.

Laikā no 1865. gada 6. septembra līdz 1904. gadam ... Krie-

vijas valsts robežās nelegāli tika nodrukāti vismaz 22 latgaļu
izdevumi. Bez tam latgaļu grāmatas tika iespiestas ārzemēs: Til-

zītē, Pržemislē, Pozenē v. c. un kontrabandas ceļā ievestas Lat-

galē, tāpēc grāmatas bija ļoti dārgas un zemniekiem reti pieeja-
mas. Līdz ar to radās tādi prasmīgi un gaiši vīri, kuri vecās,
nolietotās grāmatas laboja, kā arī pārrakstīja. Viņi rūpīgi pār-
rakstīja lūgšanu vai pātaru grāmatas, no kurām bērni mācījās
dzimto valodu un kas tāpēc visvairāk nolietojās, pārrakstīja ga-

rīgu brālību un ordeņu breviārus, speciālās lūgšanas un atse-

višķas dziesmas un nereti arī paši sacerēja dzejoļus, stāstiņus
v. c. Tie bija pirmie īstie tautiskās atmodas iezvanītāji Latga-
lē. Tikai zināšanu un izglītības trūkums neļāva šiem dziesmi-

niekiem pacelties pāri drūmajam un beztiesīgajam laikmetam

un mest gaišu skatu nākotnē.

M. Apeļs. Latgalīšu literatūras vēsture, Rēzekne, 1933. g.
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Gustavs Manteifels (1832. 18. X1—1916. 24. XI) dzimis

Dricānu muižā. Pirmizglītību ieguvis mājmāctbas ceļā. 15 gadu
vecumā dodas uz Jelgavas Pētera ģimnāziju- Pēc ģimnāzijas
beigšanas studē jurisprudenci Tērbatas universitātē, kuru beidz

1859. gadā. Tiek uzskatīts, ka studiju laikā latviešu studentu

ietekmē viņš guvis ierosmi vietējo tautas tradīciju un folkloras

krāšanai, pārņemdams vācu folkloristu pieredzi. Pēc studijām
Manteifels no 1861.—1863. gadam ceļo pa ārzemēm, taču jau
1860. gadā parādās viņa pirmās grāmatas latgaļiem.

Sakuma Manteifels strādā Rīga Ikšlietu ministrija. Vasara

uzturas Rēzeknes apriņķī.
1862. gadā viņa «Inflantuzemes Laikagromota» ievietotas 7

tautasdziesmas, 5 mīklas un 1 pasaka. Viss viņa tautasdziesmu

krājums parādās 1869. g., kur atzīmēts, ka tautasdziesmas sa-

vākusi Celīna Plātere Krāslavas apkārtnē. G. Manteifels pa-

matoti tiek uzskatīts par pirmo īsto tautas tradīciju kopēju Lat-

galē, kā arī par pirmo apcerētāju un publicētāju. Pats viņš ga-

ramantas krājis Rēzeknes un Dricānu apārtnē. Manteifels uz-

rakstījis teiku par Volkenbergu. Viņa kalendāra 10 gadu gājums
no 1862. gada līdz 1872. gadam guva lielu piekrišanu latgaļu
sētās. Rūpīgi izveidots, bagāts praktiskiem padomiem un daiļ-
literatūras darbiem un ilustrācijām, tas latgaliešiem aizvietoja
laikrakstus. Katrā kalendāra gada gājumā sastopami oriģināl-
dzejoļi, tautasdziesmas, pasakas un parunas. īpaši nozīmīga ir

Pavuicama pastosteišona «Kaids pažvtkis izīt nu zemnīku ško-

lom».* 1863. gadā iznāca Manteifela «Rēķinu gromota, cik zem-

nīku ļaudim vajaga», kura turpmāk tika lietota skolās pirms
drukas aizlieguma. Manteifela nopelns ir arī tas, ka radās pia-
ša un vērtīga literatūra par Latgali arī poļu, latīņu un vācu

valodās (20 darbi) v. c. Savu zinātnisko darbu dēļ G. Mantei-

fels bija ievēlēts par Krakovas akadēmijas un Kurzemes lite-

ratūras un mākslas biedrības locekli. G. Manteifela nozīme Lat-

gales rakstniecībā ir neatsverama, jo kalendāros sniegtie prak-
tiska satura un daiļliteratūras darbi pavēra latgaļiem plašā-
ku skatu dažādās dzīves jomās, viesa cerības uz gaišāku, labāku

nākotni. Manteifels pievērsa vērību Latgalei kā zemei ar. savu

kultūru, vēsturi un lika pamatus latgaļu tautas gara mantu

krāšanai. Viņš sarakstījis 6 garīga satura grāmatas, rakstījis

dzejoļus, tulkojis valdības pavēles un rīkojumus tautas valodā.

Viņa raženo darbību stipri traucēja un aizkavēja drakoniskais

Muravjova drukas aizliegums, kura dēļ G. Manteifelam pat bija
jāstājas tiesas priekšā par to, ka ir drukājis grāmatas «leišu

valodā». Gustavs Manteifels latīņu valodā ir sarakstījis krāšņi
ilustrētu grāmatu «Terra IVVariana» (Māras Zeme), kuru 1888.

Kails labums rodas no zemnieku skolām.
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Latviešu kalendārs ar krievu burtiem drukas aizlieguma laikā
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gadā muižnieki katoļi pasniedza Romas pāvestam Leonam 13.

viņa piecdesmit gadu jubilejā. Tajā bija stāstīts par Latgali.
Nākamībai viņš atstājis rūpīgi sakārtotu Manteifelu dzimtas

«ģeneoloģisko koku».

Gustavs Manteifelis
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G. Manteifels miris Bonifacovas muižā (Bērzpilī) un ap-

glabāts Dricānos baznīcas dārzā. 1

Pīters Miglinīks (1850. — 1883.) r
nautrēnietis — pirmais izglī-

totais laicīgās rakstniecības pārstāvis Latgalē, kaismīgs zem-

nieku aizstāvis pret muižnieku patvaļu, kurš, kaut nonāca ne-

atrisināmu saimniecisku un politisku valgu varā, tomēr uzva-

rēja.

Pīters Miglinīks

1 M. Apels. Latgolas literatūras vēsture, Rēzeknfi, 1933. g.
Rokstu krojums. V. Loča izdevnīcelbā, DugavpllT. 1944. g
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Taču tas dārgi maksāja, viņš zaudēja veselību un 30 gadu
vecumā aizgāja no dzīves. Intrigas un vajāšanas darīja savu

melno darbu.

Viņa raksti un dzeja vienkāršai tautai saprotama un tuva.

P. Miglinīka darbība bija daudzveidīga un vērsta uz Latgales
zemnieku saimnieciskās un garīgās dzīves līmeņa celšanu. Ar

viņa roku rakstītie darbi gāja no rokas rokā. Liela daļa no

tiem diemžēl gājusi bojā. Dzejoja pats un tulkoja no krievu va-

PĪters Smeļters jauneibā
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lodās. Viņa dzeja skan sauciens uz cīņu par taisnību un gaišā-
ku nākotni.

«... Uz pasauļa laime jir,
Tikai na dēļ vvsim;
Uz pasauļa prīca jir,
Tikai

na dēļ myusim.
Eļ, ej, nabādojit,
Pordzeivosim vysu;
Ar osoram, bādom sovom,

Napaleidzēt myusim ... »*

Andryvs Jurdžs

•M. Apeļs. Latgolas literatūras vēsture, Rēzeknē, 1933. g



48

Laicīga satura grāmatu latviešu valodā ar latīņu buriiem

feja ļoti maz. Tās tika ievestas nelegāli un bija dārgas.
1863. gadā parādījās Gustava Manteifela «Okūtā» (F. V.

Vāgnera) «Rēķinošonas pamoceišona» un «Inflantu zemes lai-

ka gromota aba kalenders» (no 1862. gada desmit gadu gā-

jums) v. c.

1899. g. tika iespiesta P. Smeltera apkopotā «Tautas dzīsmu,

posoku, meikļu un parunu voceleite». Tās arī bija drukas aiz-

lieguma laika gandrīz vienīgās laicīgās grāmatas, kuras, kaut

grūti pieejamas, tomēr veicināja kultūras dzīvi Latgalē. Tāpēc
Latgales tautas atmodas darbinieki bija spiesti • rokrakstā pa-

vairot un tautā izplatīt kā tautas gara mantas, tā pašu sacerē-

tas dziesmas un citus oriģinālsacerējumus. Šos sacerētājus un

pavairotājus tautā sauca par dziesminiekiem, kuru vidū vispo-

pulārākie bija Pīters Miglinīks un \ndryvs Jurdžs, kuri

uzskatāmi par tautas tradīciju, folkloras krājējiem. To skaitā

minami vēl Krēsliņu Jānis no Domapoles, Višņevskis Jānis no

Atašienes, Francis Trasuns no Sakstagala, Fēlikss Laizāns no

Sakstagala, Pāvuls Tukišs un daudzi citi. Sevišķi nozīmīga bi-

ja P. Miglinīka progresīvā darbība. Viņš labi pazina Latgales
zemnieku beztiesisko dzīvi un ar savu dzeju mudināja tos ne-

liekties kungu priekšā, bet celties cīņā pret netaisnību. Tāpēc
cara varas iestādes atņēma viņam tiesības strādāt par skolotā-

ju. Miglinīks turpināja cīņu, iedvesmojot Latgales darbaļaudis
revolucionārai darbībai, bet jaunatni aicināja meklēt ceļus uz

izglītību, atceroties, ka skola ir viens no svarīgākajiem garīgās
kultūras veidošanas līdzekļiem un mācīja, ka no vecās skolas

jāņem tas, kas noderīgs.
Rēzeknes apriņķa skolas skolotāji bija spiesti atstāt skolu

tāpēc, ka «nesapratās» ar Rēzeknes žandarmu priekšnieku...
1865. gadā sekoja Viļņas mācību apgabala rīkojums par

trīsklasīgo apriņķa skolu pārveidošanu divklasīgajās, pamato-
joties uz attiecīgo valsts likumu.

1865. gadā četri Rēzeknes apriņķa skolas audzēkņi pabeidza
skolas 111 nodaļu ar teicamām sekmēm. Viens no tiem bija An-

tons Miglinīks. Lūk, ko par viņu raksta skolas štatu pārraugs
A. Timofejevs: « .. .lūdzu griezt uzmanību uz Antonu Miglinī-
ku. Šis puika, nabadzīga zemnieka dēls, skolas laikā izcēlās ar

savām spējām, nenogurdināmo centību un priekšzīmīgo uzve-

dību. Viņam ir stipra griba turpināt izglītību. Skolas padome
lūdz Daugavpils mācību apgabala skolu direktoru ņemt līdzda-

lību viņa atbalstīšanā.»*

Līdz 1863. gada skolu reformai Latgalē bija tikai 5 lauku

tautskolas:

*B. Brežgo Daugavpils Skolu direkcijas arhīvs. Rēzekne. 1938 g.. 16 —17. lpp.



Vārkavas tautskola no 1845. g. Daugavpils apriņķī,
Līvānu tautskola no 1854. g. Daugavpils apriņķī,
Andrupienes tautskola no 1860. g. Rēzeknes apriņķī,
Zvirgzdenes tautskola no 1860. g. Ludzas apriņķī,
Mihailovas tautskola no 1860. g. Ludzas apriņķī.

TAUTSKOLAS

LATGALES PAGASTOS

1866. gadā Rēzeknes divgadīgās apriņķa skolas I klasē bija
25 skolnieki, bet II klasē — tikai 6. Skolu beidzēji tika rosināti

iet strādāt par tautskolotājiem.
Vēlēšanos izteica:

Pīters Miglinīks, 15 gadu vecs,

Jezups Rancāns, 21 gadu vecs,

Pīters Cupāns, 18 gadu vecs,

Maksims Zeps, 17 gadu vecs,

Aleksandrs Rozalinskis, 14 gadu vecs.*i

Bez iepriekš pieminētajām mācību grāmatām 1860. gadā

Daugavpils ģimnāzijā vēl lietoja:
Antonova «Gramatiku» "(2. un 3. klasei),
Lenca «Fiziku»,

Ščeglova «Matemātiku»,

Prevelīna «Gramatiku» (3. un 4. klasei),
šulgina «Vispārēju vēsturi»,

Hovarska v. c. «Krievijas impērijas vēsturi» v. c,

Stasjuļeviča «Viduslaiku vēsturi» utt.

Savukārt Rēzeknes skolā:

Sokolova «Pārrunas par kristietību un morāli»,
Razina grāmatu «Dieva pasaule»,
Paulsona «Krievu valodas lasīšanas grāmata un valodas

vingrinājumi»,
Ušinska grāmatu «Bērnu pasaule»,
Līvas «Aritmētikas uzdevumu krājums»,
Semjonova «Ģeogrāfijas mācību» un

Korueļa «Ģeogrāfijas pamatkursu», kā arī vēstures v. c. mā-

cību grāmatas, kuru nepietika, tās reti iespieda atjaunotos iz-

devumos. Tāpēc, neraugoties uz saudzīgo lietošanu, grāmatas
tā nolietojās, ka grūti bija saprast, kur sākums un kur beigas.

Arī draudzes skolām bija dažas savas tematiskas grāmatas,

piemēram:
Glavinska «Ābece»,
Maksimoviča «Bērnu draugs» (lasīšanai),
Paulsona «Lasīšanas grāmata» un Hrestomātija,

*B. Brežgo. Daugavpils školu direkcijas arhīvs. Rēzekne, 1938. g . 16 —17. Ipp.

4 49



50

Bazārova «Bībeles stāsti»,

Zolotova «Ticības mācība», «54 stāsti» un «Rakstu paraugi»,
Paulsona «Uzdevumu krājums».
Visumā grāmatu veidu skaits bija visai ierobežots, pie tam

parasti skolās to nepietika.
Parastie mācību palīglīdzekļi bija vārdnīcas vai leksikoni,

dažas vēstures un ģeogrāfijas kartes, augu un dzīvnieku pla-

kāti, retāk — kāds globuss.
Tikai dažās skolās bija «grāmatu krātuves», piemēram, Rē-

zeknes apriņķa skolā bija 386 nosaukumu 780 grāmatas. Bija
grāmatas dažu muižu īpašumā, taču tās nebija skolēniem pie-
ejamas, turklāt parasti tās bija poļu, vācu vai latīņu valodā.

Pat vēl 1860. gadā skolēnu skaits skolās bija niecīgs. Tam

par cēloni bija ne vien zemnieku nabadzība, valodas grūtības
un lielais attālums līdz skolai, bet arī muižnieku izplatītā iebai-

dīšana, ka tiklīdz zēni apgūs krievu valodu, tā tos paņems zal-

dātos.

Lūk, kāda aina bija Latgales skolās 1877. gadā:
Daugavpils apriņķī 17 tautskolās bija 1036 skolēni, tai skai-

tā 948 zēni un 88 meitenes.

Rēzeknes apriņķī 16 tautskolās bija 621 skolēns, 616 zēni,
5 meitenes.

Ludzas apriņķi 15 tautskolās bija 673 skolēni, 651 zēns, 22

meitenes.

Kopā : 48 tautskolās bija 2330 skolēnu, 2215 zēni, 115

meitenes.

Daudz labāks stāvoklis nebija arī gadsimtu mijā. 1901. gadā
Latgalē bija tikai 63 tautskolas, tai skaitā:

Daugavpils apriņķī — 20,
Rēzeknes apriņķī — 19,
Ludzas apriņķī '

— 24.

Bez tam vēl šur tur darbojās mazskaitlīgās pareizticīgo
draudzes skolas, tajā skaitā Ludzas apriņķī divas meiteņu:

Eržgales (pie Viļakas) un Tilžas.

Centīgi un rūpīgi grāmatu pārrakstītāji ir bijuši praktiski
visās draudzēs, bet populārākie bija: A. Seipuļnīks, J. Seiļs
O. Leika, F. Sķesters, B. Salinīks, A. Korklinīks v. c.

Visi viņi pārrakstīja latīņu burtiem rokrakstā vai drukas

veidā, cenšoties ievērot grāmatu ortogrāfiju.
Starp viņiem īpaši izcēlās Andryvs Jurdžs (1845.—1926.),

nautrēnietis. Skolā viņš nav gājis, taču agrā jaunībā nācis pie at-

ziņas, ka ir jāmācās, un neatlaidīgi darīja to pašmācības ceļā

Viņš iemācījās krievu, poļu un vācu valodu, apguva gotu raks-

tību, abonēja laikrakstus utt. Pa dienu bija jāpilda klaušas mvi

žā, vakaros un svētku dienās jāsakopj sava druva. Rakstīšanai
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palika nakts stundas pie skala gaismas, kas turpmāk atsaucās

uz viņa veselību — 1919. gadā A. Judžs zaudēja redzi. A. Jurdžs

iesāka ar grāmatu «lāpīšanu», bet turpināja ar oriģināldzeju,
kura atrada vietu G. Manteifela kalendāros un vēlāk citos iz-

devumos. Lūk viens no dzejoļiem:
Zīdu meita

Zalta storim saule laistās,

Vysas molas prīcā sleikst,
Putnu dzīsmas kūkūs saistās,
Zole zaļoj, zīdi deigst.

Laksteigola dzīd aiz žūga,
Dzagūze ar dzīsmi trauc;
Vosora jau stov pi lūga,
«Noc, tu īkšā!» Vysi sauc.

Meilū vasareņu gleitū!
Cilvāks tevi gaideit gaida,

Moju, sovu meilū meitu,
Saule zemes vērsā smaida.

Atej smukais zīda laiks!

Puškoj dofzus, puškoj lejas.
Mīleigs ira tovys vaigs;
Mīlynoj tu ļaužu sejas!

A. Jurdžs ir arī viens no pirmajiem Latgales folkloras vā-

cējiem. Viņa krātuvē, kura publicēta «Zīdūnī» 1923. gadā, bija
600 tautasdziesmas, 503 sakāmvārdi, 225 ticējumi, 77 teicieni,
16 buramvārdi, 14 mīklas utt.

Ar roku viņš sarakstījis 23 grāmatas, kuras pats arī rūpīgi
iesējis. 15 viņa sējumi atradās žurnāla «Zīdūnis» krātuvē Rē-

zeknē, kuri diemžēl ugunsgrēkā gājuši bojā. Pa vienam sēju-
mam viņš ir devis savām meitām pūrā. Viņa grāmatas ir gā-
jušas tautā. Daži sējumi ir saglabājušies. Atsevišķos sējumos
ir bijis līdz 1000 lapām, bet kopā vairāk par 15000 lapām. Tāds

ir viena Latgales dziesminieka devums.

Jau tā mazais skolēnu skaits Rēzeknes pilsētas skolā līdz ar

skolas pārveidošanu par divgadīgu sāka aizvien samazināties.

Tā 1865. gadā bija 33 skolēni, zemnieku bērnu starp tiem nebija.
1866. gadā bija 31 skolēns, no tiem zemnieku bērni — 8,
1867. gadā bija 29 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 5,
1868. gadā bija 23 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 3,

1869. gadā bija 22 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 3,

1870. gadā bija 24 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 6,
1871. gadā bija 44 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 14,
1872. gadā bija 72 skolēni, no tiem zemnieku bērni — 18.

Kādi tam cēloņi? 1864. gadā Rēzeknes apriņķa muižniecības

vadītājs D. Navokšanovs ziņoja skolu direkcijai, ka Rēzeknes
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draudzes skolā un apriņķa skolā bērnu lielākā daļa ļoti naba-

dzīgi, ka nespēj pat mācības turpināt. «Cēlonis — valdība un

muižniecība nav ieinteresētas tērēt naudu darbaļaužu izglītoša-
nai, bet nežēlīgā zemnieku ekspluatācija novedusi tos uz naba-

dzības robežas». 1

Rēzeknes viengadīgā draudzes skola ar skolu direkcijas at-

ļauju 1860. gadā tika atdalīta no apriņķa skolas un darbojās
īrētās telpās, kur mācīja viens skolotājs.

Pēc Vitebskas skolu direkcijas sadalīšanas 1863. gadā un

Daugavpils skolu direkcijas izveidošanās 1864. gadā, un val-

dības rīkojuma par tautskolu dibināšanu «vienkāršās tautas

bērnu audzināšanu krievu un pareizticīgā garā Krievijas Rie

tumu apgabalā», 1865. gada 1. janvārī Latgalē jau skaitījās
16 tautskolas, taču joprojām Rēzeknes apriņķī, kuru apdzīvoja
gandrīz vienīgi latvieši, uz 455 iedzīvotājiem bija tikai viens

skolēns, Ludzas apriņķī — 326 — viens skolēns un Daugavpils
apriņķī uz 260 iedzīvotājiem — viens skolēns, jo attiecīgi bija
3:5:8 lauku tautskolās. Tas spilgti liecina, cik nevīžīgi un

ilgstoši Rēzeknes apriņķa krievu administrācija izturējās pret
pamattautas izglītības jautājumiem.

Stāvoklis būtiskāk sāka mainīties tikai ar 1866. gadu, kad

Latgalē darbu uzsāka 28 štata tautskolas, kuras, kaut daļēji
atvēlot līdzekļus, atbalstīja valsts kase.

Ja neskaitām ārštata vai otrās šķiras skolas, kuru materiāla

pastāvēšana nebija īsti nodrošināta, 1866. gadā Latgalē uz vie-

nu skolu iznāca:

Pie tam speciāli sagatavotu skolotāju daudzām Latgale
skolām nebija. Parasti skolotāju pienākumus pildīja skrīvēt

vai baznīcu kalpotāji. Lūk, ko vēstī 1865. gada skolu direkcija
pieraksts: «Pareizāk mācības tika vestas tikai štata skolās, be

otrās šķiras skolās vispāri, kur skolotāju vietas ieņēma pagast

1 B. Brežgo. Vecākā skola Latgolā, «Zīdunis», 1939. Nr. 12., 358. lpp.

Rēzeknes

Aprinķ

Ludzas

Apriņķin

Daugav-
pils

Latgalē
vidēji

Vīriešu, skaitot uz 1 zenu —

skolnieku 160 189 145 apm. 160

Sieviešu, skaitot uz 1 meite-

ni — skolnieci 2526 1350 apm. 2489

Abu dzimumu iedzīvotāju uz

1 skolnieku 319 381 261 apm. 300
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skrīveri un baznīcu kalpotāji, kārtība nekur nebija redzama.

lestājoties skolā, skolēni neprata pareizi pārmest krusta zīmi,

nezināja pātarus vai skaitīja tos nepareizi, sagrozot vārdus un

papildinot ar teikumiem no poļu pātariem. Daži no ticības

mācības pasniedzējiem uzsāka skolēnu apmācīšanu pareizticīgo
lūgšanām, daži savukārt uzskatīja, ka apmācība lūgšanām ne-

ietilpst viņu kompetencē, bet ir tiešais vecāku pienākums.

Un, ja ticības mācības pasniedzējs atzina par vajadzīgu to pa-

sniegt, tad tomēr atlika apmācību lūgšanām pēc tam, kad bērni

būs iemācījušies lasīt. Par lūgšanu saprašanu nevarēja būt ne

kādas runas.

Lasīšanai krievu valodā lietoja dažādas grāmatas, tādēļ gan-
drīz ar katru skolēnu vajadzēja nodarboties atsevišķi. Visi sko-

lēni lasīja labi, pareizai vārdu izrunai skolotāji nepiegrieza
nekādu vērību.

Aritmētiku pasniedza tikai dažās skolās, jo pēc skolotāju
domām šis priekšmets esot ļoti grūts un prasot no skolēna diez-

gan augstu garīgu attīstību. Skolās, kur to pasniedza, aprobe-
žojās ar mehānisku skaitļu rakstīšanu uz tāfeles un ar pirmām
divām aritmētikas darbībām.

Glītrakstīšanas pasniegšana fiziski nebija iespējama galdu
un solu, un vispār piemērotu telpu trūkuma dēļ.

Skolotāji neprata skolas darbu, bet arī baidījās no atbildī-

bas par skolām sūtāmo grāmatu un mācību līdzekļu bojāšanu,
tādēļ grāmatas turēja aiz atslēgas, un darbam tās netika izman-

totas.

Lai labāk noorganizētu tautas izglītības darbu, 1865. gada
vasarā tautskolu direkcija uzsāka skolotāju sagatavošanu. Par

skolotājiem tika sagatavoti pa lielākai daļai garīgo semināru

audzēkņi. Sajā pašā laikā tautskolu skolotāji bija sasaukti Vi-

tebskā apmācīšanai dziedāšanā.

1866. gadā visās štata skolās skolotāju amats tika nodalīts

no pagasta skrīvera amata, jo divu amatu savienošana vienā

personā skolai labumu nenesa. No skolotāju amata atbrīvoti arī

tie baznīckungi, kuri pēc personiskā ziņojuma nevarēja savie-

not pienākumus, kurus vieniem izvirza baznīca, ar skolotāju

pienākumiem. Tika atbrīvotas arī citas personas, kuras atzītas

par nespējīgām veikt pasniedzēja darbu.

Visas šīs vietas ieņēma direkcijas komandētie garīgo semi-

nāru audzēkņi un apriņķa skolas pilna kursa beidzēji.
Tautskolu instruēšanai direkcijas inspektors Slupskis izde-

va brošūru «Daži padomi skolu audzinātājiem».*i

*i B. Brežgo. Latgolas Skola. Skolas Latgalē, Rēzeknē. 1929. g.
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Bez skolu direkcijas skolas apmeklēja un kontrolēja miertie-

su vadītāji, kuri, apbraukājot pagastus, kontrolēja skolās apmā-
cību darbu, sniedza padomus pārziņiem, skaidroja zemniekiem

izglītības vajadzību un nozīmi.

Tautskolās mācību kurss bija trīsgadīgs. Mācību darbs un

skolēnu zināšanas pakāpeniski uzlabojās. Joprojām pirmajā vie-

tā mācību darbā bija ticības mācība. No rītiem skolēni dziedāja
mesu, rīta dievkalpojumu, valsts tautas himnu «Koļ slaven naš

gospod v Sioņe» un dažas krievu tautas dziesmas.

Diemžēl latviešu apdzīvotajās vietās skolas pārzinis stingri

raudzījās, lai skolēni nesarunātos latviski, bet gan krieviski.

1868. gadā Latgalē bija 30 štata tautskolas (Rēzeknes apriņ-
ķī — 11, Ludzas apriņķī — 6, Daugavpils apriņķī — 13). Bet

1882. gadā jau bija 48 tautskolas.
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Izdarot

salīdzinājumu,
iegūstam
sekojošu

1866.

gada

Latgales
28

štata

tautskolu
aina

Skolēnu
skaits

Skolotāju
skaits

o

■

Skolu

nosaukumi,
Latgales

apriņķis

Zemju

piederības
novadi,

kādām

ministrijām
pakļautas

e M

■ e E

'OS O

3 >

mļ > *S

Rēzeknes
apriņķī:

1.

Gaļānu

(Vidsmuižas)

2.

Varak|ānu
3.

Vi|ānu
4.

Stirnienes
5.

Kaunatas
6.

Tiskādu

(Ciskādu)

7.

Vaivadu

(Bukmuižas)

8.

Silajāņu
9.

Rozenmuižas
10.

Ilzenbergas

Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku—

zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas
izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas
izglīt.

min-jas

Tautas
izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas
izglīt.

min-jas

26 38 34 26 21 22 23 25 10 23

26 38 34 26 21 22 23 25 10 23

Kopā:

248

248

10

10

.
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Skoliņu

skaits

Skolotāju
skaits

5

m

Skolu

nosaukumi,
Latgales

apriņķis

Zemju

piederības
novadi,

kādām

ministrijām
pakļautas

e E

a.

jj

m *S

O

Ludzas

apriņķī:

1.

Marnauzas
2.

Za|muižas

Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

61 14

61 14

1 1

1 1

3.

Mihailovas

Valsts

zemn.

nov.

Valsts

īpaš!

min-jas

67

67

2

2

4.

Goliševas

Valsts

zemn.

nov.

Valsts

īpaš.

min-jas

26

8

34

1

1

5.

Novoslobodas

Valsts

zemn.

nov.

Valsts
īpaš.

min-jas

9

5

14

2

2

Kopā:Kopā:

177177

1313

190190

77

7

Daugavpils
apriņķī:

1.

Vārkavas
2.

Preiju
3.

Jasmuižas
4.

Krāslavas
5.

Krustpils
6.

Līvānu

Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku

—

zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas
izglīt.

min-jas

22 32 18 23 49 24

5 4

22 32 18 23 54 28

1
1

1 1 2 2

1 1
1 1 2 2
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*

Piezīme:

Valvadu

pagasts
ar

1920.

gadu

pārdēvēts
par

BukmuiŽu,
tagad

—
Ezernieku

ciema

padome,

pagasta

centrs
arī

bija

Bukmuiiā.

1926.

gadā

Bukmuižas
I

pakāpes

pamatskola

pārveidota
par

II

pakāpes

pamatskolu.

Skolēnu

skaits

Skolotāju
skaits

Skolu

nosaukumi,
Latgales

apriņķis

Zemju

piederības
novadi,

kādām

ministrijām
pakļautas

■

4)c E

n. O

c

i

o

7. 8. 9. 10.

Ungurmuižas Kalupes Līksnas Kapiņu

Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku
Zemnieku— zemes

īpašnieku

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

Tautas

izglīt.

min-jas

40 29 25 18

40 29 25 18

2 1 1

2 1 1 1

11.

Malinovas

Valsts

zemn.

nov.

Valsts

īpaš.

min-jas

21

1

22

1

1

12.

Izvaltas

Valsts

zemn.

ņov.

Valsts

īpaš.

min-jas

2

25

27

1

1

2

13.

Sķeltavas

Valsts

zemn.

nov.

Valsts

īpaš.

min-jas

25

25

2

2

Kopā:

328

35

363

17

1

18
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Latgales

apriņķu

tautskolu

stāvoklis
uz

1873./74.
m.

g.

Kas

uztur

(O2co>

<0 re a

Skolēnu skaits

Skolasnosaukums

Pagasts

.5

<o

Q

&£

zēni

meit.

Skolotāja izglītība

10

to
a-

CO <

CO <

Rēzeknes

apriņķis

1.

Andrupenes
2.

Barkavas
3.

Gaļānu
4.

Ilzenber.gas
5.

Kaunatas
6.

Rozenmuižas
7.

Silajāņu
8.

Rozentovas

Andrupenes Barkavas Gaļānu Kuļņevas Kaunatas Rozenmuižas Silajāņu Rozentovas

1860 1869 1866 1864 1864 1866 1866 1873

125 rbļ.' 71 75 55 70 35 25

75 109 125 120 80 150 150 150

40 19 55 30 18 15 43 30

3

Polockas skolot,

semin.

Polockas skolot,

semin.

Ludzas apriņķa

skola

Polockas skolot,

semin.

Polockas skolot,

semin.

Vitebskas gar.

seminārs
Pilsētas draudzes

skola

Polockas skolot,

semin.

175 150 175 150 150 150 150 175

katoj. kato|. kāto), pareizt.
R.

katoļ.
R.

katoļ.
R.

katoļ.
R.

katoļ.

25 25 25 25 25 25

9.

Stirnienes

Stirnienes

1866

75

139

32

Tautskolot.
ties.

205

R.

katoļ.

25

10.

Ciskādu
I

Ciskadu
I

1866

42

200

29

4

Polockas skolot,

semin.

190

R.

katoļ.

11.

Ciskādu
II

Ciskadu
II

1868

207

45

pareizt.

25

12.

Ozolmuižas

Ozolmuižas

1870

80

100

35

Tautskolot.

155

R.

katoļ.

43.

Vaivodu

Vaivodu

1866

50

150

36

Polockas skolot,

semin.

200

R.

katoļ.
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Kas

uztur

Skoliņu. skaits

Skolasnosaukums

Pagasts

T

«8

>

es a.

zēni

meit.

Skolotajāizglītība

<

2

B a

co <

ž 14.

Varakļānu
15.

Viļānu

Varak]ānu Viļānu

1866 1866

40 80

165 145

50 32

Vitebskas
gar.

seminārs
Polockas skolot,

semin.

150 200

R.

katol-
R.

kāto].

2

Ludzas

apriņķis

1.

Baltinavas tautskola
2.

Balvu
3.

Domopoles

Baltinavas Balvu Domopoles

1868 1864 1867

100 75

125 75 280

40 49 41

2 1

Polockas skolot,

semin.
Smoļenskas seminārs Vitebskas seminārs

150 150 150

4.

Eversmuižas

Eversmuižas

1867

325

25

Tautskolot.

150

5.

Eržepoles
6.

Landskoronas
7.

Lauderu
8.

Mihailovas
9.

Nerzas
10.

Jaunslobodas
11.

Pildas

Marienhauzes Landskoronas Istras Mihailovas Nerzas Janovoles Pildas

1866 1867 1864 1864 1876 1865 1870

175 75 181 181 24

150 175 200 250

37 36 31 16 27 36 53

1 1 2 2 1 5

Polockas skolot,

semin.

Polockas skolot,

semin.
Polockas skolot,

semin.
Vitebskas gar.

seminārs
Polockas skolot,

semin.
Polockas skolot,

semin.

Polockas skolot,

semin.

150 150 150 150 150 150 150
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Kas

uztur

Skolasnosaukums

Pagasts

S,

to

Q

te

to CO >

to es

skaits
zēni

meit.

Skolotāja izglītība

<

N

tOT3es

4>

—
erj

u

co <

12.

Vecslobodas
13.

Zajmuižas

Istras Zajmuižas

1867 1867

475 257

46 32

3

Polockas skolot,

semin.

Polockas skolot,

semin.

150 150

14.

Zvirgzdenes
15.

Vertulovas

Zvirgzdenes Rundēnu

1860 1761

50 75

100 288

23 31

(nav

zināms)
Tautskolot.

150

pareizt.

25

Daugavpils
apriņķis

1.

Dagdas
2.

Izabelinas
3.

Jasmuižas

Dagdas Izabelinas Jasmuižas

1866 1870 1867

80

200 280 120

49 40 35

2.

Smojenskas
gar.

seminārs
Ludzas draudzes

skola

Tautskolot.,palīgsTautskolot.

190 60 190 200

R.

katoj.

30

4.

Kapiņu
5.

Kalupes
6.

Krustpils
7.

Krāslavas vīriešu
8.

Krāslavas sieviešu
9.

Līvānu

Kapiņu Kalupes Krustpils Krāslavas Krāslavas Līvānu

1873 1867 1864 1864 1871 1854

55 50

120 230 175 280 430 150

40 55 102 46 70

112
1

Tautskolot. Tautskolot. Vitebskas gar.

seminārs
2.

Polockas
gar.

seminārs
palīgsPolockas sieviešu

skola,

palīgsRīgas gar.

seminārs

175 250 170 150 100 200 150

R.

katoj. Lutertic.
R.

katoj.
R.

katoj.
R.

katoj.

2 3
30 30
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Kas

uztur
tO

co co co

Skolēnu skaits

Skolas nosaukums

Pagasts

E

o

Q

b£

zēni

meit.

Skolotājaizglītība

ra-ti

C0"O
CO

01

o

co

H

O.

CS <

10. 11. 12. 13. 14.

Līksnas Malinovas Asūnes Preiļu Piedrujas

Līksnas Malinovas Asūnes Preiļu Suškovas

1864 1864 1870 1865 1868

181 181 181 181

224

51 66 54 62 50

Polockas skolot,

semin.

2.

Polockas skolot,

semin.

•

2.

Pilsētas divgad.

skola,

palīgs,

skolotājs
Tautskolot.

200 200 150 180

R.

katoj. pareizt.
R.

kāto). pareizt.

30 30 30 25

15. 16. 17. 18.

Ungurmuižas Izvaltes vīriešu Izvaltes sieviešu Vārkavas

Ungurmuižas Izvaltes Izvaltes Vārkavas

1864 1864 1869 1845

181 181

275 269 219 181

65 90 35

62

Mogiļovas
gar.

seminārs
Polockas skolot,

semin.

Polockas siev.

palīgskola
Polockas skolot,

semin.

150 200 200 150

Lutertic.
R.

katoļ. pareiztic.
R.

katoļ. pareiztic.
25 25 25 25 25
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Tautskolu
skaits

Ludzas,

Daugavpils
un

Rēzeknes

apriņķos
uz

1882.

gada
1.

janvāri

Apriņķi

Rēzeknes

Ludzas

Daugavpils

Latgalē
kopā

Tautskolu
skaits

gados

1866

1881

1866

1881

1866

1881

1866

1881

vīriešu

10

13

3

6

9

15

22

34

sieviešu

2

2

jauktās

2

2

9

4

1

6

12

Kopā:

10

15

5

15

13

18

28

48

Skolēnu
skaits:

zēnu

248

510

177

523

328

1020

753

2053

meiteņu

7

13

18

35

18

48

43

Kopā:

248

517

190

541

363

1038

801

2096

Skolotāju
skaits-

vīriešu

10

15

7

15

17

20

34

50

sieviešu

1

5

1

5

Kopā:

10

15

15

18

25

35

55

Rēzeknes
pilsētā

Nr.
p.

k.

Skolas

Iz

zveidogads

Kas

uztur

Skolēnu
skaits

meitenes

valsts

zēni

1.

Rēzeknes

2-gadīgā

(pārveidot.)

1855 1879 1855 1865

2190 rbļ.506 250

87

2. 3.

1-gadīgā

draudzes
skola

īrētā

ēkā

Sieviešu

maiņas
skola,

turpat

67

36
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No 1866.—1873./74. m. g. un 1882./83. m. g. salīdzinošās ta-

bulas redzams, ka radušās 2 sieviešu skolas un 12 abu dzimumu

pārstāvju skolas, arī mācību darbā sāk parādīties sieviešu kār-

tas pārstāves.
Taču no 55 apriņķu tautskolās strādājošiem skolotājiem ti-

kai 21 bija skolotāju semināra izglītība, 5 — garīgā semināra

izglītība, bet 16 personām bija tikai pamatskolas izglītība, 3

garīgā semināra audzēkņi, 1 skolotāja ar draudzes skolas izglī-
tību un 2 jaunavu garīgās kārtas skolu beidzējas.

Tikai viens bija garīdznieks — Balvu skolā.

Skolotāju algu izmaiņas nenotika un svārstījās no 150—250

rubļiem. Skolotāji tika nodrošināti ar dzīvokļiem.

Latgales tautskolas gadā izmaksāja 10.668 rbļ.; 8.700 rbļ.
skolotāju algām un 750 rbļ. par ticības mācību. Kopā sanāca

20.118 rbļ. Tātad katrs pamatskolas skolēns gadā izmaksāja

9,6 rbļ.).

Daugavpils skolu direkcija pastāvēja līdz 1874. gadam, kad

līdz ar jauniem noteikumiem par tautskolām valsts padome no-

lēma visas tautskolas, zemākā tipa skolas un privātskolas at-

brīvot no Viļņas mācību apgabala pakļautības un nodot to pār-
zināšanu guberņu tautskolu direkcijām. Latgales skolas nonāca

jaunizveidotās Vitebskas guberņas tautskolas direkcijas pār-

ziņā.

No Rēzeknes apriņķa tautskolu vizitācijas materiāliem ir

redzams, ka tikai Rozentovas, Vaivodu, Stirnienes un Ozolmui-

žas skolu ēkas kaut cik atbilda prasībām, turpretī Tiskādu un

Kaunatas skolu telpas nebija piemērotas mācībām. Lūk, kas

teikts par Gaļānu skolu: «Telpas pilnīgi nederīgas. Sienas bez

apmetuma, no grīdas pa šķirbām pūš. Bērni sēd zilām lūpām
un trīc. Dūmi, smirdoņa ...» Septiņas skolu ēkas nebija remon-

tētas — cauri jumti, grīdas, bet Tiskādu skolā atzīmēts: «Gries-

ti sapuvuši, apdraud dzīvību. »

Vairums skolēnu dzīvoja skolā, bet īpašas guļamtelpas ne-

bija. Arī ēdināšanas jautājums nebija atrisināts, «ēd kur paga-
dās no līdzatnestā». Telpās parasti nebija vēdlodziņu, skolas
mēbeles bija nolietotas, primitīvas, apgaismojums vājš, kuri-

nāmā pietrūka. Aukstums, šaurība un pustumsa, un tomēr tā

bija skola, kur sākumā mācījās tikai zēni, reti kurš pabeidza
trīs klases, jo ganu gaitas no sniega līdz sniegam, apģērba un

apavu trūkums vairumam bērnu liedza baudīt pat pamatizglī
tību.

Izraksts no Viļānu tautskolas apsekošanas materiāliem 1882.

gada 15. decembrī (Izraksts no inspekcijas materiāliem): «Ar

* No Rēzeknes apriņķa skolu vizitācijas materiāliem.
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jauno mācību gadu Viļānu 3-gadīgajā tautskolā sācis strādāt

kā skolotājs Treiders Jānis Ādolfa d., beidzis Paņevežas skolo-

tāju semināru. Viņš sevī apvieno visas cienīga skolotāja īpa-
šības. Labs skolotājs. Alga 225 rubļi gadā. Mācības uzsācis

16. novembrī. Žurnāls ir kārtībā.»

Skolas garīdznieks Piotrovskis Mihails Jēkaba d. darbā no

1879. gada. Viņš ir beidzis Viļņas garīgo semināru (piezīme.
M. J. Piotrovskis pēc tautības bija lietuvietis, Viļānu draudzes

dekāns, Viļānos kalpojis 35 gadus. Miris Viļānos un apbedīts
baznīcas dārzā).

Skola atrodas vecā, sabiedriskā mājā blakus pagastnamam,
ir visai nehigiēniskā stāvoklī. Neapmierinoša ir skolēnu guļam-
telpa, jo netiek vēdināta vēdlodziņa trūkuma dēļ. Telpā sma-

cīgi.

Skolas telpa redzami uzlabota pēc remonta, kas izmaksājis
120 rubļu. Rezultātā nomainīts jumta segums, veikts sienu dēļu
apšumus, salabotas krāsnis. Skolas mēbeles vēl derīgas lieto-

šanai. Skolas apkures sistēma ir kārtībā, bet apgaismojums jā-
papildina, jo klasē ir tumšs un lampas kūpēdamas dod maz

gaismas.

Skolēni dzīvo skolā. Uzturs — vecāku dots, un katram savs

katls, šāda kārtība ir neērta. Cēlonis — kopgalda trūkums, jo
tas ir atcelts.

Palīgēku skolai nav. Skolas dārzu ir piesavinājis pagasta
skrīveris.

Skolu uztur pagasts ar 265 rubļiem gadā, nodrošinot apku-
ri, apgaismojumu un apkopšanu ar 45 rubļiem, ēkas remontam

dodot 15 rbļ., mācību līdzekļiem — 58 rbļ.
Tālāk seko mācību stundu analīze, norādījumi v. c.

Kā redzams no tabulas, skolotāju kadri tautskolām bija ne-

salīdzināmi labāk sagatavoti kā pašmācības, privātajās, tā

draudzes skolās. Skolotāju darba atalgojums, tāpat kā pārējos
Latvijas novados, bija kā naudā, tā arī graudā (tas tabulā nav

uzrādīts). Skolotāju algas daļa no valsts kases bija no 80 līdz
145 rubļiem gadā, pārējo daļu, vidēji līdz 200 rubļiem, piemak-
sāja no pagasta līdzekļiem.

Ar 1884./85. m. g. skolās tika iekārtotas revīziju grāmatas,
kurās revidējošās personas ierakstīja savas atsauksmes par
skolas darbu, telpām, to stāvokli, skolēnu sekmēm v. c.

Viļānu tautskolā pirmais ierakstu izdarījis revīzijas grāmatā
tautskolu inspektors Ļebedevs, uzrādot nodaļu skaitu (3) sko-

lā, skolēnu skaitu, zināšanas atsevišķos priekšmetos, īpašu vē-
rību pievēršot zināšanām krievu valodā un aritmētikā, doti no-

rādījumi par kļūdām un to novēršanu pasniegšanas darbā v.c.
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RĒZEKNES APRIŅĶA TAUTSKOLU

1882./83. m. g. vizitatora ziņas par Rēzeknes apriņķī un pilsētā

Nr.

p k Skola .Skolotājs Darba Izglītība

I. Viļānu
tautskola Ļubickis G. 1878 Polockas skol. semin.

Treiders J. 1882 Paņevežas skol. semin

2. Rozentovas

tautskola Brusenko V. 1882 Polockas skol. semin.

3. Silajāņu
tautskola Ļubickis G. 1882 Harkovas zemn. skola

4. Gaļānu
tautskola Lupa J. 1882 Polockas skol. semin.

5. Stirnienes

tautskola Boloda M. 1866 Vendenes draudz. sk.

r€. Tiskādu

tautskola Sipuļa O. 1878 Polockas skol. semin.

7. Ozolmuižas
tautskola Krupskis O. Ar pamatsk. ties.

Rozenmuižas

tautskola Sokolovs M. 1882 Vitebskas gar. semin.

9. Kaunatas
tautskola Zabelins I. 1872 Vitebskas gar. semin.

10. Andrupenes
tautskola Pogodins K. 1875 Polockas skol. semin.

11. Vaivadu

tautskola Zarakovskis P. 1876 Polockas gar. semin.

12. Barkavas

tautskola Putlanovs S. 1882

1. Rēzeknes 2-gadīga
pilsētas skola

Sotņikovs P. 1879 Viļņas skol. inst.

Skripko P.

2. Rēzeknes 1-gadīgā
draudzes skola Visockis P. 1879 Polockas skol. semin.

3. Rēzeknes 1-gadīga
sieviešu skola Ladigina J. līdz 1882

Kudrjavceva A. 1882 Vitebskas siev. ģimn.

4. Ebreju
privātskola Pozins L. Vitebskas ebreju

2. pakāpes skola
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VIZITĀCIJAS REZULTĀTI

apmeklētajām skolām un skolotājiem

Alga Reliģijas pasniedzējs Alga Piezīmes par skolotāju

250- Piotrovskis N. 1979. 25 — bija līdz 1882. g.

225 — Piotrovskis N. Cienīgs, labs skolotājs

200— Gervinskis J.
...

25 — pieticīgs, kluss, piekl.

185- Kovajevskis, ; 25 — Teicama uzvedība

225— Atteicies strādāt Sagatavots, nevērīgs

215 — Visockis Josifs 25,— Laba gaume, centīgs

200- Prunevičs
...

25 — Teicama uzvedība, sab.

155 — Staņevičs ...
25 — Šaubīga uzvedība, jā-

atstādina

200,- Pricijalkovskis 25 — Strādīgs,' teicama uzv.

220,— Voļskis Fr. 25 — Zinošs, laba uzvedība

233,- Možeiko
...

25 — Mazcentīgs

200,— Slinkevičs Ferdinands 25,— Teicama uzvedība, labs.

Volovičs Josifs 25— Skola nav sagatavota
darbam

350+190 Daiņevičs Gaspers 150 — Valsts dzīvoklis

350+190 Borisovičs Vasilijs 150,— 75 rbļ. par dzīvokli

200,-- Borisovičs V. 45,— Teicama uzvedība, labi

sagatavots

150,—

180,— Mokzikovs Nikolajs .65,—

Teicama uzvedība,
taktiska

pamaz centības

Jūdu reliģ. Pazīst laika prasības
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Nākamais ieraksts izdarīts tikai 1890./91. m. g., tajā starp
citu atzīmēts, ka vecā skolas ēka vairs neatbilst saviem uzde

vumiem, tādēļ būtu jāceļ jauna. Turpat ir atzīmēts, ka pagast

valde ir uzcēlusi skolai tik .vajadzīgo pirti (1863. gadā tādas

bija tikai pie divām tautskolām apriņķī).

LATGALE MOSTAS!

Neraugoties uz bargajiem tautas apgaismības aizliegumiem
visa latviskā apspiešanu, daļiņai spējīgu un neatlaidīgu latga.

ļu jaunekļu izdevās pārvarēt šķēršļus un izrauties no tumsība*

valgiem. Pēteris Smelters, Francis Laizāns, Nikodēms Rancāns

brāļi Skrindas, Francis Kemps un vispirmais no viņiem Francis

Trasuns (1864. 16. X—1926. 6. IV), dzimis Rēzeknes apriņķi
Sakstagalā. Viņš bija viens no visdrosmīgākajiem Latgales at-

modas kustības vadītājiem un ideologiem. Pēc tautskolas beig-
šanas mācījies Jelgavas ģimnāzijā, kur iepazinies ar Baltijas
latviešu toreizējiem centieniem un mērķiem pretstatā nesen no

dzimtbūšanas atbrīvojušās Latgales drūmai un nospiedošai ne

ziņai. Turpmāk no 1883. līdz 1891. gadam Trasuns studē Pēter

burgā garīgajā seminārā un garīgajā akadēmijā, kur teologi

jas priekšmetus pasniedz latīņu valodā, bet pārējos — krievu

valodā. Pārējās valodas pasniegt nebija atļauts, bet privātā
kārtā divas reizes nedēļā rektors to neliedza. Latviešu studenti

kuri paredzēja darbu latviešu draudzēs, lūdza F. Trasunu mā

cīt viņiem latviešu valodu, kaut pats viņš nezināja vairāk kā to

ko māte mājās bija iemācījusi, nezinot gramatikas likumus. Ta

ču šī pašmācības skola, kurai Trasuns veltīja visu no mācībārr

brīvo laiku, deva daudz, un viņš mācoties pats mācīja savu?

biedrus, par paraugu izvēlēdamies Bīlenšteina «Elemente der

lettishen Sprache» un pārliecinādamies, ka latgaliešu dialek
tam ir tie paši likumi. Tā tika likti pamati latgaliešu rakstībai
kurai vēlāk Antons Skrinda uzrakstīja gramatiku.*

Pēc garīgās akadēmijas beigšanas tika nozīmēts par tici

bas mācības pasniedzēju Daugavpils skolās. Novērojis, ka lat

gaļu bējni labāk iet uz ticības mācības stundām poļu valodā

viņš aizrādīja bērniem, ka noliegt mātes valodu ir tāds pat!
§rēks, kā noliegt savus vecākus. Rezultātā poļu muižniecība

un krievu administrācija panāca F. Trasuna pārcelšanu uz Ri

gu par vikāru. Rīgā Trasuns nodibināja sakarus ar Rīgas lat

• M. Ape|s. Latgolas literatūras vēsture. 1933. g. Rēzekne
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viešu kultūras darbiniekiem un iepazīstināja viņus ar Latgales
latviešu vajadzībām, aicinādams uz sadarbību starp atšķirtām
tautas daļām. Ari šāda Trasuna darbība nebija tīkama krievu

administrācijai, un tā panāca Trasuna pārcelšanu uz Pēterpili,
kur viņš 1895. gadā darbojās kā vikārs un skolotājs
Katrīnas ģimnāzijā, nepārtraukdams sakarus ar Rīgas latvie-

šiem, rosinādams viņu interesi par Latgali kā latviešu zemi un

Francis Trasuns



70

tautu. Taču ari Pēterpilī vajātāji nelikās mierā, līdz 1896. gadā

panāca iekšlietu ministrijas spriedumu izsūtīt F. Trasunu uz

lekškrievijas — Vladimiras pilsētu.

1898. gadā F. Trasuns atgriežas no trimdas Pēterpilī, strā-

dā kā vikārs un kopā ar F. Kempu, N. Rancānu, K. un A.

Skrindām veic «Latviešu mūzikas biedrības» dibināšanas priekš-
darbus. Un 1903. gadā biedrība F. Trasuna vadībā sāk darbo-

ties, pulcinot Pēterpils latgaliešus un modinot viņu tautisko

apziņu. 1900. gadā F. Trasuns izdod «Daugavas katoļu kalen-

dāru».

1901. gadā viņš atkal tiek pārcelts uz Rīgu kā garīgā semi-

nāra profesors un garīgās konsistorijas loceklis.

1905. g. Trasuns atkal tiek pārcelts, šoreiz uz Rēzekni par

draudzes dekānu, bet 1906. gadā viņu ievēl I Krievijas valsts

domē kā vienīgo pārstāvi no Latgales. Pēc I valsts domes at-

celšanas viņš Pēterpilī vada Staņislava proģimnāziju
(1907.—1910. g.), taču krievu administrācijas pretenziju dēļ
spiests pāriet draudzes prāvesta amatā uz Narvu, tad Novgo-

rodu, Tallinu, bet 1914. gadā viņš ir Pēterpils konsistorijas lo-

ceklis un Gatčinas draudzes kapelāns, šajā laikā F. Trasuns

piedalās latgaliešu sabiedrisko darbinieku nacionālās kustības

rīkotajā gājienā pret metropolīta Kļučinska polonizāciju — ar

neatladīgām pūlēm nomākt latviešu valodas ieviešanu latviešu

draudžu baznīcās, šī prasība ieviest latviešu valodu tika ziņota
Romas pāvestam un publicēta latviešu un cittautu presē.

Neraugoties uz nemitīgu Trasuna vajāšanu un darba vietu

piespiedu maiņu, viņš veic lielu rakstniecības, valodniecības un

jaunatnes tautiskas audzināšanas darbu. 1910. gadā izdod pir-
mo latgaliešu lasāmo grāmatu «Školas dorzs», avīzi «Auseklis»

(1907. —1908. g.), uzraksta vairākus rakstus latviešu presē par
latgaliešiem un cīnās par Latvijas tautas daļu apvienošanas
nepieciešamību.

1908. gadā Trasuns piedalās Mīlenbaha sasauktajā apsprie-
dē par latviešu ortogrāfijas jautājumiem, kopā ar F. Kempu
un Antonu Skrindu, mēģinādami pārliecināt, ka tautas vienības

labad jāpāriet no gotu alfabēta uz latīņu alfabētu.

1917. gadā 26. aprīlī F. Trasuns vada Latgales vēsturisko

kongresu, kurā tiek pieņemta rezolūcija par Latgales apvienoša-
nos ar pārējo Latviju, vēlāk kļūdams par Latgales zemes pado-

mes locekli.

Turpmāk F. Trasuns bija visu Latvijas Satversmes sapul-
ču un visu Saeimu deputāts no Kristīgo zemnieku partijas, bet

pēc 1925. gada, kad pēc nesaskaņām ar garīgo vadību Trasuns

tika izslēgts no baznīcas, viņš pārstāvēja demokrātisko zemnie-

ku partiju saeimā.
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F. Trasuns daudz darīja un panāca katoļu baznīcas latvis-
košanu un Latgales kultūras līmeņa celšanu un tās apvienoša-
nu ar pārejam Latvijas daļām.

Literārā darbība izpaudās «Katoļu moju kalendārā», izdotā

1896. g. Jelgava, «Daugovas katoļu kalendārā», laikrakstā «Au-
seklis» (1906.—1907. g.) v. c. 1924. gadā nāca klajā F. Trasu-

na fabulu krājums, dzejas darbi ievietoti avīzēs «Zemnīku bolss»

Latgales atmodas darbinieku, aktieru grupa Pēterpilī
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1924. un 1925. g. gājumos. Dramatuģijā pazīstama 3 cilvēku

drāma «Nūgrvmušo piļs». Apglabāts Rēzeknē Miera ielas kapos.

levērojamas pārmaiņas skolu dzīvē notika 80. gados, kad

1886. gadā visas Baltijas skolas tika ietvertas Krievijas skolu

vienotā sistēmā un pakļautas Izglītības ministrijai ar vienotu

pārvaldi arī visā Latvijas teritorijā. Tika ierobežota vācu un

poļu muižniecības un garīdzniecības loma skolu lietās. Par ob-

ligātu kļuva visu mācāmo priekšmetu pasniegšana krievu va-

lodā. Tam bija kā pozitīva, tā negatīva nozīme. Tā sekmēja tau-

tu tuvināšanos, deva iespēju mācīties Krievijas augstskolās, pa-

līdzēja darba meklēšanā, veidoja strādnieku profesionālo sa-

vienību v. c, bet traucēja tāpēc, ka sekmēja nomaļu tautu ap-

spiešanu, cara ierēdņu patvaļību sabiedriskās kultūrdzīves pa-

kļaušanas un pārkrievošanas nolūkos. Skolās netrūka plakātu:
«ToßopHTb no JiaTbimcKH CTporo BocnpemaeTCH».

Visvairāk rusifikācija skāra Latgali, jo tā vienmēr bija pa-

kļauta cittautu mācību apgabalu pārvaldēm ar atšķirīgām va-

jadzībām un interesēm.

Dzimtbūtnieciskās verdzības valgos Latgales zemnieki sma-

ka 40 gadus ilgāk nekā citi Latvijas novadi (līdz 1861. gadam),
bet pēc 1863. gada poļu sacelšanās līdz 1904. gadam pastāvēja

stingrs rakstības aizliegums latīņu (sauktiem arī par poļu)
burtiem. Latgalē tajā laikā gotu un slāvu burtus vēl nelie-

toja. Tas viss par daudziem gadu desmitiem aizkavēja lasīt un

rakstīt prasmes attīstību, līdz ar to — kultūras un ekonomiskās

dzīves līmeņa straujāku celšanos Latgalē.
19. gadsimta otrajā pusē, attīstoties rūpniecībai Krievijā,

rūpnīcām aizvien bija vajadzīgas lētas darba rokas. Agrārpoli-
tika Latgalē arī pēc dzimtbūšanas atcelšanas neuzlaboja dzī-

ves apstākļus, gluži otrādi, darba spējīgie bezzemnieki un sīk-

zemnieki devās meklēt darbu un iztiku uz Krievijas lielpilsētām,

sevišķi uz Pēterburgu.

Līdz ar strādniekiem arvien biežāk devās meklēt ceļu "uz

gara gaismu centīgākie un uzņēmīgākie Latgales jaunieši. Tā

kā Latgales jauniešiem joprojām ceļš uz darbu skolās un valsts

iestādēs bija liegts, atlika meklēt iespēju mācīties katoļu kulta

mācību iestādēs. Un Pēterburgā tādas bija S. Katrīnas ģimnā-

zija, katoļu garīgais seminārs un dažam labam arī garīgā aka-

dēmija. Tādu vai tamlīdzīgu ceļu bija spiesti iet (atšķirībā no

Rīgas latviešiem) vairums Latgales censoņu, turpmāk dažu re-

dzamu Latgales nacionālās atmodas laika garīdznieku, sabied-

risku darbinieku, jaunatnes audzinātāju un skolotāju. Lūk, daži

no viņiem:

Nikodēms Rancāns (1870. g. 13. 1X—1933. g. 24. VIII), dzi-

mis Ludzas apriņķa Ivanovas pusmuižā, pēc Ludzas pilsētas
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skolas mācās reālskolā Pleskavā. Pēc tam iestājas Pēterpils
karaskolā, no kuras tiek komandēts uz Franciju zanāšanu pa-

pildināšanai. Tur viņš iepazīstās ar Rietumeiropas kultūru. At-

griezies no- ārzemēm, atstāj karadienestu un iestājas garīgajā
seminārā. To beidzot, turpina izglītību garīgajā akadēmijā, kuru

1903. gadā pabeidz ar teoloģijas zinātņu kandidāta grādu. Se-

ko garīdznieka darbs Pēterpilī, Krāslavā, Rēzeknē un atkal

Nikodēms Rancāns
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Pēterpilī, kur strādā kādā skolā kā viceprefekts un draudzes

skolu kapelāns. Vienlaikus pievēršas Pēterpilī dzīvojošo latgaļu
bērnu audzināšanas un izglītošanas darbam. Trūcīgiem skolē-

niem un studentiem 1904. gadā organizēja kopmītni, sniedzot

vispusīgu atbalstu.

N. Rancāna mudināti un atbalstīti, izglītībai un zināšanām

piekļuva turpmāk daudzi redzami Latgales kultūras un zināt-

nes darbinieki, to skaitā J. Rancāns, J. un B. Miglinīki,
F. Kemps, J. Kindzulis, P. un O. Laizāni v. c.

N. Rancāns 1906. gadā Pēterpilī sāk izdot un rediģēt avīzi

«Sākla», bet 1907. gadā tiek pārcelts darbā uz Rēzekni, kur se-

višķi enerģiski izpaužas viņa talants un neatlaidība pirmo lat-

viešu tautskolu dibināšanā, rakstniecībā, sabiedriskajā darbībā.

Viņa nopelns ir 1907. gadā Rēzeknē dibinātā draudzes skola

ar latviešu valodas mācīšanu, tirdzniecības skola (1908. g.), burt-

liču skola un zemkopības skola (1912. g.). Bez tam N. Rancāns

nodibināja Rēzeknē kooperatīvus, piemēram, Latgales krājkasi
un Latgales zemkopības biedrību v. c, organizēja pirmo Latga-
les zemkopības izstādi Rēzeknē (1910. g.). Vienlaikus līdzdar-

bojās preses izdevumos «Drvva», «Latgolas vords», «Draugs»,
sniedzot tajos virkni praktiska rakstura darbu. N. Rancāna

spalvai pieder grāmatas: «Augļu dorzs» (1910. g.), «Sakņu
dorzs» (1910. g.), «Pļovu porlobošona» (1910. g.), «Teirumu

apstrodošona» (1910. g.), «Bišu kūpšona» (1911. g.), «Lūpu

kūpšona» (1913. g.), Ābece vai «Lementers», stāsts «Genovefa»

un daudzi citi laicīga un garīga satura darbi. 1922. gadā
N. Rancāns laida klajā Latvijas vēstures I un II daļu.

Būdams vispusīgs cilvēks ar pamatīgām zināšanām, viņš
sniedza skaidrā un tautai saprotamā valodā stāstus un feļeto-
nus, asprātīgu humoru un satīru laikrakstos un kalendāros.

Visus tupmākos dzīves gadus N. Rancāns ir veltījis Latga-
les nacionālās inteliģences audzināšanai, tās apziņas modinā-

šanai. 1922. gadā viņš strādāja kā profesors katoļu garīgajā
seminārā, tad vairākus gadus vadīja Aglonas ģimnāziju, bet

no 1929. gada līdz mūža beigām vadīja Rēzeknes skolotāju in-

stitūta darbu.*

N. Pancāna galvenā rūpe un mērķis bija — tautas izglīto
šana. Viņš allaž atgādināja: «Latvieši, māciet savus bērnus!»

Viņš visu mūžu cīnījās par vienotu latviešu tautas kultūru un

modināja nacionālo apziņu. 1920. gados neatlaidīgi veicināja
zemnieku pāreju uz viensētām un daudzlauku saimniekošanas

sistēmu.

M. Ape|s. Latgališu literatūras vēsture., Rēzekne. 1933. g.. Latgales skolotāji c. iz

devums, 50.—5Llpp.
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Viņš ne tikai rakstīja grāmatas, bet organizēja nedēļas kur-

sus zemniekiem lopkopībā un piensaimniecībā. 1910. un 1911.

gadā šādi kursi ar kvalificētu speciālistu un zinātnieku pieaici-
nāšanu tika sarīkoti Rēzeknē, Viļānos, Varakļānos, Kaunatā,

Rozentovā, Ludzā, Rogovkā, Bēržos, Landskoronā, Dricānos,

Barkavā, kā arī Daugavpils apriņķa pagastos. 1907. gadā Rē-

zeknes Tirdzniecības skolā pēc N. Rancāna iniciatīvas viesojās
1903. gada Pēterburgā dibinātās «Latvīšu muzvkalos bīdreibas»

(kuras dibināšanā viņš bija piedalījies) teātra trupa ar R. Blau-

maņa lugu «Ļaunais gars».

Šajā sarīkojumā Latgalē pirmo reizi tika dziedāta līdz tam

nedzirdēta dziesma «Dievs, svētī Latviju», bet 1915. gadā kādā

svinīgajā tirdzniecības skolas gājienā sāka lietot Latvijas na-

cionālo sarkanbaltsarkano karogu, parādot tam pelnītu godu.
N. Rancāna nopelns bija Tautas universitātes un Tautas kon-

servatorijas nodibināšana Rēzeknē.*

Līdz ar to Rēzekne saka veidoties par Latgales kultūras cent-

ru. Laimigā kārtā pie sabiedriskās dzīves apvārkšņa ienāca

vēl viens milzis — Nikodēms Rancāns. Ar plašajiem sakariem

Krievu administrācija un diplomātisko laktu viņš pārvarēja

vietējo činavnieku šovinistisko pretestību un pulcināja latvie-

šus dažāda veida sabiedriskai aktivitātei.*

Visu savu darba mūžu viņš bija ne vien garīdznieks, bet iz-

cils Organizators, sabiedrisks darbinieks, skolotājs un jaunatnes

audzinātājs.
Francis Kelps (1876. gada"24. decembrī—l9s2. gadam, miris

represiju laikā Sibīrijā), dzimis Rēzeknes apriņķa Makašēnu

pagasta Sprūževas sādžā. Agrā bērnībā zaudējis abus vecākus,
Francis nokļūst mātes radinieku Miglinieku ģimenē Nautrēnu sā-

džā. Pabeidzis Rogovkas tautskolu, Ludzas apriņķa skolu, pro-

ģimnāziju Pēterpilī, turpina studijas garīgajā seminārā, taču

stājas no pēdējā kursa. Seko dienests armijā un piedalīšanās ka-

rā, kurā tiek ievainots un kontuzēts, karu beidz kā rezerves

leitnants. Pēc dienesta pats sagatavojas un nokārto ģimnāzijas
gala eksāmenus, un iestājas civilinženieru institūtā, kuru beidz

kā inženieris arhitekts.

Līdz ar F. Trasunu un N. Rancānu enerģiski darbojas lat-

galiešu nacionālās atmodas darbā, Latviešu muzikālās biedrī-

bas darbā un F. Trasuna rediģētā «Daugovas katoļu kalendā-

ra» izdošanā.

Ar neparastu entuziasmu un darba sparu viņš pulcina un

aizrauj tautas atmodas darbā Pēterburgas latgaļu jaunatni.
Izveido nelegālo pulciņu «Gunkurs», 1903. gadā laiž klajā hek-

i M. Bukšs. Nikodēms Rancāns. 1943. g., Daugavpilī.
*

T. Puisans. Latgale. Vēsturiskas skices, Toronto, 1988., 192. lpp.
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tografētu žurnālu «Zvaigzne» — pirmo latgaliešu laikrakstu.

1904. gadā kopā ar F. Trasunu un Antonu Skrindu uzsāk cīņu

par drukas aizlieguma atcelšanu un ar neatlaidīgām pūlēm pa-
nāk to 1904. g. 13. IV. 1905. g. novembrī iznāk pirmā latga-
liešu atmodas laikā drukāta avīze (grāmata) «Gaisma», kuras

redaktors, idejiskais vadītājs un rakstu autors — Francis

Kemps. Diemžēl Latgales poļu muižnieki, garīdznieki ar viltus

apsūdzībām varas iestādēs un ticīgo iebaidīšanu 1907. gadā pā-

Francis Kemps
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nāca «Gaismas» aizliegumu, jo «Gaisma» atmaskoja muiž-

nieku nelikumības un izdarības, cīnījās pret pārpoļošanas
un rusifikācijas politiku Latgalē un meklēja ceļu uz visu Lat-

vijas daļu apvienošanu.

Bet F. Kemps nepadodas, 1908. gadā izdod žurnālu «Aust-

ra», izveido biedrību «Gaisma», kuras mērķis — veikt apgaismo-
šanas darbu tautā ar grāmatu, avīžu izdošanu, skolu dibinā-

šanu utt. Sī biedrība sekmīgi darbojas līdz I pasaules kara sā-

kumam. «Gaismas» biedri piedalījās latviešu teātra izrāžu un

koncertu rīkošanā, grāmatu izdošanā un izplatīšanā, priekšla-
sījumos un citos pasākumos Latgales lauku centros.

Pirms tam Pēterpilī Kemps vēl izdod avīzi «Ļaužu bolss»

un žurnālu «Jauko Latgola», kā arī sniedz rakstus «Jaunās Zi-

ņās», «Austrā».

1920. gadā F. Kemps tika iecelts par Rēzeknes pilsētas gal-
vu, pēc tam strādāja kā ceļu būves inženieris. 1930. gadā tika

ievēlēts Satversmes sapulcē, bet 1922. gadā — Latvijas pirmajā
Seimā. No 1935. gada F. Kemps dzīvo un strādā lauku mājās
Zvirgzdenē (Ludzas apr.).

Lai segtu iespieddarbu izdošanas izdevumus, Kemps pārdod
visu tēva mantojumu un, veikli apiedams cenzūras barjeras,
1897. gadā Tilzītē nodrukā grāmatu: «Skaitiejszona swādiniom

un swātku dīnom», vēl vecajā poļu ortogrāfijā, bet 1900. gadā
iespiež «Lementers latwišu bārnim» un 1901. gadā — «Zalta al-

tāris — dzismiu un lvugszonu gromota». Šīs grāmatas tika

ievestas Latgalē kontrabandas ceļā, bet, kad cara ierēdņi ap-
ķērās, ka ir apieti, aizliedza šīs grāmatas pārdot. Tāpēc liela šo

grāmatu daļa palika neizplatīta, guļot mācītājmāju bēniņos.
1908. gadā viņš saraksta Latvijas vēsturi, kura iznāk tikai

5 burtnīcās, jo pietrūka līdzekļu, bet 1910. gadā saraksta un

laiž klajā monogrāfiju «Latgalieši». Kemps daudz strādājis pie
latgaļu valodas ortogrāfijas un panācis «čupu burtu» «cz»,
«sz», «ch», v. c. atmiršanu. 1907. gada 17. augustā sanāksme
Kezeknē ar dažiem labojumiem un papildinājumiem šī ortogra-
»ja tika pieņemta. Šos latgaļu rakstības pamatus Antons Skrin-
ua vēlāk apstrādāja un izdeva īpašā grāmatā «Latvīšu volūdas

gramatika».

Latgales kultūratmodas darbā rosīgi darbojās F. K.empa dzī-
ves biedre, dzejniece Konstrancija Daugule.

rasos spēka gados šis talantīgais cilvēks bija varmācīgi at-

rauts
no mīļotās Dzimtenes. Vēl 1938. gadā viņš publicēja vie-

nu no saviem literāriem darbiem «Latgales likteņi», neparedzē-
dams savu likteni, bet viņa pateicīgie tautieši vienmēr atceras
VlI?u vitālajās dzejas vārsmās:
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Tāvu zeme, vorgu zeme,

Celīs, šovus dālus sauc;

Verīs, cik vēļ dorba prīškā
Un cik toļ, jau sveši ļauds! ...

Lielu ieguldījumu Latgales atmodas darbā devuši brāļi
Skrindas. Vecākais no Skrindām bija Benedikts (1868. g. 6. 111

-
1947. g. 10. XII), dzimis Daugavpils apriņķa Līksnas pagasta

Mukonu sādžā. Pēc pamata un vidējās izglītības iegūšanas strā-

dājis Pēterpils garīgajā seminārā un 1903. gadā tika iesvētīti

par priesteri. Savu literāro darbību uzsāka brāļa Kazimira re

diģētajā avīzē «Dryva». Sarakstījis vairākas garīga satura grā
mātas un 1936. gadā atmiņu grāmatu par savu brāli Kazimiri

Skrindu — ievērojamu Latgales atmodas darbinieku. Benedikts

Skrinda ilgus gadus bija mariaņu klostera priekšnieks Viļānos
kur bija izveidota sava grāmatu spiestuve un izdots katoļu žur

nāls «Saulīte». Arī miris viņš ir Viļānos un apglabāts baznīca;

dārzā.

Kazimirs Skrinda (1875. g. ...—
1919. g. 25. IV), dzimi;

turpat. Pēc Līksnas pagastskolas mācās Pēterpilī, Katrīnas

proģimnāzijā, vienlaikus pelnīdams iztiku ar privātstundu pa

sniegšanu. Tad seko studijas garīgajā seminārā un garīgaj;
akadēmijā, kuru pabeidz 1901. gadā. Kādu laiku strādā Pēter

burgā kā skolu kapelāns, līdz tiek norīkots darbā Minskā. Ne

1904. gada līdz 1911. gadam atkal strādā Pēterpilī kā garīgi
semināra profesors un inspektors, reizē pildot dažādu draudzi

prāvesta pienākumus. Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas pār

ceļas uz Rēzekni, kur nododas grāmatu un laikrakstu izdoša

nai un literārai darbībai. Vēsturisku samezglojumu laikā bij<

spiests atstāt Latgali. Uzturēdamies Lietuvā un pildīdams ga
rīdznieka pienākumus pie lipīgi slimajiem, saslima ar izsitums

tīfu un nomira svešumā, 1919. gada 25. aprīlī. Ar Latgale
Skolotāju savienības pūlēm 1921. gada decembrī K. Skrinda

mirstīgās atliekas tika pārvestas uz Rēzeknes Miera kapiem.

Kopš studiju gadiem K. Skrinda enerģiski iekļāvās Pēter

pils studējošās jaunatnes atmodas veicināšanas darbā, kļūdām
par Latviešu Muzikālās biedrības idejisko vadītāju. Būdām

apveltīts ar izcilām organizatora spējām, pulcina biedrībā jai
nātni, sarīko pirmos Latgales skolotāju kursus, kuri vairāki

gadus turpina darboties sabiedriskā kārtā.

Lai sekmīgāk varētu turpināties uzsāktais tautas kultūra

atmodas darbs, 1907. gadā Aglonā pulcējās Latgales laicīg

un garīgā darba inteliģence, laf izlemtu jautājumu par latg*
lv avīzes izdošanu. Sanāca Francis Kemps, Antons Skrind*
Francis Trasuns, Kazimirs Skrinda, Nikodēms Rancāns, I. Velk l
mc v. c. un nolēma, ka jaunā laikraksta redakcija jāuztic Kaz]
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mirām Skrindam. Jaunā avīze tika nosaukta zemniekiem vispa-

rastākajā un mījākajā vārdā — «Dryva». Ar to sākās Kazimira
Skrindas īsā, bet spilgtā mūža galvenais darba posms.

Kazimirs Skrinda

1908. gada 15. maijā iznāca ilgi gaidītā laikraksta pirmais
numurs. Laikraksts turpināja iznākt 10 gadus vienu reizi mē-
nesī, bet kopš 1911. gada — katru nedēļu. Avīze tautā guva lie-
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lv atsaucību. Pēc apjoma tā drīzāk līdzinājās žurnālam, un ta

bija ikmēneša literārie pielikumi ar nosaukumu «Tautas biblio

tēka». Līdz 1917. gadam redakcija atradās Pēterpilī, bet turp
māk Rēzeknē. «Drvva» veica auglīgu darbu, tā izvirzīja sev

mērķi kalpot tautai, vest to pie gara gaismas, pārvarēt gadsim
teņu verdzisko tumsu un nabadzību, veicināt saprātīgumu un

pārticību.
Bez visa tā K. Skrinda aktīvi piedalījās Sibīrijā dzīvojošc

latgaļu katoļu draudžu aprūpē un tur izveidoto skolu vizitācijā

tādējādi izveidodams ciešus sakarus starp kara bēgļiem, pārce

ļotājiem un tautiešiem dzimtenē.*

K. Skrinda kās Latgales izglītības biedrības komitejas locek

lis vadīja komisijas darbu, kura izveidoja ap 30 skolas latgaļi

bēgļu bērniem Krievijā, kā arī sekmēja kopmītņu ierīkošanu vi

dusskolniekiem un studentiem Pēterpilī. Ar pseidonīmu «Skud

ra» K. Skrinda ir sniedzis daudz publicistisku rakstu par lat

viešu skolu, jaunatnes audzināšanu, sabiedrisko dzīvi, mudina

jis jaunatnes censonību, savas dzimtenes mīlestību un godina
šanu ne vien «Dryvā», bet arī citos latgaļu izdevums.

K. Skrindas redakcijā kopš 1908. gada tika izdots žurnāls

«Ticeiba un dzeive» (1 reizi mēnesī). Iznāca 10 tā numuri.

Antons Skrinda (1881. g. 12. X—l9lB. g. 4. IV), dzimi;

turpat. Arī mācījies turpat, kur viņa vecākie brāļi, tikai pēc v;

dusskolas beigšanas viņš studē kara medicīnas akadēmijā. 190?

gada revolūcijas laikā, kad akadēmija nedarbojās, kādu laiki

studēja Šveicē, Bernes universitātē, bet pabeidza medicīna;

akadēmiju 1910. gadā Pēterpilī. Vēl studiju gados aktīvi pie

dalījās Pēterpils latgaļu kolonijas kultūras darbā, organizējc
māksliniecisko pašdarbību, gatavojot teātra izrādes, darbojc
ties laikrakstā «Auseklis», «Drvva» v. c. kā līdzstrādnieks, sti

dējošās jaunatnes biedrības «Gaisma» izveidē un praktiskajā
vadībā. 1908. gadā viņš sarakstīja latgaļu valodas gramatiki
sakārtoja grāmatu «Dzīsmu voceleite», bet 1914. gadā sakar

toja un izdeva pirmo latgaliešu dzejnieku darbu antoloģij-
«Kukle». Bez tam rediģēja kalendāru «Drvva». Arī pats raks'

ja dzejoļus, tulkoja citu darbus, sniedza medicīniskos padomu
prese.

Pēc medicīnas akadēmijas beigšanas tika norīkots darb

uz Sibīriju. Strādāja Kanskas pilsētā. Arī būdams tālu sveši

mā, viņš rosīgi darbojās laikrakstos «Drvva» un «Dzimtine
Vēstis».

1913. gada Antons Skrinda atgriezās un apmetās uz pasta
vīgu dzīvi Rēzeknē ar nodomu nodoties rakstniecībai un kulti

ras darbam, taču karš pārvilka svītru labajiem nodomiem. $<

* M. Ape|s. Latgalisu literatūras vēsture, 1933. g., Rēzeknē.
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koja mobilizācija, norīkojums uz Austrijas-Ungārijas fronti

Atgriešanās dzimtenē 1918. gadā bija liktenīga, viņš pēkšņi sa

slima ar Sibīrijas mēri un 1918. gada 4. aprīlī aizgāja mūžībā

Abi jaunākie brāļi — Kazimirs un Antons Skrindas — atdu

sas Rēzeknes Miera kapos.

Antons Skrinda
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Skolu un sevišķi skolēnu skaits Latgalē bija niecīgs. 188i
gadā Rēzeknes apriņķa Ministrijas tautskolās bija tika' 6i

skolēnu, baznīcas draudzes skolās — 119 skolēni. Tikai 189-

-gadā tika izveidota tautskola Gaigalavā (Bikavā), tai seko

1895. g. Sakstagalā,
1896. gadā tika izveidota tautskola Bērzgalē, un

1897. gadā tika izveidota Dricānu 1-gadīga tautskola.

1897. gada tika izveidota tautskola Rikavā,

1898. gadā tika izveidota tautskola Lomos.

1890. gadā Viļānu miestā bija arī ebreju skola, kurā māc

jās 45 skolēni. Tos mācīja rabins Šacs ar palīgu — rebu (Jūd;
ticības māceklis). Jaunu skolu atvēršana nebija vienkārša. Li

kā tas notika ar Dricānu skolu.

1894. gadā skolu inspekcija ziņoja skolu pārvaldei, ka Dr

cānu ciemā nepieciešama skola, kur līdz tam «lasitprasmt
nodota no paaudzes uz paaudzi, no sādžas uz sādžu bez vals:

pabalsta1. Norādīts, ka esošās skolas ir tālu. Viļānu tautskola-

-25 km, ar 46 skolēniem un valsts pabalstu 80 rubļi gadā, B:

kavas tautskola — 12 km, ar 18 skolēniem un valsts pabāls
50 rbļ. gadā, Makašānu — 14 km, ar 35 skolēniem un valsi

pabalstu, un Ilzenbergas — 15 km, ar 30 skolēniem. Pie ta:

noradīts, ka Bikavas skola pastāv tikai pirmo gadu, sakarā

to atvērt skolu Dricānos ir neatliekama vajadzība. Tāds ir sk

lv Direkcijas ieskats.

«Pagastā dzīvo 3965 iedzīvotāji un 20 iedzīvotāji Dricār

ciemā, tie ir cittautības un citticības sastāva iedzīvotāji, ku

dzīvo uz galējas nabadzības robežas, no kuriem nevar gaič
skolas uzturēšanu bez valsts pabalsta».

Skolas direkcijas vārdā prasību parakstījis I. Borodisovs.

Tālāk seko anketa ar sīku paredzamo skolas izdevumu B

skaitījumu un ciema stāvokli, t. sk.:

zemnieku vienreizējie izdevumi — 1485 rbļ.
skolas pastāvīgu izdevumu summa — 250 rbļ.
Pabalstā skaitās 180 sētas, uz katru zemes gabalu dzīvo 4-

-5 saimes.

Zemnieku īpašumā ir 3801 desetīna zemes, bet pagastā di

vo 3965 cilvēki.

Saistības nodrošina Dricānu pagasta 1895. gada 4. 111

mums.

Papildpalīdzība: celtniecībai
— 100 rbļ. vienreizēji,

pirmmācībai — 100 rbļ. vienreizēji,
skolotajam — 225 rubļi gadā,

1 Baltkrievijas PSR CVVA, 2507. [~ apr. I, sakarā ar tautskolas atvēršanas lietu
canu ciema 1894. —1897. g.
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pareizticīgo garīdzniekam — 25 rubļi gadā,
bet ja negrib pareizticīgo garīdznieku skolai, tad katoļu garīdz-
niekam lai maksa pagasts.

Zemnieku saistības

Zemnieki asignēja 900 rbļ. skolas celtniecībai un apņēmās
līdz 1895. g. 1. IX eku uzcelt (bez saimniecības ekam, jo trūkst

līdzekļu). Skolas dārzam iedalīta 1 desetīna zemes, skolas pa-

stāvīgiem izdevumiem un iekārtai — 50 rbļ.

skolotajā algai — 50 rbļ.,

apkurei, apgaismošanai un apkopei — 100 rubļu.

Skolas apdrošināšanu uzņemas zemnieki.

Pastāvīga izdevumu summa sastādīja 1485 rbļ.

Pastāvīgā izdevumu summa skolotājam — 250 rbļ.
Līdz ar to tiek izlemts jautājums par viengadīgas Ministri-

jas skolas atvēršanu Dricānu ciema. Bez tam seko prāvs dau-

dzums protokolu, ziņojumu, sanāksmju, pārskatu, atskaišu v. c.

dokumentu.-

Ja! Slavenajam Latgales vēstures pētniekam Boleslavam

Brežgo (1887. 31. 111—1957. 30. IX) neizdevās gūt pirmizglītī-
bu dzimtajā Dricānu ciemā, kur viņš 1887. g. 31. 111 piedzima
lauku amatnieka ģimenē, jo skola izveidojās vēlāk, kad tēvs

viņu jau bija nodevis Rēzeknes pilsētskolā un pēc tās Viteb-

skas ģimnāzijā, Boleslavs jau pats kā eksterns 1910. g. nokār-

toja gada e'ksamenus un pievērsās dzimtās Latgales vēstures

pētīšanai, tai ziedojot visu savu mūžu: gan studējot no 1911.

gada Maskavas arheoloģijas institūtā, gan 1914. g. dienot Tbi-

lisi kara skola, gan -pēc ievainojuma frontē, līdz 1916. gadā
pabeidz minēto institūtu ar trim disertācijām, iegūdams ne vien

diplomu, bet reizē zinātnieka mākslas vēsturnieka zelta medaļu.
Turpmāk ne vien pētīja, bet arī turpināja studijas senkrievu

ornamentikā Voroņežas universitātē, kas deva viņam tiesības
lasīt universitātēs lekcijas. B. Brežgo tika pieņemts savā Mas-

kavas institūtā Krievijas vēstures un senatnes katedra un 1920.

gadā kļūst par profesoru. Līdztekus darbam institūta ir Galve-

nās arhitektu pārvaldes pilnvarotais un direktors un veido Pa-

domju valsts arhīvu, reizē vac materiālus par Latgali. 1925.
gadā viņš atgriežas Latvijā, strādā vietējo arhīvu veidošanā,
veic pētījumus Polijas arhīvos, publicē rakstus par zemnieku

dzīvi dzimtbūšanas laikos, .par Latgales skolām, iedzīvotājiem

ņtt. 1957. gada LPSR ZA publicē pilnu viņa darbu sarakstu,
kurā ir 107 svarīgi pētījumi par Latgali, bet Latvijas Valsts

bibliotēka ir 190 glabāšanas vienības ar apmēram 3000 lapām.

) in š ir publicējis vairāk kā 100 darbus, izdevis grāmatas utt.
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1987. gadā visa Latvija un Latgale atzīmēja profesora vēs

turnieka 100 gadu jubileju.
1894. gadā visā Latgalē bija tikai 89 skolas ar 4604 skolē

niem, bet Vidžemē (latviešu -daļā) —
546 skolas, t. sk. 8 izgli

tības ministrijas, 61 draudzes skola, 378 pagastskolas, 49 pa

reizticīgo draudzes skolas, arī 50 pareizticīgo palīgskolas.

Boļeslavs Brežgo

Kurzemē bija 400 dažādas skolas.

Laikā no 1891. gada līdz 1896. gadam Izglītības ministri;

tika risināts zemākas arodskolas atvēršanas jautājums Rēze
nē. šāds bija pirmās arodskolas, kura vēra durvis 1896. gad
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pirmais stundu saraksts; pirms tam arodapmācības klase bija
pie pilsētskolas.

I. klasei.

8.00—10.00 — Rasēšana.

Pirmdienā:

10.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

13.30—18.00 —
Darbs darbnīcās.

8.00—10.00 — Zīmēšana.

Otrdienā:

10.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

.13.30—18.00 — Darbs darbnīcās.

8.00—10.00 — Darbs darbnīcās.

Trešdienā:

10.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

13.30—14.30 — Krievu valoda.

14.30—15.30 — Aritmētika.

15.30—18.00 — Darbs darbnīcās.

8.00—10.00 — Rasēšana.

Ceturtdienā:

10.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

13.30—18.00 — Darbs darbnīcās.

8.00—10.00 — Darbs darbnīcās.

Piektdienā:

10.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

13.30—14.30 — Krievu valoda.

14.30—15.30 — Aritmētika.

15.30—18.00 — Darbs darbnīcās.

Sestdienā:
7.00—12.00 — Darbs darbnīcās.

14.00—16.00 — Reliģijas mācība.

Skolas pārzinis (N. Bazičevs).

Pēc 1897. gada iedzīvotāju skaitīšanas datiem Latvijā dzī-

voja 1.929.387 iedzīvotāji, no tiem 70,6% dzīvoja laukos, kur

bezzemnieki sastādīja 70% līdz 75%. Sevišķi liels bezzemnieku

skaits bija Latgalē. Meklējot darbu un iztiku, viņi lielā skaitā

bija spiesti izceļot uz Krievijas guberņām un pilsētām, pat uz

Sibīriju.
Negūdama panākumus rusifikācijas ceļā īstenot savus no-

lūkus Latgalē, cara valdība 20. gs. sākumā ķērās pie citas vil-

tības, proti, pie pamatiedzīvotāju pārvilināšanas uz aģitatoru
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izdaudzinātajiem brīvajiem novadiem, kur zemi «cara tētiņš»
it kā dāvinot izceļotājiem. Baumas darīja savu, lūk, ķēniņš, uz-

zinājis par latgaļu lielo nabadzību un zemes trūkumu sādžās,
nolēmis sadalīt lielās muižas Sibīrijā tieši latgaliešiem. Pro-

tams, muižnieki nevēlējās zaudēt lēto darba spēku, bet garīdznie-
ki — draudžu locekļus un pretojās izceļošanai. Sibīrija gan bie-

dēja zemniekus ar slikto slavu, bet ko darīt, ja dzimtenē zeme

tiek vien 70% darba spējīgo zemnieku? Vispirms vervētājiem
devās līdzi prātīgie izlūki. Drīz tie atgriezās jūsmīgi, jo zeme

tur tiešām laba un brīva. īsā laikā uz Omskas un Tomskas gu-

berņām pārceļoja pāri par 80.000 bezzemnieku un sīkzemnieku,
cik īsti, neviens neskaitīja, jo kolonizācijas iestādes pierakstīja
tikai dvēseļu skaitu un guberņas bez ticības un tautības atšķi-
rībām. Pirms I pasaules kara turp ceļoja brāļi Skrindas —

Kazimirs katoļu draudžu sakopšanai un skolu darba organizē-

šanai, bet Antons, pildot cildeno ārsta pienākumu. Viņi Rietum-

sibīrijā atrada vairākus ciemus ar latviešu nosaukumiem, sko-

las, pat baznīcas. Taču šodiena neliecina par latviešu kopienu
esību svešumā.*

Lūk, ko par šo Latgales izceļotāju likteni Sibīrijā stāsta

viens no pēcnācējiem — Alberts Cepe. Viņš ir Sibīrijas latvie-

tis, dzimis 1921. gadā Krasnojarskas apgabala Ujarskas rajo-
na Borisovas ciemā. Viņa vectēvs Jēkabs Purviņš kopā ar ci-

tiem latviešiem 1887. gadā izceļoja uz Sibīriju. Apguva zemi,

iesāka ar slieteni. Drīzumā uzcēla baļķu māju, saimniecības

ēkas, iekopa tīrumus.

Kad sāka celt Maskavas—Vladivostokas dzelceļu, ieradās

vēl daudz latviešu. Gar dzelzeļu izveidojās latviešu ciemi. Ģi-
menes bija lielas, bet visi čakli strādāja, un drīz vien dzīve kļu-
va vieglāka. Taču sekoja postošais krievu-japāņu karš, un gan-
drīz visus pieaugušos vīriešus iesauca armijā. No šā kara at-

griezās tikai retais. Neatgriezās arī Purviņu kuplās dzimtas vai-

rāki pārstāvji. Tiklīdz nedaudz atžirga, sekoja 1917. gada re-

volūcija un pilsoņu karš. Vīriešu kārtas pārstāvji cīnījās pret
Kolčaka v. c. bandām. Revolūcijas pusē cīnījās arī Alberta tēvs

Alberts Caps. Beidzās pilsoņu karš. Un atkal atdzima Krasno-

jarskas novada latviešu ciemi. Taču sekoja 1928.—30. gadu zem-

nieku sētu postīšana — «kulaku ekspropriēšana». Un, tā kā lat-

vieši dzīvoja turīgāk, viņus visus veselām sādžām izveda vis-

pirms uz Jeņisejsku, bet 1929. gada pavasarī ar plostiem pa

Jeņiseju uz aizpolāro Igarku vai Dudinku
....

Tūkstošiem latviešu te badā, aukstumā un slimību dēļ gāja
bojā. Albertam laimējās izdzīvot, jo viņa mātei Albīnai izde-

vās ar mazo bērnu pulciņu nokļūt kolhozā «Pobeda». Viņu gan

* F. Kernps. Latgolas likteņi. Rīgā. 1938. g. 75 —91. Ipp.
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kolhozā neuzņēma, taču vietējie iedzīvotāji palīdzēja izdzīvdt.

Un tā trīspadsmitgadigais Alberts kļuva par kolhoza mucinieka

mācekli un vienu no ģimenes apgādniekiem ... Viņš atceras, ka

līdz 1936. gadam Sibīrijā vēl šur tur saglabājās latviešu skolas,

tika izdotas avīzes un žurnāli «Taisneiba», «Cīņubiedrs», «Jau-

nais ceļš», «Latgales Ceiņa» v. c.

Taču 1936. gadā izplatījās sauklis «Rotfront», un tam sekoja
jauns terora vilnis. Slēdza visas latviešu skolas, preses izde-

vumus, bet 1937. gadā arestēja un «veda prom» vīriešus, bet

sievām lika parakstīt atteikšanos no «nodevējiem».... Apcieti-
nāja arī «tautas nodevēju» bērnus. Jebkura rosīga darbošanās,

pat latviskais uzvārds draudēja kļūt par represiju cēloni. Al-

bertu glāba viņa darbaudzinātājs Afanasjevs, kurš izgādāja
zēnam personības apliecību (pases nebija) ar sagrozītu uzvār-

du — Cepe. Staļinisms visiem spēkiem centās iznīdēt tautību,

kultūru atšķirības, pat dzimtenes atmiņas. Tā tika veicināta

«tautu saplūšana». Alberta tālākais liktenis cauri kara frontēm

un ievainojumiem atveda savu senču dzimtenē — Latgalē.*

ATMIŅAS
PAR TAUTSKOLU VIĻĀNOS

Izdevās pierakstīt interesantas un pamācošas vairāku biju-
šo skolēnu atmiņas par viņu skolas gaitām gadsimtu mijā Vi-

ļānu pagastskolā (tā vini sauca).

Boļeslavs Sivčiks (1893. 1X—1984. 5. VII) — profesors,
lauksaimniecības zinātņu doktors, PSKP biedrs (1918.).

«Skolā es sāku iet gadsimta sākumā. Skola atradās nelielā

koka mājiņā blakus pagastnamam iepretī Viļānu pasta noda-

ļai. Skolas ēkā bija viena kopējā klase, gaiteņa pretējā pusē —

virtuve, tai blakus meiteņu kopmītnes istabiņa, bet aiz tās- —

zēnu istabiņa. Otrajā ēkas galā bija skolotāja dzīvoklis.

Kopmītnes telpās gar vienu sienu — vienlaidus lāviņas, bet

pie pretējās sienas — galds visas sienas garumā, pie kura sko-

lēni mācījās un arī ēda.

Zēnu istaba bija caurstaigājama, ar durvīm uz klasi. Klasē

bija gari soli divās rindās ar eju starp rindām. Katrā solā sē-

dēja 6—B skolēni. Klases kreisajā pusē sēdēja pirmziemnieki,
bet labajā — II un 111 grupas skolēni. Klases priekšā pie sie-

nas divas tāfeles, skolotāja galds un lieli skolas skaitīkļi.
Skolā skolēniem tika izsniegtas grifeļtāfelītes, grifeļi, line-

āli, mācību grāmatas, vēlāk arī burtnīcas ar slīpām līnijām.

B. Scņkans. «Kāds dzīves stāsts>. Darba Karogs. 1989 g. 25 92.
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Skolā mācījās 60 līdz 80 skolēni, pārsvara zēni. Mācības no-

tika krievu valodā. Latviešu valoda nebija paredzēta pat kā

mācību priekšmets.

Boļeslavs Sivčiks

Pirmos divus gadus mācīja viens skolotājs — neliela augu-

ma vecītis ar sirmu bārdiņu, pelēkā garā svārkā un melnās

biksēs. Par skolotāju tolaik varēja būt tikai pareizticīgais, jo,
kad pēc tirdzniecības skolas beigšanas es gribēju iesniegt do-

kumentus uz skolotāju sagatavošanas kursiem, skolu direkcijā
man bargi noprasīja, vai tad es nezinot, ka tikai pareizticīgie
drīkst būt skolotāji.
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Parasti skolotājs vienai skolēnu rindai deva patstāvīgo dar-

bu, bet otrās rindas skolēnus sauca pie tāfeles, bez tam vēl

iemanījās vienlaikus mācīt ebreju bērnus, kuri tupēja viņa pa-
ša istaba, j.o kopa ar kristiešiem tos mācīt nebija atļauts, un

viņš to darīja paslepus.
Mācību darbs norisa no 8.00 rītā līdz 13.00. Tad sekoja pus-

dienlaiks, bet pēc pusdienām visi skolēni kopā un patstāvīgi
gatavoja uzdoto. Par kārtību vienmēr atbildēja kāds no 111 gru-
pas. Telpā valdīja pilnīgs klusums un kārtība. Grozīties, skatī-
ties apkārt, teikt priekšā vai vaicāt, pat čukstus, bez atļaujas
piecelties un jautāt nedrīkstēja.

Dežurējošais skolēns parasti sēdēja pēdējā solā un uzmanī-
gi sekoja pārējo darbam. Mazākos pārkāpumus viņš tūdaļ at-
zīmēja īpašā žurnālā, kuru vēlāk caurskatīja skolotājs. Kārtī-
bas traucētāji tika sodīti — vajadzēja stāvēt uz ceļiem — tāpat
vai «uz zirņiem» (ja to nebija, tad pakaisīja granti). Dažreiz
skolotājs plūca aiz matiem vai ausīm un atstāja bez pusdienām
utt.

Viļānu tautskolas absolventi gadsimtu mijā, Boļeslavs Sivčiks un Zenons
Laizans pie novadniekiem 1968. gadā
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Par īpašu pārkāpumu tika uzskatīta sūdzēšanās par dežu-

rantu, tāpēc no dežuranta baidījās pat vairāk kā no skolotāja.
Liels pārkāpums bija stundu kavēšana. Reiz kopā ar zēniem

no Viļānu muižas rīta pusē nokavēju skolu. Piecu zēnu «kom-

pānijā» gadījās arī meitene (Malvina Tesna). Sekoja visiem

viens sods — uz ceļiem. Zēniem sanāca smiekli, bet meitene

ļāva vaļu asarām. Meitene tika apžēlota, bet zēni tika pamatīgi
saplucināti, pie tam «kompānija» papildinājās vēl ar diviem

smējējiem.
Atceros, kādu reizi skolotājs papildināja savu stāstījumu ar

«miglu bildēm», rādīdams uz sienas attēlus ar kaut kādu pro-

jekcijas lukturīti. Mums, protams, tas viss bija neparasti un

gaužām patika, dziļi iespiedās atmiņā.
Ar mīļu prātu atceros savus pamatskolas biedrus — viļānie-

šus: Zenonu Laizānu, ar kuru kopā vēlāk cīnījāmies par padom-

ju varu Rēzeknes apriņķī, dalījām muižu zemi bezzemniekiem,

organizējām pirmās komūnas un arteļus. Labi atceros brāļus
Ādolfu un Pēteri Tesnas, Jeronimu Rampānu, Jāzepu Indānu,

Jāzepu Spergu un viņa māsu Regīnu v. c.

Kad izņēmu apliecību par pamatskolas beigšanu (mūs mā-

cīja jau divas jaunas skolotājas), to izsniedzot, skolotāja man

teica: «Tev vajag vēl daudz mācīties». Šie vārdi man dziļi, uz

visu mūžu iespiedās atmiņā, un, kaut esmu aizmirsis skolotā-

jas vārdu, viņas teikto atceros ar vislielāko pateicību un cieņu».

(B. Sivčiks)
1967. g. 10. V*

Zīmīgas ir cita viļānieša atmiņas.

Zenons Laizāns (1894. g. 26. VIII —1984. g. ...), inženie-

ris, PSKP biedrs (1917. g.), revolūcijas, pilsoņkara cīnītājs, pa-

domju darbinieks, nācis no Viļānu ādu fabrikas strādnieku

ģimenes.
«Pirmajā mācību gadā mums bija viens skolotājs — vecītis'

Zubovs. Mēs viņu uzrunājām «Gospoģin učiteļ». Otrajā un tre-

šajā nodaļā (klasē) jau bija divas jaunas skolotājas, kuras uz-

runājām «Barišņa».
Ziemā mācības ilga no gaismas līdz tumsai. Apgaismojuma

skolā nebija, kaut pie griestiem karājās divas lampas. Tika tau-

pīta petroleja. Citu pagastu bērnus Viļānu skolā neuzņēma. Mū-

su skolā mācījās galvenokārt Viļānu ādu fabrikas strādnieku

bērni, bet tie, kuri gāja skolā no apkārtējām sādžām, visu nedē-

ļu dzīvoja skolā. Uzturu no mājām ņēma līdzi visai nedēļai.
Skolas kopmītnē tad gulēja 8 lauku zēni un dažas meitenes.

Viļānu novadpētniecības Tautas muzeja fonda materiāli.
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Strādnieku un zemnieku bērniem mācību gads ilga no snie-

ga līdz sniegam. Neiemācīties uzdoto nebija iespējams, jo tad

draudēja atpalikšana no citiem — turīgāku vecāku bērniem. Līdz

ar to draudēja atskaitīšana no skolas.

Zenons Laizāns

Uz skolu es gāju vectēva Jāņa zābakos. Pa vasaru ganīju

turīgo saimnieku lopus. Dzimto valodu skolā nemācīja, to va-

rēja par atlīdzību mācīties pie miesta vecenītes dievlūdzējas
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(mīščonkas). Arī es kādu laiku mācījos tā lasīt. Tas norisa tā:

nelielā ustabiņā pa vidu stāvēja garš beņķis, tam līdzās otrs,

zemāks, uz kura mēs sēdējām un visi reizē skaļi lasījām pātaru

grāmatā. (Skat. ilustrāciju grāmatas sākumā).
Mūsu «skolotāja» rakstīt neprata, arī mums nemācīja, toties

no galvas zināja visu, kas bija pātaru grāmatā ar 500 lappusēm.
Parasti viņa sēdēja klusi, pievērtām acīm, nemaz nesekojot

tekstam grāmatā, bet ik mirkli bija gatava labot, līdzko sadzir-

dēja mūsu kļūdas. Tā mēs mācījāmies mātes valodu dialektā.

Viļānu ādu fabrikas strādnieku bērni dzima un auga fabrikas

īpašniekiem piederošajās puszemnīcu tipa nelielajās ustobiņās.
kuru lodziņi sākās līdz ar zemi, bet ziemā tika aizputināti ar

sniegu. Liela daļa bērnu skolā gāja pa vasaru pašu rokām pīta-

jās vīzēs. Pastāvīgais trūkums nevienai strādnieku ģimenei ne

deva iespēju pēc pamatskolas beigšanas sūtīt bērnus uz pilsē-
tas skolu Rēzeknē vai kur citur.

Spriediet paši: Mūsu mātes arī bija spiestas strādāt ādu

fabrikā, jo tēva alga nedeva iespēju uzturēt ģimeni. Sievietēm

dienas alga bija 25 kapeikas, vīriešiem —
10 līdz 15 rubļi mēne-

sī, atkarībā no smagā, netīrā, smirdīgā darāmā darba. Bet vie-

na mārciņa (200 g) maizes maksāja 2 kap., viena mārciņa cuku-

ra — 9 kap. Gaļa, sviests v. c. produkti mums tikai sapnī rādī-

jās.Visa «laime» uz fabrikas zemes — darbs, ustaba, dārziņš,

veikals, kurā parādu par saņemtajām precēm nekādi neizdevās

segt.
Tāpēc nav brīnums, ka no 9 bērniem musu ģimenē izaugam

tikai divi ar brāli Jāzepu, Kad pieaudzis, kā daudzi mani no-

vadnieki, nokļuvu Pēterpilī un pirms Lielās Oktobra sociālis-

tiskās revolūcijas strādāju metalurģiskajā rūpnīcā, tur no 10.000

strādniekiem nebija neviena kaut ar nepabeigtu vidējo izglītī-
bu. Tikai pēc revolūcijas un pilsoņu kara gaitām, balstoties uz

pašmācības ceļā gūtām zināšanām, partija nosūtīja daudzus

un arī mani stacionāri apgūt inženiertehnisko izglītību Lauk-

saimniecības institūtā Rostovā pie Donas. Man tad jau ritēja
36. dzīvības gads.

Lūk, tāda ir padomju Kultūras revolūcijas būtība. Tāpēc
esmu ļoti priecīgs, ka no mūsu maziņās pagastskolas manā

dzimtajā pilsētiņā ir izveidojusies viena no lielākajām lauku
vidusskolām republikā, kuras vārdu un darbus, ko jaunatnes
audzināšanā un mācīšanā, pazīst visā mūsu daudznāciju Dzim-

tenē.

(Z. Laizāns)*

Boļeslavs Siveiks uri Zenons Laizāns ir ievērojami mūsu

novadnieki — revolūcijas, pilsoņkara un darba veterāni, kopš
* Viļānu novadpētniecības Tautas muzeja fonda materiāli.
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1962. gada Rēzeknes un Viļānu pilsētu Goda pilsoņi un Viļānu
vidusskolas Imanta Sudmaļa pionieru vienības Goda pionieri.

Anna Ladusāne (1897. —1986.), dzimusi strādnieku ģimenē.

Viļānu tautskolā viņa varēja iet tikai dažus mēnešus, jo drīz

piedzima māsiņa, un Annai bija jāpārtrauc skolas gaitas, lai

auklētu mazo, jo mātei un tēvam vajadzēja pelnīt dienišķo mai-

zi, strādājot ādu fabrikā.

Un tomēr pēc 80 gadiem/kopš 2,5 mēnešu skolas gaitām

viņa atceras, kā I nodaļas rindā bija 8 galdi ar beņķiem pie
tiem, ka I nodaļā bija tikai divas meitenes. A. Ladusā-

nes atmiņa cauri garajam, sūrajam darba mūžam ir saglabājusi
vienīgo skolā iemācīto četrrindi:

«)Khji cTapuK h cTapyxa,

CTapHK njie.fi Jianm,

A CTapyxa npajia np«*y Ha npoAa>KY,

TaK OHH mHJIH H KOpMHJIHCb CBOHM TpVflOM».

Kazimira Vecāne, dzimusi Montvida 1897. g., skolā gāja no

1904. līdz 1907. gadam, atceras, ka viņu kādu laiku mācījis sko-

lotājs Vainovskis, kurš pēc septiņu nedēļu cītīgas gavēšanas
svētkos tā saēdies un sadzēries, ka neizturējis un nomiris. Ļau-
dis melsa, ka sadedzis no brandavīna, bet viņam vēl nebija pat
60 gadu.

1905. gadā Viļānos bija 1014 iedzīvotāju, viena tautskola,
ambulance, 3 krogi, baznīca, sinagoga un vecticībnieku diev-

nams.

Bez tautskolām Latgalē darbojās vairākas baznīcu draudzes

skolas, par kuru darbības laiku, vietu un skolēnu skaitu pagai-
dām precīzu ziņu trūkst.

Ir zināms, ka ar pārtraukumiem līdz 1919. gadam tomēr

darbojās draudzes skola Viļānos.

Gaļānu muižas mantinieks ģenerālis Engelhards lika uzcelt

Aleksandropolē pareizticīgo baznīcu un atvērt draudzes skolu
Pie tās. 1900. gadā baznīca bija uzcelta, un īpašā telpā tieši
baznīcā bija iekārtota klase. īpašā mājiņā pie baznīcas bija in-

ternāts. Muižnieks bija noteicis, ka tiem, kas pabeidz trīs kla-
Ses, jāpieņem pareizticība, tāpēc bērni šajā skolā gāja tikai di-

vus gadus.

1917. gadā šo skolu slēdza, bet 1919. gadā skola atjaunoja
darbu jaunā kvalitātē — ar mācībām latviešu un krie-

vu valodā. Skola atradās muižnieka medību namā. Skolu

vadīja Paulīne Kalnāne. 1925. gadā krievu plūsma tika atdalī-
ta un pārcelta uz Notras sādžu kā atsevišķa krievu pamatskola,

ilgus gadus vadīja Natālija Voroncova. Ir saglabājusies
N°tras krievu pamatskolas hronika uz 48 lapām.
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1900. gadā uzsāka darbu arī Kurpnieku skola Livzu sādža

apr.), kur par skolotāju strādāja Lomonosovs, kurš

skolēnus sodīja par sarunāšanos vien latviešu valodā.

Tikai 1905. gada 1. maijā ķeizars apstiprināja noteikumus

-atļaujai Rietumu apgabalā 2 klašu pirmmācības skolās mācīt

dzimto valodu kā priekšmetu.
Rūpējoties par Latgales garīgo atmodu un apgaismību, la-

bākie Latgales topošās inteliģences pārstāvji vēl pirms druka?

aizlieguma atcelšanas meklēja ceļus zināšanu iplatīšanai ar

nelegālu izdevumu palīdzību. Tā, piemēram, F. Kemps Pēter

burgā nelegāli hektogrāfiski pavairoja un izplatīja divus laik

raksta «Zvaigzne» numurus pa 200- eksemplāru. Protams, tas

bija bīstami. Nācās šo darbu pārtraukt un cīnīties par druka;
aizlieguma atcelšanu, un F. Kemps, F. Trasuns, N. Rancāns

v. c. beidzot arī panāca to. Tūdaļ F. Kemps, pārvarot materiā

lās grūtības, laiž klajā laikrakstu «Gaisma», kurš iznāca 190i
—1906. g., paužot nacionālās atmodas idejas, akcentējot sīk

zemnieku un bezzemnieku grūtā stāvokļa izmaiņu iespējas
Laikrakstā līdzdarbojās

k Konstance Ķempe-Daugule, Anton;

Skrinda, Antons Rubyns v. c, gūdami lielu popularitāti tautā

diemžēl turpmākajam pietrūka līdzekļu.
1906. gadā laikrakstu «Sākla» izdeva un rediģēja Nikodēmi

Rancāns, paužot jaunatnes audzināšanas morāles idejas un ap

lūkojot agrārjautājumus, skolu dibināšanas problēmas Latgalē

Visatsaucīgākais līdzstrādnieks bija Kazimirs Skrinda.

1906.—1907. g. «Ausekli» izdeva F. Trasuns, kurā Ignat
Trasuns, F. Kemps. N. Rancāns, Aloizs Trasuns v. c. rakstīja

par zemes un politiski aktuāliem jautājumiem.
Tad sekoja «Dryva», kuru no 1907. līdz 1917. gadam vadīja

Kazimirs Skrinda. «Dryva» turpināja priekšteču aizsākto, Ņ

dziļinot un izkopjot nacionālās apziņas atmodu. «Dryvai» bi|
literārais pielikums, kuru vadīja Antons Skrinda. Visrosīgā

tajā līdzdarbojās N. Rancāns, A. Trasuns, A. Laizāns, J. Pabērzs

S. Cuns, J. Kindzuļs, A. Laurinoviča, I. Assāns, V. Seile v. i

Pēdējais pirmsrevolūcijas latgaļu laikraksts bija «Jauno

Ziņas», kurš iznāca no 1912. līdz 1914. g. un bija progresīvai
izdevums, kas kliedēja māņticības tumsu un pauda brīvus uzska

tus. To rediģēja V. Krops, vēlāk V. Rubuls. Līdzdarbojās Frar

cis Kemps, A. Trasuns, P. Laizāns, K. Ķempe, J. Pabērt'

G. Mukt-Kveders v. c.

Tika izdoti arī žurnāli, piemēram, 1908. gadā F. Kempa rf

diģētais «Austra» ar mākslas, literatūras, sabiedriskās dzīve

aprakstiem. Diemžēl iznāca tikai viens numurs.

1908. gadā K. Skrindas vadībā iznāca «Ticeiba un dzērve1
Tas bija izteikti reliģiska satura žurnāls, kurš arī ātri apsīk
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1905. GADA REVOLŪCIJA

UN SKOLU DZĪVE LATGALĒ

1905. gadā Latvijā bija 1114 privātmuižas, kurām praktiski
piederēja 82,7% privātzemes platības vai 1/2 kopplatības, t. sk.:
Vidzemē bija 401 muiža ar vidējo platību 1830 desetīnas,
Latgalē bija 361 muiža ar vidējo platību 1208 desetīnas,
Kurzemē bija 352 muižas ar vidējo platību 2668 desetīnas.

Pārējā zeme piederēja zemniekiem, valstij, baznīcām, kloste-
riem, pilsētām v. c. Vislielākie īpašumi bija Vidzemes baroniem:

Volfiem — 36 muižas ar 183.000 desetīnu kopplatības.
Bruņiniekiem

— 35 muižas ar 20.000 desetīnām.

Kurzemē: Dundagas muiža ar 64.000 desetīnu kopplatības,
Popes muiža ar 46.000 desetīnu kopplatības.

Latgalē: Viļakas muiža ar 45.000 desetīnu kopplatības,
Aleksandropoles muiža ar 31.000 desetīnu kopplatības.

Feodāli dzimtbūtnieciskās iekārtas paliekas sīksti turējās
pie savām zūdošajām privilēģijām, taču to agrāro attiecību atpa-
Hciba traucēja buržuāziskos pārkārtojumus. Krievijas rietumu

nomales apdzīvojošās nacionāli apspiestās tautas neatlaidīgi
centās nokratīt divkāršos — cariskās patvaldības un muižniecī-

bas spaidus.

Svešzemju grāfiem, baroniem un paniem piederēja ne vien

pilis un parki, bet arī labākās zemes, meži, ūdeņi, dzirnavas,

ķieģeļnīcas un kaļķu dedzinātavas, degvīna tecinātavas un alus

brfiži, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi un zem-

nieku darbs.

Cik nevienmērīgi bija attīstītas Latvijas daļas Latgales ilg-
stošās atrautības rezultātā liecina četru ražošanas centru sa-

līdzinājums lielražošanas koncentrācijas ziņā: Rīgā — 70,4%

Liepājā — 11,7%,

Jelgavā — 2,7% (86,6% no republikas kopēja),
Daugavpilī — 1,8%.

Divkāršie nacionālie spaidi sevišķi izpaudās skolu dzīvē, ku-
ru kontrolēja cara ierēdņi, kā arī garīdzniecība, kas aizstāvēja
Muižnieku intereses.

1905. gadā darbaļaudis cēlās cīņā pret visu to, kas kavēja
ekonomiskās un kultūras dzīves attīstību.

. Revolucionārie streiki pārauga bruņotā cīņā pret pastāvošo
skārtu, pret carismu.

No 501 Latvijas pagasta 470 pagastos 1905. gada decem-
brī tika izveidotas zemnieku rīcības komitejas. Zemnieki izvir-

za muižniekiem prasības pazemināt nomas maksu, kalpiem



96

paaugstināt algu un saīsināt darba dienu, prasīja būvkoku v

malkas iegādes pieņemamās iespējas utt.

Bet muižnieki melīgi piekāpās zemnieku prasību priekšā va

paslēpās no tiem, nogaidot izsaukto karaspēka daļu ierašanos.

Latgalē zemnieku cīņa izpaudās masveida muižu mežu cir

šanā, bet dažviet krogu graušanā un bruņotās sadursmēs. Iz

saukto karaspēka daļu soda vienības piekāva un izklīdināja sa

celšanās dalībniekus laukos, vajāja tos un sodīja.

1905. gada revolūcija cieta sakāvi, bet V. I. Ļeņins pauda, h

jau tuvākajos gados Krievijā sāksies jauna revolūcija, jo darto

tautas prasības ir palikušas neapmierinātas. Sevišķi nežēlīg

cara patvaldība izrēķinājās ar revolucionāri noskaņotajiem sko

lotājiem. Laikā no 1905. līdz 1907. gadam tika represēti ap
7(K

tautskolotāju Latvijas teritorijā. Daudzus spīdzināja un zvēri;

ki nonāvēja.

1905.—1907. gada revolūcija izraisīja jaunas kultūras pra

sības, vairoja tieksmi pēc zināšanām, bagātināja kultūras dzīv

norādot, ka cīņa par tautas izglītību ir daļa no darbaļaužu at

brīvošanās cīņas no muižnieku un carisma patvaļas.
Latviešu progresīvie skolotajā labi saprata, ka apspiestie un

tumsībā turētie darbaļaudis ir neaizsargāti pret pastāvošo varu

Visļaunāk bija Latgalē, kur joprojām nebija nevienas skolas, kur

mācības būtu latviešu valodā.

Latviešu tauta izvērsa plašu kustību par tautas izglītība
sistēmas pārkārtošanu. Sevišķi liela nozīme bija tautskolotā

kongresiem Kurzemē un Vidzemē.

1905. gada novembra kongress Rīgā LSDSP vadībā pieņēff
plašu rezolūciju par skolu demokratizāciju, pilsoņu audzina

šanu, kas būtu spējīgi aizstāvēt darbaļaužu intereses, par skc

las šķiršanu no baznīcas, par obligātās izglītības ieviešan

bērniem no 8 līdz 14 gadiem, par trūcīgo bērnu apgādi ar ar

ģērbu un uzturu.par mācībām dzimtajā valodā, par jaunu rnā

čību programmu izstrādāšanu un ieviešanu un skolas atbrīvosi

nu no birokrātiskiem kontrolieriem, nododot tautskolas viete;

pašvaldību pārziņā, par skolotāju sagatavošanu un materiāl
un tiesisku nodrošinājumu un par ārpusskolas izglītības iespf

ju izvēršanu v. c.

Protams, ne jau visu to turpmāk izdevās piepildīt, un tornf
demokrātiski noskaņotie skolotāji centās vismaz daļēji reālie

prasības, piemēram, mācīt dzimto valodu, pārveidot progra;

mv, organizēt skolās pulciņus, rīkot sapulces, lasīt lekcijas v,:

Lai gan reakcija centās atjaunot veco kārtību, taču

iesāktās pārmaiņas tā vairs nespēja, jo sekoja jauni revolūcif

uzplūdi.
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LIELO PĀRVĒRTĪBU

GAIDĀS

Ar 1907. gadu par Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektoru
tika iecelts agrākais Valmieras skolotāju semināra skolotājs un

audzinātājs (ir redzams 1936. g. izdotajā Valmieras semināris-

tu albumā) Andrejs Onufrija d. Sako, kurš Rēzeknes apriņķī
bija līdz 1917. gadam. Šajā laikā Viļānu tautskolā strādāja di-

vas jaunas skolotājas māsas Marija un Kapitolina Šestovas.

Inspektors Šako savas revīzijas atsauksmēs cildina māsas

Sestovas kā labas, ļoti prasmīgas skolotājas, kuras skolā ievie-

sušas kartību un panākušas labas sekmes mācībās.

Tautskolas joprojām palika trīsgadīgas.
1907. gadā Jānis Kalniņš ar neatlaidīgām un autoratīvām

N. Rancana pūlēm Rēzeknē atvēra tirdzniecības privātskolu, ku-

rā jau mācīja arī latviešu valodu. Šajā skolā mācījās arī nāka-

mais biologs Boļeslavs Šivčiks. Bet pie Rēzeknes Romas katoļu
baznīcas darbojās N. Rancāna dibinātā draudzes skola, kurā

arī mācīja latviešu, valodu. Vēl bija divgadīga pamatskola un

sieviešu privātģimnāzija, kura saucās direktores Sevko vārdā.
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Pirmdiena

I

klase

II

klase

111

klase

I

un

II

nodaļa

111

un

IV

nodaļa

V

un

VI

nodaļa

1.

—Krievu

valoda —
2.

Aritmētika

Vēsture.

Dabas

zinības

Ģeogrāfija

3.

Ticības

mācība

Aritmētika

Dabas

zinības

4.

—Ticības

mācība.

Aritmētika

Aritmētika

5.

——Ticības

mācība

Ticības

mācība

6.

—Franču
un

vācu

valoda
Otrdiena

1.

—Krievu

valoda

Ģeometrija

2.

Aritmētika

Dabas

zinības.

Ģeogrāfija

Vēsture

3.

Ticības

mācība

Ģeometrija.

Glītrakstīšana

Dabas

zinības.

Fizika

4.

Vingrošana

Zīmēšana.

Ģeometrija

Dziedāšana

5.

—Franču
un

vācu

valoda — Trešdiena

1.

—Krievu

valoda —
2.

Aritmētika

Ģeogrāfija.
Dabas

zinības

Aritmētika

'
A

T\riVias

māc\ha

-Aritmētika

Dabas

zinības.

Fizika

1907./08.
m.

g.

Rēzeknes

pilsētas
skolā

mācījās
213

skolēni,
un

ticības

mācības
notika

pēc

šāda

plāna:
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—Ticības

mācība

Zīmēšana
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Vingrošana.
Franču

valoda

Ticības

mācība

6.

Franču

valoda

Vingrošana

Vācu

valoda
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1.

—Krievu

valoda —
2.

Aritmētika

Dabas

zinības.

Vēsture
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3.

Ticības

mācība

Rasēšana.

Aritmētika

Ģeometrija

4.

Dziedāšana

Aritmētika.
Zīmēšana

Aritmētika
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—

Dziedāšana

Vingrošana
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vācu

valoda...
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Krievu

valoda

Aritmētika.
Krievu

valoda

Dabas

zinības.

Fizika
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Aritmētika

Glītrakstīšana.
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Vēsture

3.

Ticības
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Slāvu
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Aritmētika
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Ticības
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un

vācu
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Krievu

valoda

—_
Slāvu

valoda
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Dabas

mācība.

Ģeogrāfija

Aritmētika

3.

Ticības

mācība

Vēsture.

Dabas

zinības

Ģeometrija

4-

—Aritmētika

Vēsture

Medicīna

5.

...Franču
un

vācu

valoda...

1

(1907.

ļ.

No

Rēzeknes

pilsētas

skolas

protokolu

grāmatas).
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Valsts vidējās mācību iestādes Latgalē šajā laikā bija tikai

Daugavpili. Tas bija humanitārā un reālģimnāzija, kā arī sie-

viešu ģimnāzija. Pārējās bija privātas.
Skolas lielāko tiesu atradās nepiemērotās telpās, tām trūka

vajadzīgo mācību līdzekļu, inventāra. Drakoniskie preses, valo-

das un citi aizliegumi, nošķirtība no pārējiem Latvijas nova-

diem bija par cēloni Latgales turpmākai ilgstošai atpalicībai.
Tā "Kurzemē 1911. gada bija 621 pamatskola ar 42.860 skol.,

40% skol. vec. bērni,

Vidzemē 1911. gadā bija 802 pamatskolas ar 56.175 skol.,

43% skol. vec. bērni,

bet Latgalē 1911. gādā bija 352 pamatskolas ar 19.009 skol.,

22% skol. vec. bērni.

Taču vairums šo skolu Latgalē radās pēc 1907. gada. Skolē-

nu skaits bija mazs, bērni ar lielām grūtībām sekoja mācībām

krievu valodā. Arī šīs skolas pat īrētās lauku istabās ar grūtī-
bām uzturēja pagastu pašvaldība. Lūk, dažas no tām! 1907. ga-

da saka darboties Maltupes un Vidsalas pamatskolas,
1908. gadā sāka darboties Lucānu, Lielstrodu, Cakulu pa-

matskolas,
1909. gada saka darboties Dekšāres pamatskola,
1910. gada sāka darboties Vilcānu, Baltiņu, Skudnovkas,

Siļukalna, Kantinieku pamatskolas,
1911. gada sāka darboties 2agatu pamatskola,
1912. gadā sāka darboties Zirkavas, Skujaunieku pamat-

skolas,
1913. gada saka darboties Mūrmastienes pamatskola ūtt.

VIĻĀNU TAUTSKOLAS

1910/11. MĀCĪBU GADĀ

1911. gada 18. janvārī Krievijas impērijā tika izdarīta sta-

tistiska viendienas pamatskolu skaitīšana.

Seko izraksts no dotajam ziņām par Vitebskas guberņas
Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta, Viļānu miesta tautskolām:

Skolas budžets 1910. gadā:
Skolas uzturēšanai — 770 rbļ.
Remonts — 23 rbļ.
Apdrošināšana ■ — 6,5 rbļ.
Apgaismošana un apkure' — 35 rbļ.
Apkopšana — 30 rbļ.
Grāmatas un mācību līdzekļi — 40 rbļ.
Ticības mācība — 25 rbļ.



101

Saimniecības piederumi — 10 rbj.

Revīzijas ceļa izdevumi — 0,88 rbļ.

Kopā: 1000,38 rbļ.

leņēmumi: 650 rbļ. no valsts kases,

120 rbļ. no pašaplikšanas,
230,38 rbļ. no pagasta ienākumiem

Kopa: 1000,38 rbļ.

Viļānu tautskola atrodas 8 verstis no pareizticīgo draudzes

baznīcas (Aleksandropolē). Skola pakļauta tautskolu inspekto-
ram. Skola ir paredzēta abu dzimumu bērniem, ar 3 kla-

sēm, 3 nodaļām un 3-gadīgu apmācību bez maksas.

Tautskola dibināta 1866. gadā.
Ticības mācību pareizticīgajiem māca skolotāja Kapitolina

Šestova, bet katoļiem — ksendzs Ļudoviks Šimkevičs, beidzis

Pēterburgas garīgo semināru, 52 gadus vecs, stāžs — 20 gadi,
šajā skolā — 8 gadi. Par stundām nedēļā viņa alga 25 rubļi
gadā, pie tam viņš ticības mācību vēl vada Meža Trūpu un Skud-

novkas pamatskolās.

Ziņas par skolotājām.

1. Kapitolina Ivana m. Šestova, 22 gadi, jaunava, 1906. ga-
dā pabeidza Tveras eparhijas sieviešu skolu, pilsone. Darba

stāžs — 4 gadi, stundu skaits nedēļā — 29.. Atvaļinājumu nav

izmantojusi. Gada likme 360 rbļ., un par reliģijas mācīšanu —

50 rubļi. No 1907. gada sastāv Ministrijas pensiju kasē un par
1910. gadu ir iemaksājusi 21,60 rubļu. Ar dzīvokli nodrošināta.

Pa vasaru skolu atstāj. Uzturamie ģimenes locekļi: viens vīrie-

tis un divas sievietes.

Paraksts

2. Marija Ivana m. Šestova, 24 gadi, jaunava. 1904. gadā
pabeidza Tveras eparhijas sieviešu skolu, pilsone.

Darba stāžs — (nav uzrādīts). Stundu skaits — 29 nedēļā.

Atvaļinājumu nav izmantojusi. Gada likme — 360 rbļ. No 1908.

gada sastāv Ministrijas pensiju kasē un par 1910. gadu ir

iemaksājusi 21,60 rbļ. Ar dzīvokli nodrošināta. Pa vasaru skolu

atstāj. Uzturamie ģimenes locekļi: viens vīrietis, divas sievietes.

Paraksts

1909./10. m. g. iesākās 15. septembrī un beidzās 27. aprīlī.
Mācību dienu skaits — 166.

27. aprīlī skolas beidzēji kārtoja eksāmenus.

Skolu kavējuši — 60 skolēni, galvenokārt slimības, apģērba,
apavu trūkuma vai citu blakus apstākļu dēļ.
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Stundu skaits diertā — 5, nedēļā — 29, saīsināts stundu

skaits sestdienās.

Skolai ir savs nams, būvēts no koka, ar koka jumtu. Eka,
kura uzbūvēta speciāli skolai 1663. gadā, vērtība 1300 rbļ. Sko-

lā ir viena klases telpa, divas istabas — guļamtelpa zēniem un

meitenēm. Ir virtuve, ģērbtuve un dzīvoklis pārzinim.

Klases izmēri: platums — 9 aršini . .. (6,4 m)

garums —11 aršini ... (7,82 m)

augstums — 3,5 aršini
... (2,5 m)

laukums — 99 kvadrātaršini

tilpums — 346 kubikaršini

stiklu laukums — 8 kvadrātaršini.

Zēnu guļamtelpa: 9xsx 372 (arš.) —45 arš. 2
,

147 arš.3
,

logi 4 arš. 2
.

Meiteņu guļamtelpa: 9x3x3'/2 (arš.) — 27 arš.2
,

95 arš.3
,

logi 4 arš.2.
Citu ēku skolai nav. Ir spēļu laukums. Ir skolas dārzs dār-

zeņu audzēšanai 250 aršini 2.

Mācību izglītojošie līdzekļi skolā

Uzskates līdzekļu skaits skola — 22.

Sienas kartes — 5, attēli — 2. Ir globuss un fizikas rīki,
mācību līdzekļu kopvērtība — 42,94 rbļ.

Skolēni saņem bezmaksas grāmatas un papīru. Papildno-
darbību skolā nav. Rokdarbos piedalās 34 skolēni no visām

trim klasēm. Kopmītnē ir vietas 29 zēniem un 7 meitenēm, bet

izmanto tās 50 bērni.

Maizi uzturam un piedevas bērni gādā no mājām.
Skolas goda uzraudzītājs ir zemstes priekšnieks N. A. Foke

Ļuce.

Medicīniskās palīdzības punkts ir 1/4 verstes no skolas.

Skolas telpas ir šauras un aukstas, vecas. Mēbeles: 2 tāfeles,
skolotajā galds. Nav iekštelpu atejas.

Sējumi Nosaukumi
Aptuvenā

vērtība

Mācību grāmatas 382 23 110 rbļ.

Grāmatas ārpusklases lasīšanai 464 446 49 rbļ.

Grāmatas skolotājiem 115 81 22 rbļ.
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VIĻĀNU TAUTSKOLAS SKOLĒNU SARAKSTS

PĒC 1911. GADA 18. JANVĀRĪ IZDARĪTĀS

TAUTSKOLU STATISTISKAS APSEKOŠANAS

Skolā mācījās 110 skolēni, tajā skaitā:

pēc tautības: 76 latvieši, .
5 poļi,

29 krievi;

pēc dzimuma: 75 zēni,

35 meitenes;

pēc šķiriskās piederības — 107 zemnieku bērni

3 muižnieku bērni

Visjaunākais skolnieks — 8-gadīgs, visvecākie — 16-ga-

dīgi (2).

Attālums no skolas — no 0 km — 9 km.

Sadalījums pa klasēm I klasē —59 skolēni

II klasē — 36 skolēni

111 klasē — 15 skolēni.

Piezlmt: Ebreju bērni apmeklēja savu sabiedrisko skolu, jo pēc paraduma kopš gad-
simtu mijas viņiem nebija |auts apmeklēt kristiešu skolas.
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Nr.
p.

k.

E3i u

Izcelšanās

<o

"

,

Uzvārds,
vārds

E 3 >

Tautība

Ticība

tu «i

c/l

ļ.

Apeinis

Aleksejs

vīr.

10

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

7

2.

Apeinis

Jānis

vīr.

11

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

7

3. 4. 5.

Apeinis

Aleksandrs
Aleksejevs
Mihails

Balodis

Aleksejs

vīr. vīr. vīr.

14 10 12

latv. krievs latv.

R.

kat. pareizt.
R.

kat.

zemn. zemn. zemn.

i i

1

5 4

6.

Bukšins
Jānis

vīr.

10

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

5

7.

Bondare

Agnese

siev.

12

latv.

R.

kat.

zemn.

1

ļ.

3

8.

Broniks
Jānis

vīr.

13

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

9. 11.

Cvetkova
Marija

Fedotovs

Anastasijs
Jefimovs

Grigorijs

siev. siev. vīr.

13 12 9

krievs krievs krievs

vectic. vectic. vectic.

zemn. zemn. zemn.

i i i

r
i

3 7 3

12. 13.

Jegorovs

Savelijs

Jedušs

Vikentijs

vīr. vīr.

12 13

krievs latv.

vectic.
R.

kat.

zemn. zemn.

1 1

1 1

7 5

14. 15. 16.

Grigorjevs
Terentijs

Ķeisters

Pēteris

Gavrilova
Mavra

vīr. vīr. siev.

11 10 13

krievs latv. krieviete

vectic.
R.

kat. vectic.

zemn. zemn. zemn.

1
1

1

1
1

1

3 7

17.

Kolesnikova
Ksenija

siev

13

krieviete

vectic.

zemn.

1

1

3

18.

Kolesnikova
Praskovja

siev.

10

krieviete

vectic.

zemn.

1

1

3

19. 20. 21.

Golubevs

Panteleimons
Gujāns

Anna

Kočkins

Zuzana

vīr. siev. siev.

11
9 9

krievs latv. latv.

vectic R.

kal

R.

kal

zemn. zemn. zemn.

1
1

1

1 1

22.

Kočkins

Broņislava

siev.

13

latv.

R.

kat

zemn.

1

1

1

23.

Ķeisters
Anna

siev.

9

latv.

R.

kal

zemn.

1

1
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Nr.
p.

k.

Uivārds,
Vārds

Q

E9 >

Tautība

Ticība

Izcelšanās

I/)

O

ICO

CO"-

24.

Kozakupčs
Donats

vīr.

12

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

3

25. 26. 27.

Kūkojs

Ģertrūde
Konošonoks

Aleksejs

Kačkins

Broņislavs

siev. vīr. vīr.

10 13

latv. krievs latv.

R.

kat. pareizt.
R.

kat.

zemn. zemn. zemn.

1 1
1

1 1
1

2 5

28.

Kirilovs
Ivans

vīr.

12

krievs

vectic.

zemn.

1

1

7

29.

Laizāns

Antons

vīr.

13

latv.

R.

kat.

zemn.

1

2

7

30.

Leicis

Jānis

vīr.
•

13

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

5

31.

Lauzinieks
Tekla

siev.

11

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

2

32.

Mihailovs
Ivans

vīr.

12

krievs

vectic.

zemn

.
1

1

3

33.

Mihailova
.Anna

siev.

8

krievs

vectic.

zemn.

1

1

3

34.

Mazurs

Antons

vīr.

11

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

7

35.

Meizenīks
Marina

siev.

13

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

2

.36. 37.

Montvide

Ģertrūda

Murāns
Jānis

siev. vīr.

10 11

poliete latv.

R.

kat.
R.

kat.

zemn. zemn.

1 1

1 1

5 3

38.

Nadežnikovs
Lezars

vīr.

9

krievs

vectic.

zemn.

1

1

39. 40.

Purviņš

Francis

Puduls

Antons

vīr. vīr.

13 10

latv. latv.

R.

kat.
R.

kat.

zemn. zemn.

1
1

1
1

5 2

41. 42.

Podgurskis
Jāzeps

Rubcs

Jāzeps

vīr. vīr.

13 10

latv. latv.

R.

kat.

R.

kat.

zemn. zemn.

1 1

1 1

2 5

43. 44.

Rubcs

Aleksejs
Seikstujs

Dominiks

vīr. vīr.

12 12

latv. latv.

R.

kat.

R.

kat.

zemn. zemn.

1
1

1
1

5
5

45.

Seimaņs
Pēteris

vīr.

13

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

>

46.

Semjonovs
Vasīlijs

vīr.

12

krievs

vectic.

zemn.

1

1

7



106

SĒJOŠS OU

siuniguv

co n n ļ s •* m m n co w ļ ļ ļ ļ oj <o t n s s

sper)

—. —- — — _ _ _ _ „— -CNCSCN(N(N(NMlN(NIN(N

m

ICO

c
CO

X/)

CU

CJ

M

ccccn cccccccccc'cccdcccc
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
4) 4) OJ cu tu ojcUojcucucucucucucu<uoj^^4'4)cucO

CO

u

co

n

co

m cu cw cu cu cu

■•"» ■*-•

CU CU CU ļļ JU V

- • . .
.

■> • • > . > > .">">"> • . • J
_> > > > > o> P; > .4) > .£» .OJ > .«J .cu > > > > > £ £

ļ
- N(N(NC;-.tN«COcOtNN2

SUITI33A

suinui|za ,i: ,i: £s ,h ,1; .ŠJ ,h Ž» ,ļj ,1* .|> iu ,ļj Jj lu iu Ž» ,£s ,ts ii:
> > > > > '35 > '55 > > '35 '35 > '35 '35 '3i '> "33 > > > >

'CC

to
-c

CO

M

_
«

■*
_

«r cn

,„ co 5? w co o «-

•S as - ? > 55 =-8 s. g
.2 .2 8" § 'iu .E « « o «< 5 c « £ .2 </>

™

£

£ 6 .3 Q | S S § 1 o 5 £ < :
n •§

«
-

:

S Ž £ i
- I

HlHp i#| ?fl 1 līs 8*1-513
« > U oj £ u - <«wcu.Scc1j13cu^033nO w ?

l

•z.
c



107

(m)
sējošs ou

suin|?ļļv

CO in
10 ļ | <N ļ ļCO

ICO
C

co

NO

"ČŪ
S

N

I Ē E E G Ē E E Ē 6 Ē E Ē 6 E Ē Ē Ē S Ē Ē Ē e

co

fi

p
cč cc >

cc cc >a>

co

e

3

co

"cu CO

> •
• • 5 • • • • • iS

_> _> S _> _> > > > > > _> >>.S2 > >
~ i" ~ -c >

siunuiiza
t> . • • > t> •:> . •- .• . •:> . .>>.• .
iu ,!= ilS <u cu ,1s <U l- ifa i- ,*3 ,1s CU »- £ .ii lia ,Jj S ,h

> '3i > > > '35 '35 > '35 > > > > > "35 > >
1/5

™
> > <" >

■

•a

ICO

•a
u

ICO

>

N

5

CO

„,
> ea .co

cŽ^iSgS'nc^^^^'El^S^S^I'l^^

e o
> C « „,

« C- '« 2 co w O C itS 2 "3 .2 T«

c.



108

E3Ē D

Tautība

Izcelšanas

co

2

Nr.
p.

k.

Uzvārds,
vārds

E3 >

Ticība

tu■

M re0

93.

Vil...

Nikodims

vīr.

16

latv.

R.

kat.

zemn.

2

2

9

94.

Lauzinīks
Donats

vīr.

13

latv.

R.

kat.

zemn.

2

2

2

95. 96.

Bondars
Jānis

Balodis

Donats

vīr. vīr.

13 14

latv. latv.

R.

kat.

R.

kat.

zemn. zemn.

3 3

3 3

3 3

97. 98. 99.

Jemeljanovs
Ivans

Laurs

Aleksejs
Miklaševskis

Kazimirs

vīr. vīr
v

vīr.

13 16 13

kriev. latv. polis

vectic.
R.

kat.
R.

kat.

zemn. zemn. zemn.

3 3 3

3 3 3

2 3 1

100. 101. 102.

Rubuls

Jāzeps

Ridlinskis

Sigismunds
Sokolovskis

Eduards

vīr. vīr. vīr.

13 15 13

latv. polis polis

R.

kat.
R.

kat.
R.

kat.

zemn. muižn. muižn.

3 3 3

3 1
1

9 2 2

103. 104. 105. 106. 107. 108.

Sokolovska
Marija

Seņkovs

Aleksejs

Strupišs

Jāzeps

Strupišs

Izidors

Nadežnikova
Feodosija

Strods

Antons

siev. vīr. vīr. vīr. siev. vīr.

10 16 13 13 13 15

poliete krievs latv. latv. krievs latv.

R.

kat. vectic.
R.

kat.
R.

kat.
vectic.

R.

kat.

muižn. zemn. zemn. zemn. zemn. zemn.'

3 3 3 3 3 3

1 1 3 3 3 2

2 3 3 7

109.

Berneckis
Jānis

vīr.

15

latv.

R.

kat.

zemn.

3

3

3

110.

Podgurskaja
Vera

siev.

14

latv.

R.

kat.

zemn.

1

1

2
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Veca
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Rēzekne

Skolēnu

skaits

Mācību
laiks

Skolas

nosau-

kums
un

vieta

Laiks

I

l<0

e E

dEcu

■ C

CS

Skolas

Vadība

Skolot,skaits

Papildziņas,
lēmumi

7. L.

Daugavpils jezuītu

ģimnāzija

1625.— 1628.

Superiors Juris

Elgers

Poļu

vara.

Līdzekļi
no

īpašuma
—Aulejas

mui-

žā.

Jezuīti.
Māca

garīdz-

nieki

poļu,

latīņu,

vācu,

franču,

senās

valodas.

2.

Daugavpils jezuītu

ģimnāzija

1716.

5

5—6

Teofīls

Floks

Plašs

māc.

kurss.

Māca

poļu,

latīņu,

vācu,

fran-

ču,

senās

valodas.

3.

Tautskolas nosaukums

1778.

32

30

5

5—6

Floks

Krievu

vara.

Sāk

mācīt

krievu
vai.

Bieži

eksāme-

ni,

arī

publiksi.

4.

Tautskolas nosaukums

1796.

53

5

5—6

Prefekts

Krievu

vara.

Muižnieku

ziedojumi:

Hilzens
u.

c.

5.

Tautskolas nosaukums

1802.

91

3

5

8

Krievu

vara.

fi.

I

Daugavpils
apriņķa

skola

1804.

82

3

5

8

1.

1803.

g.

likums
par

māc.

apgabaliem
Krievi-

jā,

Viļņas

mācību

apga-

balā.

7. 8.

I

Daugavpils
apriņķa

skola

Daugavpilsapriņķa
skola

Krāslavā

1809. 1811.

61 30

3 3

5 5

Pref.

Ignāts
Kozlovskis

3 3

Krievu
vara.

Jezuītu
ģim-

nāz.

zaudē

telpas,

pārce-

ļas

uz

Krāslavu.
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Skolēnu
skaits

Mācību
laiks

Skolas

nosau-

kums
un

vieta

oJi

E

Ēi.

ir. C

tu

Skolot, skaits

Papildziņas,
lēmumi

Laiks

Skolas

vadība

i- 9.

Daugavpilsapriņķa
skola

Krāslavā

1814.

58

54

—
3

5

I.

Kozlovskis

5

Jezuīti

pārceļas
uz

Izval-

tas

rezidenci,
veido

ģim-

nāziju.

10.

Lazaristu misionāru
skola

1815.

58

—
3

5

Mateuss Satkovskis

5

Misionāri

lazaristi
pār-

ņem

ģimnāziju.

11.

Lazaristu misionāru
skola

1823.

104

—2+4

6

5

Krievu

vara.

2

kl.

— apr.

sk.

+

4

ģimnāzijas.

12.

II

Lazaristu misionāru
skola

1826.

67

63

—
5

6

Prefeksts Olizarovičs

6+

II.

1825.

g.

Pēterpils

+5

audz.

māc.

apgabals.

13.

III

Lazaristu misionāru
skola

1829.

—
5

6

A.

Korņilovišs

4

III.

1929.

g.

Baltkrievu

mācību

apgabals.
Misio-

nāri

atsakās,
jo

valsts

līdz

—1400

rbļ.

Plāters

dod

namu.

14.

Krāslavas
apriņ-

ķa

skola

pilso-

ņiem

1837.

20

8

1

3

3

Priekšnieks Pacevičs

Statūti.

Draudzes
sk.

top

par

Lankastera
skolu

Pilsoņskola.

15.

Krāslavas muižn.

ģimnāzija

1843.

—3+2

5

Ign.

Seņkevičs

3+7

Poļu

vara,

svītro

1835.
g.

A.

Plāters

panāk

sk.-ģim-

ziju

muižniekiem.

16.

IV

Krāslavas
«kolu

pilsotjiem

1849.

—
3

3

Ign.

Seņkevičs

IV.

1850.

g.—
Pēterpils

mācību

apgabals
uz

Rē-



111

o.

Skolas

nosau-

kums
un

vieta

1

Laiks

Skolēnu

skaits

Mācību
laiks

I

fi

*i

E

14»

O

Z

ai

CU

to

Skolas

vadība

Skolot, skaits

Papildziņas,
lēmumi

17.

Rēzeknes apriņķa

skola

1855.

3

3

Ign.

Seņkevičs

7

Arī

draudzes

skola

pār-

cēlās.

Ar

1857.

gadu

ku-

rators
V.

Janovskis.

Rēzeknes apriņķa

skola

1859.

3

3

Aleks.

Petrovs

7

Trūkums,

nabadzība,
va-

jāšana.
Bēg

skolotāji.

19.

Rēzeknes apriņķa

skola

1862.

37

16

5

3

3

Aleks.

Petrovs

*

1863.

g.

poļu

sacelšanās.

Z.-R.

gubern.
M.

Murav-

jovs.

20.

V

Rēzeknes apriņķa

skola

1865.

31

12

8

3

3

Aleks.

Timofejevs

5

Izcilnieks
—

Antons

Miglinīks,

trūkumā:

1865.

g.

Viļņas

mācību

apgab.
V.

21.

Rēzeknes apriņķa

skola

1866./67.

29

9

8

2

2

Aleks.

Timofejevs

V.

rīkoj.:

apr.

sk.

par

2-

gadīgu.
II

klasi

1866.

g.

P.

Miglinīks,
J.

Rancāns,

P.

Cupāns.

22.

Rēzeknes apriņķa

skola

1869.

22

8

6

2

2

Nav

kuratora

Janovska

ar

125

rbļ.

23.

Rēzeknes apriņķa

skola

1870/71.

44

12

14

2

2

AI.

Rozanovs

Skolai

trūkst

telpu,
lī-

dzekļu.

Iedzīvot.

Rēzek-

nē

—7750.

24.

Rēzeknes apriņķa

skola

1873.

72

15

17

2

2

G.

Naumans

Naumans

prasīja

4.

kl.

skolu

...,bet

Rēz.

7750

iedz.
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Skolēnu
skaits

Mācību
laiks

Skolas

nosau-

kums
un

vieta

Laiks

5M

E

E

i/i c

-5

Skolas

vadība

Skolot, skaits

Papildziņas,
lēmumi

25.

Rēzeknes pilsētskola

1877./78.

84

2

2

G.

Naumans

3

1874.

g.

goda

kurators

Veis

fon

Veisenhofs.

26.

Rēzeknes pilsētskola

1883.

77

2

2

N
[

Makareņš

3

27.

Rēzeknes pilsētskola

1893.

104

2

2

K.

Kjeņickis

3

1904.

g.

junkurs
sāk

pa-

sniegt

vingrošanu.

28.

Rēzeknes pilsētskola

1897./98.

...

3

3

parz.

M.

Sakurs

4

Kļeņickis
—inspektors,

prasa
6.

kl.

pilsētsk.,
bet

sk.

amata

klase:

gald-

nieki,

virpotāji.

29.

Rēzeknes pilsētskola

1901.

222

3

3

pārz.

M.

Sakurs

4

1905.

g.

inspektors—
Jānis

Juško.

Rēzeknē

14000

iedz.

30.

Rēzeknes

1907.

3

3

pārz.

M.

Sakurs

4

Pedag.
pad.

nolemj

klašu

vietā
—priekšm.

sist.

31.

Rēzeknes pilsētskola

•

1909/10.

...

klases
4

4

parz.

M.

Sakurs

4

Štatus

apstiprina

tikai

1912.
g.

32.

Rēzeknes
pils.

augst.

pamatsk.

1913./14.-
213

4

4

parz.

M.

Sakurs

4

33.

Rēzeknes
pils.

augst.

pamatsk.

1917.

4

4

Inspekt.

Juško

vietā

Ni-

kolajs

Streļcovs

strādāja
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o.

Skolas

nosau-

kums
un

vieta

Laiks

Skolēnu

skaits

o.

-3

E

Mācību
laiks

toco icu

—

0)

co

S

'
bc

Skolas

vadība

Skolot, skaits

Papildziņas,
lēmumi

u z 34.

Rēzeknes
pils.

1917./18...
4

4

N.

Strelcovs

augst.

pamatsk.

Skolu

uztur

Rēzeknes

apr.

zemste.

Vācu

oku-

pācija.

35.

Rēzeknes
pils.

1919.

220

3

augst.

pamatsk.

36.

Rēzeknes
pils.

1919./20.
400

J.

Teters

augst.

pamatsk.

1920.
g.

21.

janv.

Rēzek-

ne

nonāca

baltgvardu
ro-

kās.

Latviešu

skolā

bija

5

grupas.

Tika

atvērta

augstākā

vienotā

darba

paraugskola,
1918.

gada

pārkārtošanās.

Izslēgta

no

apmācības

reliģijas

mācība,

mācības

dzimta-

jā

valodā,

abiem

dzimu-

miem,

grozījumi

mācību

programmās.
1919.

gadā

Rēzeknes

augstākā
pa-

matskola

k}uva

par

pa-

raugskolu. 1865.

gadā

t

izveidota

Daugavpils
skolu

direk-

cija

kā

Pēterpils
mācību

apgabala

sastāvdaļa,
bet

1875.

gadā

likvidēta.

1919./20.
m.

g.

Rēzeknē

darbojās

latviešu,

krievu,

ebreju,

poļu

pamatskolas.
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Rakstu darbiem klasē joprojām lietoja grifeļtāfeles. Māsas

Sestovas tāpat kā apriņķa skolu inspektors Sako strādāja Vi-

ļānu novadā līdz 1917. gada revolūcijai.

Rēzeknē tikai 1914. gadā tika atvērta valsts vīriešu krievu

ģimnāzija, kurā par direktoru bija Serebrjakovs. Bez tam Rē-

zeknē darbojās Ado privātģimnāzija. Pastāv uzskats, ka šajā
skolā kādu jiaiku ir strādājis 1911. gadā uz Rēzekni trimdā iz

sūtītais SDSP biedrs Jūlijs Daniševskis, kuru riskējis pieņemt
darbā vecais, pieredzējušais un cienījamais, progresīvi noska-

ņotais pedagogs Ado. Daniševska dzīvesbiedre strādāja Rēzek-

nes tirdzniecības skoļ_ā. 1912. gadā darbu uzsāka tai laikā Zem-

kopības skola Greiškanos ar N. Rancāna neatlaidīgam pūlēm un

Vandas Vodzinskas nesavtīgu materiālu atbalstu.

Daugavpilī 1913. gadā darbojās divas valsts ģimnāzijas, re

ālskola un sieviešu ģimnāzija, vairākas privātskolas, tajā skai-

tā Saharova vīriešu ģimnāzija un komercskola, Savicka un

Brojarska sieviešu ģimnāzija — divgadīga, Brežinska vīriešu

tirdzniecības skola, Ginsburga sieviešu ģimnāzija, Verhovska

dziedāšanas kursi, trīs augstākās pamatskolas, ebreju divga-

dīgā pirmskola, zemākā arodskola, piecas pirmskolas kristie

šiem, ar sieviešu maiņu, divas sieviešu pirmskolas, sieviešu eb-

reju tautskola, trīs pareizticīgo baznīcas skolas, luterāņu skola,

2-gadīga dzelzceļnieku vīriešu skola, viengadīga sieviešu pa

matskola.

1913. gadā tauta asi kritizēja patvaldību par to, ka tā
* nepiešķir vajadzīgos līdzekļus skolu tīkla paplašināšanai un

uzturēšanai, ka valstī tikai 1/5 daļa bērnu var mācīties un ka

75% iedzīvotāju ir analfabēti. Kā redzams, skolu sistēma nebija
vienota. Reālskolās bija 7 gadu apmācību kurss, kurā lielāko

vērību pievērsa matemātikai, fizikai, dabas zinātnēm un kurš

vairāk atbilda sabiedrības praktiskajām vajadzībām/ Bet kla-

siskajās ģimnāzijās bija 8 gadu kurss, un tās galvenokārt ap-

meklēja pilsētu buržuāzijas un muižniecības pārstāvji.

Skolotāju sagatavošanas iestādes joprojām bija Baltijas un

Valmieras skolotāju semināri, bet 1910. gadā skolotāju semi-

nārs tika izveidots Ilūkstē, taču imperiālistiskais karš pārtrauc
tā darbu. Latgales skolās pārsvarā strādāja Polockas un Viteb-
skas semināru beidzēji.

Pirmais pasaules karš dezorganizēja Latvijas izglītības ies

tāžu darbu un mācības skolā. Skolu telpas izmantoja karaspēka
daļa mācību iestāžu tika evakuētas, citas slēdza. Daudzi skolē

ni līdz ar vecākiem devās bēgļu gaitās.
Pirms revolūcijas Rēseknes sieviešu ģimnāzijā par inspektoru

strādāja P. Rikovs. 1915. gadā v ņš ir veicis ekspedīciju pa mar

šrutu: Viļāni—Ornicāni —Skujc unieki—Jaunrikava—Baltiņi"
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Latgales

apvienošanās
kongress

Rēzeknē
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—Osnīši—Papukalni —Pilskalns —Žogotas—Rēzekne un savā-

cis faktus un materiālus, kurus aprakstijis grāmatā «Drevnosti

Latgalii», Režica, 1917. gads I. izdevums.

1917. gada 27. februārī cara valdības gāšanu Krievijā darba-

ļaudis uzņēma ar lielu sajūsmu visā zemē.

Drīz pēc Februāra revolūcijas Pēterpilī notika apspriede par

Latvijas pašnoteikšanos un par Latgales pievienošanos Latvi-

jai. Uzskati dalījās, tāpēc tika nolemts izveidot orgkomiteju vi-,

sas Latgales latviešu kongresa sagatavošanai un sasaukšanai

Rēzeknē. Latvijas strādnieki, bezzemnieki un kareivji izveidoja

savus varas orgānus — deputātu padomes un LSD vadībā 1917.

gada martā ievēlēja Rīgas strādnieku .deputātu padomi, kura

izveidoja tautas miliciju un cīnījās par skolu, tieslietu un citu

iestāžu demokratizēšanu un Pagaidu valdības ielikteņu izolē-

šanu. 1917. gada martā notika Latviešu strēlnieku pulku depu-
tātu I kongress, kurā pieņēma lēmumus par boļševiku program-

mas atbalstīšanu cīņā par darbaļaužu varu, pret imperiālistisko
karu un ievēlēja deputātu padomes Izpildu komiteju — Iskola-

strelu.

Vidzemes un Latgales pilsētās un laukos LSD vadībā izvei-

dojās bezzemnieku deputātu padomes un apvienojās ar strād-

nieku-kareivju padomēm, tās enerģiski cīnījās pret Pagaidu val-

dības komisāru izveidotajam zemes padomēm, jo pēc Krievijas
cara varas gāšanas 1917. g. revolūcijā latviešu tautas patrioti
izvirzīja mērķi panākt plašāku pašvaldību, kam pretojās krieva

valdība. Tomēr latvieši 1917. g. sākumā ievēlēja pagastu pārstāv-

jus un tie savukārt ievēlēja Vidzemes, Kurzemes un Latgales pa-

gaidu zemes padomi, kura atcēla iepriekšējās vietējās varas iestā-

des, nododot varu pilsoņu vēlētajai Zemes padomei ūn to bija
spiesta atzīt Krievijas pagaidu valdība. Diemžēl boļševiki šos

tautas centienus varmācīgi pārtrauca.
1917. gada aprīļa vidū boļševiki Valmierā sasauca Latvijas

strādnieku, bezzemnieku un laukstrādnieku X kongresu, kurā

tika apsvērta attieksme pret Pagaidu valdību, imperiālistisko
karu, muižu un baznīcu zemju konfiskāciju, laukstrādnieku dzī-

ves uzlabošanu. 1917. gada 26. IV (9. V) Rēzeknē sanāca Lat-

galēs kongress. Tajā piedalījās 283 delegāti — pārstāvji no vi-

siem pagastiem, draudzēm, biedrībām, kādas tolaik bija, no lat-

viešu bataljoniem, no latviešu kolonijām Sibīrijā v. .c. Krievijas
reģionos. Tika aicināti arī cittautībnieki, bet bez lēmējtiesībām.
Arī Rēzeknē kongresā notika asa cīņa un valdīja domstarpības,
taču kārtību uzturēja strēlnieku delegācija no Iskolata prapor-
ščika J. Rubuļa vadībā.

Apvienošanās pretinieki, vēlēšanās ciešot sakāvi, atstāja kon-

gresu, bet pārējie nobalsoja par autonomo Latgali autonomajā

Latvijā, prasot saglabāt pašnoteikšanos attiecībā uz valodu un
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reliģiju. Taču kongresa lēmumus Pagaidu valdība nedomāja
ņemt vērā, nemaz nerunājot par tādas pašnoteikšanās respek-

tēšanu.
1917. g. rudenī Pēterpilī sanāca latviešu sabiedrisko organi-

zāciju pārstāvju sapulce, lai dibinātu Latviešu pagaidu nacionā-

lo padomi un spriestu par latviešu tautas vienotību. Pirmā Nacio.

nālas padomes sēde sanāca Valkā un paziņoja, ka Vidzeme, Kur-

zeme un Latgale ir autonoma, vienota Latvijas valsts, kura no-

raida jebkādus mēģinājumus to sadalīt, bet tās iekārtu noteiks

Satversmes sapulce.
Savu lēmumu Nacionālā padome pamatoja ar starptautiski

atzītām tiesībām par «tautu p-jšnoteikšanās principu».

Pilsoniskās Pagaidu varas mēģinājums izformēt latviešu

strēlnieku pulkus neguva panākumus, strēlnieki atteicās pa-

kļauties tās rīkojumiem.
1917. gada jūlijā izveidojās apvienotā strādnieku, kareivju

un bezzemnieku deputātu padome, un tā ievēlēja izpildu komi-

teju — Iskolatu.

LATGALES ATGRIEŠANĀS

PĀRĒJĀS LATVIJAS SASTĀVĀ

Latgales nākotnes jautājuma izšķiršanai 1917. gada 3. (16.)
decembrī pēc Iskolastrela latgaliešu sekcijas un Rēzeknes ap-

riņķa padomes izpildkomitejas iniciatīvas Rēzeknē tika sasaukts

jauns Latgales kongress, kurā piedalījās visu Latgalē dzīvojošo
tautību delegāti. Debatēs izskanēja dažādi, pat pretēji viedokļi
gan par Latgales pilnu autonomiju bez pievienošanās pārējiem
latviešu novadiem, gan par Latgales atstāšanu Vitebskas gu-

berņas sastāvā.

Balsošanā pārliecinošu pārsvaru guva Latvijas apvieoša-n-
nās piekritēji, kuru domas izteica Iskolata delegāts E. Vīksniņš.
Par apvienošanos balsoja 202 delegāti, pret — 74 un 14 attu-

rējās.
Taču šo Latgales kongresa lēmumu tikai 1919. g. 16. XII

akceptēja Valmierā sanākušais Latvijas strādnieku, kareivju,
bezzemnieku deputātu padomju II kongress, kurš paziņoja par

varas pāreju padomju rokās un deklarēja, ka visa zeme un da-

bas bagātības ir visas tautas īpašums.
Kongress ievēlēja pirmo Padomju Latvijas valdību un tās

priekšsēdētāju FRICI ROZĪŅU (ĀZI).
Realizējot partijas programmu, 1917. gada 9. XI tika paslu-

dināta cīņa par vispārēju apmācību, organizējot skolu tīklu un
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realizējot bezmaksas izglītību. Bet 1918. gada janvārī V. I. Ļe-
ņins parakstīja dekrētu par baznīcas šķiršanu no valsts un

skolas.

1918. gada martā Tautas komisārs Lunačarskis, Krupskaja
un Lepešinskis sagatavoja nolikumu par vienotu sociālistisku

darba skolu, kurā 1918. gada 16. X tika apstiprināts, ka Padom-

ju Krievijā ir piecgadīga pamatskola un četrgadīga vidusskola.

Ta radās jauna tipa — padomju izglītības sistēma.

1919. gada partijas VIII kongress pieņēma jaunu .izglītības
programmu, kura pārvērta skolu no buržuāziska šķiras ieroča

par sabiedrības komunistiskās pārveidošanas ieroci, novēršot

sabiedrības dalīšanu šķirās un nodrošinot abu dzimumu bez-

maksas obligātu vispārēju un politehnisku izglītību līdz 17 dzī-

vības gadiem.

Padomju Latvijā šajā likumā atšķirība bija tā, ka pamat-
skola bija sešgadīga..

Turpmākā cīņa pret kontrrevolūciju un ārzemju interventiem

traucēja programmas realizāciju un aizkavēja to. Asas šķiru
cīņas apstākļos 1917. gada rudenī bezzemnieku padomes nacio-

nalizēja muižnieku īpašumu visā neokupētajā Latvijas teritori-

jā, taču šo procesu pārtrauca vācu imperiālistu uzbrukums, ku-

ra rezultātā 1918. gada februārī visa Latvijas teritorija bija
okupantu varā, kam sekoja vietējo padomju padzīšana, nāves

sodi, cietumi, koncentrācijas nometnes un nežēlīgā militārā va-

ra. Okupanti pat paspēja 1918. gada 7. XI proklamēt Baltijai
(Latvijā, Igaunijā) valsti kā monarhistiskās Vācijas sastāvda-

ļu. To izjauca vāciešu sakāve.

PADOMJU SKOLAS PIRMSĀKUMI

LATVIJĀ

1918. gada novembrī un decembrī bruņotās sacelšanās re-

zultātā tika atbrīvota visa Latgale un Vidzeme, un 1918. gada
17. XII Latvijas Padomju pagaidu valdība ar P. Stučku priekš-
galā publicēja manifestu par varas pāreju Latvijā strādnieku-

kareivju un bezzemnieku deputātu padomju rokās. 22. XII
V. I. Ļeņins parakstīja dekrētu, kurā atzina padomju varu Lat-

vijā. 1919. gada 13. janvārī Rīgā sanāca Latvijas strādnieku,

bezzemnieku un strēlnieku I padomju apvienotais kongress, ku-

rā apstiprināja 1918. gada 17. XII manifestu par padomju varas

pasludināšanu Latvijā, ievēlēja Latvijas centrālo izpildu komi-

teju, pieņēma I Latvijas Padomju konstitūciju un apstiprināja
sociālistiskās celtniecības plānu.
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Taču iepriekš, 1918. g. 18. novembrī Tautas padome pasludi-
nāja Latvijas valsts nodibināšanu un sastādīja Pagaidu valdību,
kas turpināja cīņu par Latviju līdz 1920. gadam, kad Latviju
atstāja boļševiki.

Un 1920. g. 11. augustā Latvija noslēdza mieru ar Krieviju,
bet 1922. g. 1. maijā Latvijas Satversmes sapulce pieņēma liku-

mu, ka suverēnajā demokrātiskajā republikā visa vara pieder
Latvijas tautai.

Bet kas notika šajā spraigajā pārvērtību laikā ar skolām?

Ir zināms, ka pēc Februāra revolūcijas 1917. 11. IX Krievijas
Izglītības ministrija, atsaucoties uz vietējo pašvaldību pārstāv-
ju prasību, ar rīkojumu Nr. 5305 atļāva atvērt Viļānu un Va-

rakļānu miestos pilsētas skolas, bet Rēzeknē ar 1918./19. m. g.
— skolotāju semināra sagatavošanas klasi ar nolūku trijos ga-
dos izveidot pilnu kursu (tirdzniecības skolas telpās).

Sekoja vietējo varas iestāžu lēmums slēgt Viļānos tā sau-

camo «Balto krogu», kurš piederēja muižniekam Janovskim,
un nodot to skolas vajadzībām.

No tā laika skolotāju D. Trūpa un K. Dūma atmiņām re-

dzams, ka kroga iekštelpu pārbūves darbus un visu pārējo, ne-

raugoties uz lielo nabadzību, kara postījumiem un vācu impe-
riālistu iebrukumu, pārvarēt grūtības, neatlaidīgā darbā saga-
tavot telpās spēja entuziaste Ornicānu dzirnavnieka Jāņa Aigara
meita Alma Aigare (1893.—1942.). Lūk,* ko par šo laiku raks-

ta bijušais šīs skolas skolotājs, latviešu strēlnieks Er-

nests Brutāns: «Laba vietējo apstākļu pazinēja, apveltīta
ar organizatora talantu, viņa panāca to, kas citiem šķita nepie-

ejams. Man vēl tagad nav īsti izprotams, kā Aigare spēja dažās

nedēļās sagādāt skolai inventāru, veikt ēkas pārbūvi, sameklēt

mācību līdzekļus, aktivizēt apkārtnes iedzīvotājus, lai tie laiž

bērnus skolā. Viņa personīgi apstaigāja mājas un tuvējos cie-

mus. Aigare nelūdza, nedraudēja, nenervozēja, bet nepārprota-
mi ar dzelžainu loģiku pierādīja bērnu skološanas nepieciešamī-
bu. Un,lūk, 1918. gada pirmā mācību diena iesākās mierīgi, bez

oficiālas atklāšanas, lai nebūtu jāaicina buržuāzijas varas pār-

stāvji un okupanti. Pari pussimtam skolēnu tika iedalīti 4. un 5.

klasē, un sākās mācību darbs. Skolēnu sastāvs bija raibs: latvie-

ši, krievi, poļi, ebreji — dažādas valodas', parašas, bet mums bi-

ja tāfeles, krīts, dažas kartes, dažas grāmatas, dienas gaisma,

siltas telpas un zināšanu alkstoši'bērni.»

Un ta 1918./19. m. g. Viļānos pirmo reizi darbu uzsāka aug-

stāka latviešu tautskola, kuras pārziņa pienākumus uzņēmās
Valmieras skolotāju semināra beidzējs un pieredzējis skolotājs
Emīls Šmits.
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1918. gada vēlā rudenī Sarkanā Armija ar Latgales partizā-
nu aktīvu līdzdalību atbrīvoja Latgali no vācu okupan-
tiem. Ernests Brutāns atceras: «Kad Sarkanā Armija atbrīvoja
Viļānus, no jaundibinātās skolas otrā stāva balkona, virs ku-

ra plīvoja karogs, tirgus laukumā sapulcējušos tautu uzrunāja
un sveica ar uzvaru varonīgais partizānu komandieris Dominiks

Esta, kuru viļānieši labi pazina. Viņam līdzās bija armijas ko-

misārs Bračka, ar kuru es vēlāk no 1919. gada aprīļa līdz 1920.

gada 15. augustam kopā karoju 18. un 36. latviešu sarkano

strēlnieku pulkā».

Tālāk viņš raksta, ka no darba biedriem 1919. gada 1. maijā

saņēma ziņu, ka pēc Viļānu atbrīvošanas no vācu okupantiem,
tika veikti priekšdarbi vidusskolas izveidošanai Viļānos, izman-

tojot šim nolūkam Viļānu muižas divstāvu mūra namu, kura

pārkārtošanas iniciatore bija Alma Aigare. Bet 1919. gada ap-
rīlī līdz ar Latvijas Padomju valdības lēmumu par Viļānu ap-

riņķa izveidošanu Aigare, kura jau strādāja Rēzeknes apriņķa

izglītības nodaļā, darbodamās bērnudārzu un bērnu siļu orga-
nizēšanā evakuēto un bēgļu bērniem, tika nozīmēta par jaun-
dibinātā apriņķa TIN vadītāju. Muižas kungu mājā rudenī jau

bija paredzēta augošas latviešu skolas 6. klase faču karš izjau

ca šo nodomu.

Lūk, ko par Viļānu -skolu atceras tās bijusī skolniece Estere

Altermane: «1918./19. m. g. Viļānos darbu uzsāka I pakāpes lat-

viešu pamatskola, kā arī 4. un 5. klases. Sākumā skola atradās

divstāvu kroga ēkā, kuru no muižnieka bija nomājis krodzinieks

Noske.

Bet 1919. gada vasarā mūsu skolu pārcēla uz Viļānu muižu.

lepriekšējā ēkā izvietojās Viļānu jaundibinātā apriņķa revolu-

cionārā komiteja un apriņķa komjaunatnes komiteja, kura iz-

veidojās 1919. gada 1. jūlijā un kuras locekle biju arī es.» Tā-

lāk Estere nosauc dažus skolasbiedrus, tie bija Lozda, Indāns,

Kvasova, Nazarova, Geikins v. c. «Skolā bija šadi skolotāji:

Alma Jāņa m. Aigare, bija ļoti mīļa, iejūtīga, atbalstīja trūcī-

gos un sērdieņus. Viņa bija lieliniece un ļoti godājams cilvēks.

Mācīja dabas zinības, ģeogrāfiju un vēsturi. Velak strādāja
Maskavā, Vidusāzijā, saslima.

Emīls Pētera d. Šmits (1882.—1954.) — latviešu skolas pir-
mais pārzinis, jauks cilvēks, centas bērnus apvienot draudzīga

saimē bez valodas, tautības, ticības ašķirībām. Viņš mums mācī-

ja matemātiku, dziedāšanu, vadīja kori. Brīnišķīgs, muzikāls

cilvēks. Vēlāk pilsoniskas varas
laika viņu apsūdzēja par pie-

derību komunistiskajai partijai, un viņš bija spiests meklēt at-

balstu iedzīvotāju un bijušo skolēnu vidū, jo nebija komunists.
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Emīls Šmits

Antoniņa Jāņa m. Šmite — pārziņa sieva. Mācīja dabas zi-

nības v. c.

Ernests Reiņa d. Brutāns — mācīja krievu valodu, vācu va-

lodu, zīmēšanu, bet viņu drīz vien iesauca Sarkanajā Armijā.
Un viņa vietā 1919. gada rudenī nāca Alfrēds Krūmiņš — jau-

nietis, kurš kopā ar Antonu Pašķeviču, Augustu Kalēju, Augus-
tu Neti un Esteri Altermani bija pirmie Viļānu apriņķa komjau-
natnes komitejas locekļi.» Vēl viņa atceras, ka uz augstāko
tautskolu ebreju tautības bērniem mācīt ebreju valodu un lite-

ratūru nāca skolotājs Berzins, un līdz Sarkanās Armijas uzva-

rai pār vācu okupantiem mācīt reliģiju uz skolu nāca garīdz-
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nieks 2ulpo. 1918. gada rudenī Viļānos darbojās trīs skolas:

1) latviešu trīs klašu tautskola, kura darbojās senajā skolas

ēkā pie pagastnama, kur sākumā bērnus mācīja Kārlis Dūms

un Genovefa Dombrovska, bet 1919. gadā šo skolu pārņēma
Pēteris Vanags un Izidors Strods — abi partijas biedri, uzņē-
mīgi un darbīgi skolotāji, taču abus viņus drīz vien pārcēla
darbā uz Rēzeknes izglītības komisariātu.

Par Izidoru Strodu LKP CX PVA izziņā no 1988. g. 18. 111

Nr. 146 teikts, ka «Izidors Strods darbojies Rēzeknes pilsētas
111 Internacionāles vārdā nosauktajā strādnieku klubā, vadījis
Rēzeknes skolu apakšnodaļu un ar partijas biedru mobilizāciju
nosūtīts uz fronti».

Pēteris Vanags bija Viļānu apriņķa revolucionārās komite-

jas loceklis. 1919. gada rudenī veidoja un komandēja Viļānu

brīvprātīgo kaujinieku vienību Vieškolstu-Ičas frontes iecirknī

cīņā pret baltgvardiem. Vclak tāpat kā Strods komandēts uz

Rēzekni, līdz iesaukumam uz D. fronti strādāja Rēzeknē vado-

šā darbā.

Viņa vietā atkal nozīmēja Kārli Dūmu un Pēteri Kotānu.

Pēdējo savukārt 1919. gada martā pārcēla uz Gaļānu tautskolu.

Viņa vietā sāka strādāt Olga Bednarska, kura vēlāk kļuva K.

Dūma dzīvesbiedre.

Mācību grāmatu trūkuma dēļ mācības latviešu skolā notika

krievu valodā, bet latviešu valodu latgaļu izloksnē pasniedza
kā mācību priekšmetu. 1919. gada martā K. Dūmam Viļānu

apriņķa revolucionārā komiteja uzdeva pārņemt no Viļānu baz-

nīcas prāvesta 2ulpo slēgtās poļu draudzes skolas inventāru.

1919./20. m. g. latviešu I pakāpes pamatskolā par pārzini
tika iecelta Vera Krūmiņa, bet par skolotāju Olga Gerasimova.

2) Krievu trīsklašu tautskola izvietojās bijušās Viļānu ādu

fabrikas (evakuējās uz Jaroslavu 1916. g.) ēkā. Bērnus mācīja
skolotājs Konts, no kura 1919./20. m. g. skolu pārņēma Darja
Kuzņecova-Tuča. Otrā skolotāja bija kāda ebrejiete.

3) Viļānu augstākā tautskola ar jau iepriekš nosauktajiem

skolotājiem darbu turpināja muižas namā.

1918. gada beigās un 1919. gada sākumā gandrīz visā Lat-

vļjas teritorijā izveidojās padomju vara. Latvijas Padomju vaļ-
ības priekšsēdētājs P. Stučka parakstīja dekrētu «Par Latvi-

jas audzināšanas un izglītības iestādēm», kurā tika uzdots mā-

cīt bērnus dzimtajā valodā, aizliegt reliģijas mācīšanu skolās,

dažādu tipu skolas pārveidot par vienotām politehniskām darba

skolām, kuras obligāti jāmācās visiem bērniem no 6 līdz 16 ga-

diem, pie tam bez maksas, jaunais likums paredzēja 6 klašu

Pamatskolu un 4 klašu vidusskolu. Tātad skolas ieguva vieno-

ts darba skolas nosaukumu un tika apzīmētas ar kārtas nu-
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muru. Skolās pēc iespējas tika organizēta kopēdināšana. 1919

gada 30. X Rēzeknes apriņķa kara revolucionārā komiteja vi

siem apriņķa pagastiem ierosināja laikus rūpēties, lai uz mācību

sākumu skolās tiktu sagādāti kaut vai rekvizīcijas ceļā katli

skolēnu kopēdināšanas vajadzībām.
Mācību gads, neraugoties uz frontes tuvumu, sākās savlai-

cīgi un pēc jaunajām programmām.
Par pirmo Padomju Latvijas Izglītības komisāru tiek iecelts

ievērojams pedagogs, erudīts sociālistiskās kultūras, partijas
un padomju darbinieks Jānis Bērziņš-Ziemelis, viņa vietnieki

Kārlis

Dūms
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bija E. Efcrts-Klusais — augstskolu nodajas vadītājs, V. Vec-

gailis — darba skolas nod. vad., A. Upītis — mākslas nodajas

vadītājs, E. Daniševskis — pirmskolas nodaļas vadītājs, K. Ja:
nelis, vēlāk K. Vintiņš — ārpusskolas nod. vad., J. Gīrupnieks-
mācību līdzekļu institūta organizators.

Vēl pirms Latvijas Padomju valdības pārcelšanās no Rīgas
uz Rēzekni te ieradās Izglītības Tautas komisariāta skolu mā-

cību līdzekļu ražošanas nodaļas vadītājs Jānis Gīrupnieks, ra-

došs skolotājs, 1905. gada revolūcijas dalībnieks, lai ar saviem

palīgiem: matemātikas un fizikas speciālistu J. Loču, A. Raš-

čevski — dabas zinību-ķīmijas skolotāju un A. Broderi — ģeo

grāfijas-vēsures metodiķiem Rēzeknē organizētu ražotnes,

iekārtotu laboratorijas, darbnīcas, kur gatavot modeļus, aparā-
tus, rīkus un kolekcijas, tabulas un plakātus. Šie pedagogi ak

tivi piedalījās skolotāju kursu organizēšanā un vadīšanā 1919.

gadā Rēzeknē, Viļānos, Ludzā.

1919. gada vasarā tika sarīkoti skolotāju sagatavošanas kur-

si. Skolotāju trūkuma dēļ tajos uzņēma pamatskolu beigušos.
Pirmie tautskolotāju kursi Rēzeknē tika izveidoti drīz pēc Feb

ruāra revolūcijas. Šādos kursos, ko organizēja Latgales skolo

tāju savienība, piedalījās un tos 1918. gadā pabeidza Donats

Trūps. Viņš piedalījās arī minētajos vasaras kursos, bet 1919

gada septembrī arī īslaicīgos, tā saucamajos «skrejošos>
3 nedēļu kursos, kuri notika Viļānos. Kursu noslēgumā 1919

gada 29. IX viņš saņēma no Viļānu apriņķa Strādnieku Depu-
tātu Padomes izglītības nodaļas dokumentu Nr. 780 par to, ka

viņam tiek piešķirtas II pakāpes skolas darbinieka tiesības ar

Viļānu apriņķa izglītības komisāra E. Erdma'ņa un sekretāra

Dortiņa parakstiem. Kursu noslēgumā sarīkajo izrādi, kura

vairums pirmo reizi dzīvē, kā apgalvoja Donats Trūps, spēlēja
teātri. Tas notika strādnieku klubā «Sarkanā bulta». Kā reži

sors mums palīdzēja pašdarbnieku vadītājs Andrejs Zvid-

riņš — vispusīgs, talantīgs pašdarbnieks, kurš bija vien-

līdz prasmīgs solists, kā arī aktieris un režisors. Viļānu paš-
darbnieki bieži rīkoja priekšnesumus kā savā klubā, tā arī pa-

gastos. Atcerējās rosīgos pašdarbniekus: māsas Cačes, Jānt,

Borbolu un Mariju Vilčukus. (Jānis bija studējis, Maskava

beidzis augstskolu, bet 1920.
g. revolucionāru vajāšanā gāji*

boja), Jāzepu Lauru, Andreju Zvīdriņu v. c.

Uzveda A. Upīša darbus, krievu klasiku.

Vārds «skolotājs», tāpat kā oficieris, zaldāts, policists, ierēd-

nis, ministrs, patriots, svēts, dvēsele utt. tika uzskatīts par bur

žuaziskam atliekām un netika lietots ne sarunā, ne rakstībā

Krievu valodā lietoja saīsinājumu «Skrab» — Škoļnij rabotnik
tātad skolas darbinieks.
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D. Trūps atceras, ka kursos piedalījās O. Bērziņš, A. Ābol-

tiņš, N. Āboltiņa, A. Zvīdriņa, Z.Svilāne, I. Zguts uh viņa
sieva, Jofe, Ļevins, P. Zvāgulis (Varakļānu II pak. sk. pārzinis),
divi 17-gadīgi zeni — Osna un Kalnačs v. c.

Kursus Viļānos vadīja Priedītis un E. Erdmanis. To atklā-

šana notika Viļānu ugunsdzēsēju biedrības telpās, bet praktis-
kās nodarbības — vecās pagastskolas telpās.

Lekcijas lasīja arī Latvijas Padomju valdības darbinieki,

piemēram: izglītības komisāra vietnieks E. Eferts-Klusais, Vīks-

na v. c. Vienreiz kursantus uzrunāja Fricis Roziņš-Āzis.
levada lekcija bija: «Komunistiskā audzināšana padomju

skola».

Praktiskās nodarbības dabas zinībās, fizikā, rokdarbu mā-

cišnā v. c. vadīja virsskolotajs Jānis Gīrupnieks, bet dziedāša-

nas mācību vadīšanas prasmi, revolucionārās v. c. dziesmas

mācīja Māliņš. Kursu tematika bija plaša, un darbs ritēja spa-

rīgi. Tajā ietilpa politmācibas, modelēšana, dažādu figūru vei-

došana no papīra, māla, koka.

Fronte tolaik atradās pie Lielstrodiem, bet visā neatbrīvotajā
Latvijas daļā ritēja enerģiska gatavošanās jaunajam 1919./20.

,r|ācibu gadam, taču trūka skolas darbam sagatavotu kadru.

LKP 1 Viļānu apriņķa konference notika 1919. g. 13. un 14.

augusta, un tajā par paveikto kopš aprīļa mēneša, kad tika iz-

veidots apriņķis, ir teikts: «Apriņķa pagastos ir notikuši 50 dar-

baļaužu mītiņi, izveidoti vairāki darbaļaužu klubi, tajā skaitā

strādnieku-zemnieku klubs (un strādnieku artelis pie tā) «Sar-

kanā bulta», izveidotas vairākas jaunatnes šūniņas, sestdienas

'auku darbu talkas, arī Viļānu bijušās muižas vietā izveidotajā
padomju saimniecībā.

-Grūtības: vietējo kadru trūkums, jo maz inteliģences. Tāpēc
Rēzeknē no jūnija līdz septembrim tika sarīkoti pirmie kursi iz-

glītības darbinieku sagatavošanā, kuros piedalījās 300 kursanti,

oez tam Viļānos tika sarīkoti vietējie īslaicīgie kursi (septem-
brī)' lai labāk sagatavotu skolu darbiniekus vietējām darba

skolām.

1919. gada augustā valdība deva rīkojumu mobilizēt uzņē-
mumos un iestādēs strādājošos skolas darbiniekus, nosūtot tos

lz glītības komisariāta rīcībā.

Tālāk tika atzīmēts, ka izglītības un kultūras darbu stipri
kavēja kadru trūkums, zemais to izglītības līmenis, reliģiskais

'anātisms, kuru gadsimtiem kultivēja garīdzniecība un kloste-

ris, kā arī frontes tiešais tuvums.

Un tomēr gandrīz visi skolotāji apguva kursu apmācību: —

trīs mēnešu kursos Rēzeknē, 100, no kuriem 60 komunisti —
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3 nedēļu kursos Viļānos. Daudz tika darīts vecu skolas ēku lab-

iekārtošanā, jaunu skolu atvēršanā, kā arī skolu pārvietošan£
uz konfiscēto muižu ēkām.

40 Latgales skolās tika iekārtoti internāti, gandrīz visās

skolās darbojās kopgaldi.
Ar 1919. gada decembra lēmumu Latvijas Padomju valdībi

uzdeva Pārtikas komisariātam pēc iespējas pilnīgāk apgādā:
skolas ar to rīcībā esošiem produktiem.

Rēzeknē tika iekārtota pirmā paraugskola Latvijā pē:
KPFSR skolu komūnu parauga, izvēršot audzēkņu pašpārvaldi
Skolēni dzīvoja skolas kopmītnē, līdz ar mācībām veica visus

pašapkalpošanās un saimnieciskos darbus, apkopa arī skolas

zemi, strādāja darbnīcās, piedalījās dažādos saimnieciskos pa

sākumos.

1919. gada janvārī visas Rēzeknes skolas pārkārtojās.
I pakāpes skolās mācībām bija jānotiek mātes valodā, tāpēc

tika izveidotas latviešu, krievu pamatskolas v. c. tautību pirm
mācību skolas. Rēzeknes augstākā pamatskola tika pārveidot;

par latviešu I pakāpes skolu, bet Rēzeknes baznīcas draudzes

skola tika slēgta, tās skolēnu kontingentu pievienojot Rēzeknes

latviešu I pakāpes darba skolai, kurā 1919./20. m. g. par pār
zini tika nozīmēti Jānis Teteris un par skolotājiem — Pau.;

Orlova, Leimanis v. c.

Skolā bija 5 klases, katrā pāri par 70 skolēniem. Skola

augšstāvā bija divu klašu telpas un blakus kopmītne bēgļu ber

niem. Apakšstāvā — pārējās klases, dzīvoklītis diviem skolota

jiem, sarga telpa un virtuve. Kopgaldu vadīja skolas saimniek

bas pulciņš, kas rūpējās par pārtikas sagādi, ēdienu gatavošana
telpu apkopi, apkuri v. c.

Skolā darbojās komunistiskās jaunatnes palciņš. Sekojot Rt

zeknes paraugskolas paraugam, vēl 30 skolas Latgalē sāka or

ganizēt mācību, audzināšanas, pašapkalpošanās un ražošana;

darbu.

Vēl 1919. gada februārī un martā Rīgā notika skolu instrt»

toru, organizatoru kursi, kuros gatavoja paraugskolu un izgl1
tības nodaļ-u darbiniekus. Pēc šo kursu beigšanas par skolu i"

struktori Viļānu apriņķī strādāja Vera Daškeviča, kura Viļāno
tika uzņemta partijā, bet pēc evakuācijas, tāpat kā Alma Aigarf

strādāja Maskavas skolās un Vidusāzijā.

Neiestaigātajā sociālistiskās skolas pamatu veidošanas cel*

pirmie padomju skolas soļi Latgalē ir atstājuši paliekošas ped*;
1920. g. 22. X Komjaunatnes 111 kongresā V. I. Ļeņins aic

naja padomju jaunatrti mācīties komunismu, kritiski izvēri
vecās sabiedrības mantojumu, balstoties uz komunisma priļ
piem, norādot, ka bez zināšanām nevar uzcelt komunismu
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tad jāpārvar analfabētisms un jāmācās pa jaunam, Igi spētu
atjaunot rūpniecību, lauksaimniecību, mehanizētu un elektrifi

cctu valsti.

No 1918. gada XI - 1919. gada XII Rēzekne tika iesm'ests
laikraksts «Taisneiba», kurš pauda revolūcijas idejas. Tā redkolē-
ģija darbojas: V. Zeimaļs, Joņs Zvidra, A. Zarkevičs, J. Opin-
cans v. c.

1918. gada izdots «Latgolas izpvldu komitejas ziņojums»
1918. gada «Breivais Latgalits» ka ari žurnāli: «Gunkurs».
kurš no 1917.—1918. gadam pauda demokrātiskas idejas, ap
gaismoja sabiedriski politisku, vēsturisku, kultūras dzīves jau-
tājumu loku. Redkolēģija darbojas J. Opincāns, VI. Zeirna|s,
J Zvidra, P. Brikuļs, S. Putans. E. Kozlovskis. Un 1918. gada
parādījās «Jauno Latgola». Tas bija Latgaliešu Demokrātiskās
biedrības žurnāls

LATGALES SKOLAS

20 DEMOKRĀTISKĀS VARAS GADOS

Drīz pec Latgales atbrīvošanas pilsoniskas Latvijas
zemkopības ministrs H. Celmiņš paziņoja, ka katrs latga-
|u zemnieks saņems 15 hektārus zemes, taču īstenībā muižu u:i

citu zemju dalīšana pārvērtas par varas viru un mantīgo iedzī-

vošanās objektu uz bezzemnieku un sīkzemnieku rēķina. Pirm-

kārt, muižnieki atguva da|u labākas zemes, [)iemēram, Viļānu
muižniece S. Kerbeca mantoja 50 ha miesta auglīgākas zemes

un 20 ha meža masīvu ka kompensāciju par muižas namu, ku-

ļu valdība atstāja skolai. Pazīstamā A. Niedras draugs advokāts

lamsters uzpirka vairākas muižas Latgale (Maltas, Eleonor-

as, Laringovas, pēdīgi ari Viļānu v. c.) un sadalīja tās sa-

radiem. Fiktīvi sadalot un spekulējot ar zemi, kapitālā iedzī-

;°Jās ne viens vien budzis, seima ministrs. Pa 20 ha labākās

zemes saņēma turīgākie, bet nabadzīgajiem Latgales bezzem-

niekiem un sīkzemniekiem pari palika mazderīgie pauguriņi un

pārpurvotu zemju gabaliņi. Tauta par šadu zemes dalīšanu ra-

ļas teiciens: «Pyrma pats, a pec jo rods, tai i topa zemei bods».

Ur žuaziskajai varai tas bija izdevīgi, jo Latgale tika uzskatīta
ar budžu kalpu rezervi.

Bļ
Tāpēc nav brīnums, ka nabadzīgo ģimeņu bērniem iegūt iz-

u bija tikpat grūti, kā iekopt vai paplašināt savas zemes

Pat 30. gados pilsoniskā prese rakstīja, ka ārkār-

nabadzība neļauj Latgales bērniem apmeklēt skolas. Vecā-

nespēj viņus nedz apaut, nedz apģērbt, tāpēc vienas ģimenes
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No

1920.

līdz

1925.
g.

Viļānu
II

pakāpes

pam-skolas
pārzinas
bija

Francis
Zeps

un

skolotāji

A.Asarīts.
A.Tamašuasa, M.

Leimane unprāvests
B

Valpitrs.

1923./

24.

m.

g.

6.

kl.

izlaidums
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bērni nereti skolu apmeklēja pēc kārtas, jo ir tikai viens ap-

ģērbu komplekts. Analfabētisms svārstījās ap 40%.
1920. gada 23. II Rēzeknes skolu valdes sēde nolēma atvērt

(īstenībā turpināt) pamatskolas ar latgaļu, krievu, ebreju, poļu
mācību valodām. Sēdi vadīja jaunievēlētais Rēzeknes pilsētas
galva Francis Kemps.

Latviešu pamatskola Rēzeknē paliļ<a iepriekšējā eka.
taču apstākļi darbam nebija piemēroti. Klases atradās otrajā sta

va, un mācības notika divās maiņās, jo pirmo stāvu aizņēma sko-

lotāju sagatavošanas kursi un amerikāņu palīdzības virtuve.

1921. gada rudenī darbu uzsāka 2. latviešu pamatskola,
pārņemot otrās maiņas skolēnus. Tas bija 6-klasīgas pamatsko-
las, kurās sākumā mācības notika krievu valoda, jo nebija grā-
matu, bet latviešu valodu pasniedza kā mācību priekšmetu. Ar

1920. gada martu skolās tika atjaunota ticības mācība. Buržuā-

ziskās varas laika skolas tika pārdēvētas par I pakāpes pamat-
skolām ar 1.—3. klasēm un II pakāpes pamatskolām ar 4.—6.

klasēm. Divdesmito gadu beigās Rēzeknē darbojās 5 pamatsko-
las, latviešu, krievu, poļu un ebreju ģimnāzijas, Smirnova privāt-
ģimnāzija. Tad tika izveidots skolotāju institūts latviešu un krie-

vu skolotāju sagatavošanai, arodskola, ceļu būves tehnikums,
komercskola.

1921. gadā Rēzeknē sāka darboties Drāmas teātris, kurš vē

lāk tika pārveidots par profesionālu teātri. Darbojas Tautas

universitāte, Tautas konservatorija, krievu literatūras pulciņš
un Puškina biedrība.

Daugavpilī bija 23 pilsētas pamatskolas (4 latviešu, 6 krie-

vu, 5 ebreju, 1 vācu, 1 baltkrievu un 2 apvienotās), viena valsts

pamatskola, valsts skolotāju institūts, latviešu, poļu. krievu,

baltkrievu valsts ģimnāzijas, vakara komercskola, ebreju
vakara ģimnāzija, Latgales Tautas konservatorija, valsts rok-

darbu darbnīca, valsta dzelzceļnieku skola un arodskola, valsts

poļu amatnieku skola, valsts krievu amatnieku klases, ebreju
amatnieku skola v. c. Vēl darbojas vidusskolas Krāslava, Ludza

no 1917. gada, Varakļānos, bet Malnava "tika atvērta lauksaim-

niecības vidusskola.

Ari Viļānos praktiski tika akceptētas iepriekšējas skolas, ta-

ču izmainījās ne vien iedalījums pakāpes, bet arī mācību sa-

turs un forma. I pakāpes skola atgriezās 1919. gada uz Zirka-

vas skolu nosūtītie skolotāji Kārlis un Olga Dumi, I pakāpes
latviešu pamatskola joprojām atradās vecaja skolas namā, bet

II pakāpes latviešu pamatskola —- pārziņa Franča Zepa un sko-

lotāju M. Leimanes, A. Asarītes vadība atsaka darbu «Balta

kioga» nama. 1924. gada 4.—6. klases pārcēlās uz Viļānu mui-

žas namu, savukārt I pakāpes latviešu skola, skolēnu skaitam
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palielinoties, izvietojās vecajā skolā un «Baltajā krogā». Krie-

vu I pakāpes pamatskolu joprojām pārzināja Darja Tuča (dzim.

Kuzņecova), un tā atradās Viļānu ādu fabrikas mājā, bet 1924.

gada skola pārtapa par 6-klasīgu pamatskolu. Tika izveidota

6-klasīga ebreju skola, kuras pārzinis bija Zoligs Kogans un

skolotāji — viņa sieva un Levi.

Ar 1922. gadu pēc 90 gadu pārtraukuma Viļānos atsāka dar-

bu klosteris, tikai benediktiešu mūkus šoreiz nomainīja mariāņi.
Līdz 1924. gadam 18. gs. vidū celtajai klostera ēkai tika piebū
vēts otrais stāvs. Klosterim bija visai plaša saimniecība, ko ap-

kalpoja mūki un algotais darbaspēks. Darbojās mariāņu tipo-

grāfija, kur iespieda Latvijas katoļu jaunatnes biedrības mēneš-

rakstu «Sauleite» (1928. —1932. g.), citus galvenokārt re-

liģiska satura darbus prāvesta B. Valpītra vadībā. Bija sava

kokzāģētava, ražoja elektrību v. c.



133

1925.

gadā

teritorijā,
kurā

līdz

1960.

gadam

ietilpa

Viļānu

rajonā,

pastāvēja
šādas

skolas:

Viļānu
II

pak.

skola

Viļānu
I

pak.

skola

Viļānu
I

krievu

skola

Viļānu
I

ebr.

skola

Zirkavas
krievu

skola

Taukuļu
latv.

skola

pārz.

Fr.

Zeps

pārz.

K.

Dūms

pārz.
D.

Tučs

pārz.

Z.

Kogans

pārz.

L.

Klubņikovs
pārz.

E.

Kundzeša

Broku
I

pamatskola
Bērnānu-Stapiņu
I

pam.

sk.

Molskolna
I

pamatskola

Vidsmuižas
6-kl.

pamatsk.

Lomu

6-kl.

pamatsk.

Maltas-Trūpu
6-kl:

pamatsk.

pārz.
G.

Lauze

pārz.
A.

Vīksniņa

pārz.
P.

Orlova

pārz.

A.

Sondors

pārz.

V.

Lopatnevs
pārz.
P.

Kancāne

Skujaunieksu
latv.

Ostrunas
latv.

skola

pārz.

....

pārz.

H.

Tumāne

Aleksandropoles Sondoru
6-kl.

pamatskola

pārz.

M.

Voroncov?

pārz.

F.

Cacs

Novas

krievu

skola

Jaunrikavas
krievu

skola

L.

Pūderu

skola

Dricānu
6-kl.

skola

Priedkalnu
pam.

skola

pārz.
K

Vasiļjeva

pārz pārz.

N.

Pavlovska
pārz pārz

Grozu-Bernānu
6-kl.

pamatsk.

Vilcānu
6-kl.

pamatskola

Varakļānu
6-kl.

pamatskola

Varakļānu
I

pam.

Varakļānu
ebr.

I

pam.

parz.

K.

Muceniece
pārz.

A.

Āboltiņš

pārz.

E.

Locāns

pārz.
L.

Joffe

Pilcenes
pam.

skola

pārz

Grozu

latv.

skola

Esetu

pam.

skola

KJasicas-Vorkaļu
pam.

skola

Bikavas
6-kl.

skola

pārz pārz pārz.

A.

Siktors

Dekšāru
latv.

skola

Armušku
latv.

skola

Arklinieku
skola

pārz.

H.

Rikmane

pārz.

B.

Pužuls

pārz.

S.

Zguts

Strūžānu

pamatskola

pārz.

A.

Pujate

Lielstrodu
skola

Ideņas

pamatskola
Žogotu

pamatskola
Nagļu

pamatskola
Kristceļu

pamatskola
Sakstagala

pamatskola
Kažu-Pauru
I

pak.

skola

pārz.

O.

Lapsa

pārz.

K.

Kārklinieks
pārz.

K.

Brīvers

pārz.
R.

Grīnbergs

pārz.
P.

Bebris

pārz.
P.

Gailums

Polkoronas
latv.

skola

Trūpiņu
I

pak.

skola

Lodānu
I

pak.

pamatsk.

Repšu-Cakulu
I

pak.

pam.sk.

Teicējas
I

pak.-pamatsk.
Ļucānu
I

pak.

pamatsk.

pārz.

A.

Stafeckis

pārz.

B.

Svilāns

pārz.

I.

Leimane

pārz.

A.

Višņevska
pārz.

Strode

iMarkovskas
I

pak.

skola

pārz.

P.

Labeckis

Vorkaļu
I

pak.

skola

Subinaites
I

pak.

skola

pārz.

Z.

Dobrate

pārz.
J.

Daņilāns
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Krievu

pamatskolas
pārzine

no

1919.

līdz

1920.

m.

g.

bija

Darja

Tuča-Kuzņecova.

1920.
g.

attēlā

redzamas

skolotājas
O.

Kalniņa,
A.

Asarīte,
O.

Dūma-

Bednarska
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Viļānu

miestā

latv.,

kr.

un

ebreju

skolu

skolotāji

1923./24.
m.

g.

no

kreisās
sēd

Darja

Tuči,

Olga

Duma,

Otīlija

Kalniņa,

prāvests

Broņislavs

Valpitrs,
Alīda

Asarīte,

Milda

Luļa,

Anna

Tomašunasa,

stāv

Zoigs

Kogans,

Francis

Zeps,

Kārlis

Dūms

un

divas

ebreju

skolotājas
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Latgales
literātu

un

žurnālistu
grupa
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Un lielākā daļa (30) skolu tikušas izveidotas līdz 1920. ga-
dam. Jāpiezīmē, ka pārsvarā skolas darbojās nepiemērotās lau-

ku mājās ar nelielu skolēnu skaitu.

Izcila loma Latgales sabiedriskajā dzīvē, it īpaši izglītības,
kultūras un literatūras uzplaukuma veicināšanā, sabiedriskās

domas veidošanā bija 1917. gada martā Pēterburgas Latgales
redzamāko inteliģences pārstāvju nodibinātai Latgales skolo-

tāju savienībai, kuras darbība drīz vien pārcēlās uz Rēzekni un

Seimaņs Putāns
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izvērsa aktīvu darbību latviešu skolu dibināšanā, skolotāju kad-

ru izraudzīšanā un sagatavošanā, grāmatu un mācību līdzekļu
izdošanā utt. Tā sprauda sev mērķi rūpēties par Latgales skolu

uzplaukumu, darbības vienprātību un mācot citus pašiem mā-

cīties.

Vācu iebrucēju okupācijas un tam sekojošais pilsoņkara lai-

ka posms aizkavēja plānotā žurnāla <rLatgolas skola» izdošanu,
kura pirmais numurs tikai 1921. gada novembrī ieraudzīja die-

nas gaismu ar Valērijas Seiles pūlēm un līdz 1926. gadam iz-

nāca epizodiski — vienu līdz divas reizes gadā 1000 līdz 1500
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eksemplāros. Ar 1928. gadu līdz 1938. gadam Meikula Ape-

ļa vadība tas kļuva par mēnešrakstu. Žurnāls sekmīgi risināja
visdažādākos skolu dzīves jautājumus, rosināja darbam jaunat-
ni, veica grāmatu kritiku un bibliogrāfiju, sekmēja Latgales
Tautas universitātes un Tautas konservatorijas izveidošanos,

Latgales muzeja un Latgales bibliotēkas tapšanu, organizēja

Latgales skolotāju pašvaldības slimo kasi un Latgales skolo-

tāju kongresa un konferenču sasaukšanu, sekmēja Latgales
studentu fonda izveidi utt.

Visrosīgākie žurnāla rakstu autori bija V. Seile, M. Apels,
F. Zeps, B. Spūļs, L. Latkovskis, B. Brežgo, J. Turkopuļs.

J. Cakuls, F. Kemps, A. Sprūdžs, A. Smagars, P. Gilučs,

K. Kravaļs v. c., kā arī tautas brāļi Oto un Sīmanis Svenne,
F. Obšteins, L. Ozoliņš, A. Skroderis, J. Ozols v. c.

Atlīdzība par rakstiem ka atbalsts tika maksāta tikai tiem,

kas turpināja izglītību. Pārvarot telpu un materiālās grūtības,
18 darbības gados tika izdoti 93 žurnāla «Latgolas škola» nu-

muri uz apmēram 2000 lappusēm, no kurām vēl šobaltdien gūs-
tam daudz vērtīgu, derīgu ziņu par dzimtā novada vēsturi, tau-

tas sūro likteni, kad pat garīdznieki nebija tiesiski atstāt savas

draudzes robežas. Uzzinām par skolas — sērdienītes sarežģīta-
jiem veidošanās līkločiem v. c.

Kā būtu, ja mēs pārņemtu mūsu pašaizliedzīgo un nesavtīgo

priekšgājēju — tautas skolotāju darba tikumu un nestu viņu

aizsākto stafeti šodienas skolu pārbūves maratonā?

Laikā no 1920.—1934. g. Latgale tika izdoti laikraksi: «Lat-

galīts», 1920. g. S. Kambalas redakcijā kā zemnieku partijas
izdevumus, kurā publicējās J. Pabērzs, M. Apels, V. Rubuļs
v c, «Latgolas Vords», 1919. g., red. A. Turkopuļs, pauda kris-

tīgo zemnieku savienības uzskatus. J. Velkmes, F. Trasuna,
P Stroda v. c. «Jauno Straume», 1921. g. J. Trasuna vadība

kā Latgales darba partijas sociālistiskās kultūras, politisko un

saimniecisko jautājumu apskatu laikrakstos ar J. Uļjana, N.

Groviša, P. Kotāna, E. Ersa, S. Belikovska, S. Putāna v. c.

rakstiem.

«Latgolas Lauksaimniks». kurš ar 1925. g. parādās kā žur-

nāls, «Latgolas Zemkupis» J. Kindzuļa redakcijā.

«Latgolas Dorbs», 1924. g. K. Būmeistera vadībā kā sociāl-

demokrātu laikraksts, kurš aplūko bezzemnieku un sīkzemnieku

grūtības un ievieto J. Opincana literāros darbus.

«Zemnīka Bolss» iznāk 1925. g. ka Latgales demokrātu par-

tijas laikraksts J. Roskoša vadība. Laikrakstā politisko seju
nosaka F. Trasuna raksti.

«Zemniku Draugs», 1930. g., F. Trasuna redakcijā — lite-

r;)l"i reliģisks laikraksts ar praktiskas dabas jautājumu apskatu,
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kur bez latga|u rakstniekiem tika publicēti A. Saulieša, V. Plū-

doņa, A. Austriņa, J. Ezerieša v. c. darbi, taču pēc diviem nu-

muriem apsīka.

Bet žurnālu kopa bija šāda:

«Zemnīku Draugs», 1920. g.

«Zīdūnis», 1921. gads — literāri sabiedrisks žurnāls, kurš

ap sevi pulcina jaunos autorus P. Stroda, vēlāk B. Spūļa va-

dībā.

«Latgolas Skola», 1921. g. V. Seiles, vēlāk M. Apeļa vadībā,

sabiedriski publicistisks žurnāls par Latgales skolu dzīvi utt.

Visaktīvāk līdzdarbojas A. Laurinoviča, F. Zeps v. c.

«Reits», kuru vada redkolēģija: Rainis, J. Opincāns,
V. Barkans, P. Baško, 1923. gads. Žurnāls pievērsās kritikai,
ētikai, filozofijai, pedagoģijai un vērsās pret pagurumu Latga-
les rakstniecības kultūrā.

Valērija Seile (1891. g. 22. V1—1964. g.), dzimusi Rēzeknes

apriņķa Makašēnu pagasta Seiju sādžā sīkzemnieka 7 bērnu ģi-
menē, tāpēc agri Valērrijai nācās doties uz Pēterburgu, meklējot
iztikas līdzekļus. Strādājot kādā fabrikā, viņa apmeklēja fab-

rikas pamatskolu, vēlāk iestājās privātģimnāzijā, vienlaikus

pasniegdama privātstundas, tā sagādādama līdzekļus sev un

palīdzēdama mājiniekiem, jo tēvs bija miris, kad viņai bija as-

toni gadi. Pēc ģimnāzijas studēja sieviešu augstskolā, kuru

pabeidza 1916. gadā un tika atstāta valodu katedrā zinātniska-

is darbā. Rosīgi darbojās Latgales skolotāju savienībā, rūpējās
Par bēgļu bērniem un Latgales skolotāju sagatavošanu skolas
darbam.

1917. gadā atgriezās Rēzeknē un strādāja par tautskolu jn-
l Rektori, organizēja skolotāju kursus, veica skolotāju semināra

J darbus. 1917. gadā piedalījās Latgales kongresa

j:arbā, zemes padomē, Latvijas tautas padomē un Satversmes

\ sapulcē, ieņemot izglītības ministra biedra amatu. No 1921. ga-

\ ļļa izdeva žurnālu «Latgolas škola», bet no 1923. gada vadīja

«Daugavpils skolotāju institūtu, veicot plašu vēsturisku, pedā-

ļi ?°ģisku, valodniecības v. c. literāru darbību preses izdevumos

j 'Dryva», «Latgalīte», «Latgolas Skola», «Dzimtines Skaņas»,

t ļaunais Vords», «Izglītības ministrijas Mēnešraksts» v. c.

ļ Valērija Seile, būdama izcili spējīga un darbīga latgaļu kul-

*
-
r as un sabiedriska darbiniece, ir daudz darījusi skolu grama-

\ J izdošanā, tulkošanā, sarakstījusi latviešu valodas gramati-
-J - sintaksi, pedagoģijas vēstures I daļu (1943. g., «Latgo-

as likteņi bēgļu laikmetā», izveidojusi bibliogrāfisku radītāju
leidz 1935. godam iznokušūs gromotu saroksts»

at?aļu autoru). Viņas spalvai pieder šādi publicistiski dar-

-5; «Atmodas laikmeta raksturojums», «Gromotas leidz drukas
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aizlīgumam», «Pyrmī izdavumi pēc drukas aizlīguma atceļšo

nas», «Porskots par periodiskim izdavumim», «Latgolas skola

gaita», «Porskots par gromotom» utt.

Valērija Seile

Viens no redzamākajiem Latgales skolu darbiniekiem W

laikā bija ari Aloizs Broks (1898. g. — ...), dzimis Rēzekn*

apriņķī Varakļānu pagasta Silinīkūs.
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Pēc garīgā semināra beigšanas studējis teoloģiju Vīnes uni-

versitātē, kur ieguvis teoloģijas doktora grādu. Pēc atgriešanās
dzimtenē strādāja Aglonas ģimnāzijā kā inspektors un „direk-
'ora N. Rancāna palīgs, bet no 1929. gada — kā Aglonas un

Jaunaglonas ģimnāziju direktors.

Literāro darbību uzsācis ar žurnāla «Draugs» rediģēšanu
un didaktiska satura rakstiem ar pseidonīmu «Silinīks». Pēc

«Drauga» izdošanas pārtraukšanas no 1931.—1933. g. sekmīgi

rediģējis žurnālu «Zīdunis» un tulkojis no grieķu valodas re-

liģiska satura darbus, arī pats sacerējis garīga satura rakstus.

Viņa mūža darbs ir svēto rakstu tulkojums no grieķu valo-

das. Tas ir monumentāls darbs, kuru Broks veicis 7 gadu laikā

n01931. līdz 1937. gadam. Līdz tam tāds viengabalains un kva-

litatīvs tulkojums latgaliešu lasītājiem nebija pieejams.

Pēc F. Zepa, kurš tika ievēlēts Saeimā, viņa vietā par Vi-

ļānu II pakāpes skolas pārzini no 1925.—1930. gadam nāca

Donats Trūps, bet kā skolotāji strādāja:
Zelma Varbūte mācīja matemātiku, fiziku v. c.

Anna Tumašunesa — latviešu valodu, vācu valodu.

Alīda Asarīte (dz. Millere) — dabas zinības, dziedāšanu.

Otīlija Kalniņa (dz. Rozīte) — valodas un l.—4. klasi.

Milda Ļūļa — 1.—4. klases.

Elza Pupa — 1.—4. klasei.

Pēteris Stafeckis — 1.—4. klasei.

Bērziņš v. c.

Skolotāji, protams, mainījās, bet daļa strādāja abu pakāpju
un arī krievu skolā, kuras pārzine joprojām bija D. Tuča

skolotājas: Marija Prusakova, Olga Zagorska, Olga Dūma,

Astrātova, E. Pupa, O. Kalniņa, A. Asarīte, G. Mihailova v. c.

Viļānu skolā mācījās dažādu tautību bērni — latvieši, krie-

vi, ebreji, poļi v. c. Ilgus gadus I pakāpes latviešu skolu Viļā-
tos vadīja Kārlis Dūms un krievu pamatskolu — Darja Tuča,
:aču II pakāpes latviešu skolas vadība mainījās visai bieži.

1930./31. m. g. D. Trūpu nomainīja Pēteris Stafeckis, bet viņa
vie tā 1934./35. m. g. nāca Pēteris Beķers, ar skolotāju institūta

zglītību, kurš mācīja literatūru un dabas zinību un skolotāji
bija;

Helēna Bekere — mācīja vēsturi, mājturību — skolotāju

nstitūts.
Stafecka

— mācīja dabas zinību — skolotāju kursi.

. Bernatis
— mācīja vingrošanu, zīmēšanu — skolotāju in-

stitūts.
1 K. Mežatučs — mācīja matemātiku —-skolotāju institūts.

0- Mičule — mācīja dziedāšanu — skolotāju institūts.

A. Asarīte — mācīja dziedāšanu — skolotāju institūts.
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V. Seiles rediģētais žurnāls
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A. Turnašunasa — mācīja svešvalodas, rokdarbus — skolotā-

ju kursi.

Jānis Viļums — latviešu valodas un literatūras — skolotājs
kopš 1934. gada — skolotāju institūts.

I pakāpē

K. Dūms — Valmieras skolotāju institūts. Un skolotājas:
M. Ļūļa —

E. Pupa —

G. Mihailova — sagatavošanas kursi.

Padomju Savienībā 1930. gadā tika nolemts realizēt obligāto
vispārējo 4 klašu izglītību, bet 1934. gadā sāka realizēt 7-gadī-

go izglītību pilsētas un rūpniecības centros, pēc tam arī laukos.

1934. gada 15. maija Latvijā notika politiskais apvērsums,
kad varu pārņēma K. Ulmaņa vadītā valdība. Tika slēgtas visas

24 demokrātiskās partijas, bet faktiskā vara pārgāja buržuāzi-

jas rokās. Buržuāziskās diktatūras laikā no 1934.—1937. ga-
dam Latvijā tika slēgtas 153 skolas — visvairāk cittautu. Liela

daļa bērnu palika ar I—2 klašu izglītību. Ģimnāzija iekļuva
retais — viens no 15 gribētajiem.

1929. gadā Latvija bija 99 ģimnāzijas, 1938. gadā — tikai

76. Latgalē retais varēja mācīties ģimnāzijā, biežāk zemākajās
arodskolās, lai apgūtu tik, cik vajadzēja kapitālistisko uzņēmu-
mu strādniekiem.

1935.—1936. m. g. Viļānos notika novada paplašināta sko-

lotāju konference. Tās dalībnieki atceras, ka tajā referātu par
tēmu «Skolu pirmsākumi musu apkārtnē» nolasīja Viļānu klos-

tera teologs Broņislavs Valpītrs. Viņš, starp citu, . izklāstīja,
ka tieši baznīcas un klosteri bija tie, kas pagātnē rūpējās par
tautas izglītību, taču bija gadījumi, ka centās pārpoļot vietē-

jos iedzīvotājus, jo agrāk vairums garīdznieku nāca no poļu,
lietuviešu turīgajam aprindām, un nebija daudz tadu, kuri labi

prata vietējo valodu. Klosteru un bznicu skolās, kā rāda arhīvu

materiāli, mācījās (ar retiem izņēmumiem) muižnieku, poļu šļah-
tas un tirgotāju bērni. Tikai retos gadījumos daži apzinīgākie
muižnieki un garīdznieki veltīja pūles zemnieku bērnu izglītoša-

nas labā, bet tās visbiežāk aprobežojās ar reliģiska satura raks-

tu lasīšanu un kulta dziesmu dziedāšanu.

Pilsoniskās varas laikā garīdzniecībai bija liela nozīme

skolu dzīvē. Pēc 1934. gada apvērsuma grūti klājās progresīviem

skolotājiem kā Aleksandrs Strupišs, Viktors Snēvelis, Pēteris

Voitkāns, Jevģēnijs Kleša un dažiem citiem. Viņus pārcēla no

vienas skolas uz otru, nekur neļaujot īsti iesakņoties, līdz pāda-
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rija par bezdarbniekiem vai iemeta cietuma, (pec skolotāja D.

Trupa atminām).
1937./38. m. g. Latvijā bija 1904 skolas. No tām 1506 lat-

viešu, 150 krievu, 71 vācu, 62 ebreju, 16 poļu, 11 lietuviešu,

4 igauņu, 1 baltkrievu un 83 apvienotas jeb jauktās.
1938. gadā Latvijā izdeva 148 žurnālus, tajā skaitā latviešu

valoda 132; vācu valodā — 8, krievu valodā — 3, poļu un angļu

pa 1 un 23 vairākas valodās.

Izdeva 54 laikrakstus, tajā- skaitā latviešu valodā — 36, vā-

cu valodā — 8, krievu valodā — 4, ebreju valodā — 3, franču

valodā — 2, lietuviešu valoda — I.*

Līdz ar Latvijas valstiskuma zaudēšanu 1940. gada pavasa-

ri lielas izmaiņas notika ari skolu dzīvē. No 1940. g. 27. jūnija
līdz 12. jūlijam visos lielākajos Latvijas centros tika sasauktas

skolotāju sapulces, kurās izveidoja skolotāju biedrības, ievēlēja
valdi v. c. pārstrādāti stundu plāni, svītrota no stundu

saraksta ticības mācība. Atsākās krievu valodas intensīva mā-

cīšana latviešu klases un pilnīgi izmainījās sabiedrisko, vēstures,

dabas un citu zinātņu pamatu mācīšanas saturs, četru, līdz tam

pastāvējušo skolotāju institūtu vietā, tika atstāti divi, Rēzeknē

un Jelgavā.

Rīgā tika organizēta tautskolotāju konference, bet 2.—3. sep-

tembrī sasaukts skolotāju kongress, kurš izvirzīja skolu kārtē-

jos uzdevumus un mērķus. 1940. gada 23. septembrī iesākās

jaunais padomju mācību gads.

Lūk, ko par šo laiku savās atmiņās stāsta tā laika Viļānu
skolas visjaunākais skolotājs Boriss Cīrulis, kuram bija uzti-

cēts audzināt 4. klasi un mācīt vēsturi un konstitūciju (viņam

bija nepabeigta juridiskā izglītība):
«Skola saucas — «Viļānu nepilnā vidusskola». Tā atradās

aiz Maltas upes bijušās Viļānu muižas namā. Tur mācījās 4.;
5., 6. un 7. klases, katrā pa 30 līdz 35 skolniekiem.

Skolas direktors bija Jānis Vijums — sirsnīgs, atsaucīgs,
muzikāls un progresīvs cilvēks. Skolā viņš bija izveidojis stīgu

orķestri ar 20 instrumentiem (vijoles, mandolīnas). Pats viņš
labi spēlēja vijoli. Diemžēl viņš smagi slimoja ar tuberkulozi,

tāpēc daudziem labiem viņa nodomiem nebija lemts piepildīties.
Visu 1941. gadu viņu aizvietoja dzīvesbiedre Elza Vijuma (bei-

gusi Skolotāju institūtu), kura mācīja svešvalodu. Vēlāk uzzi-

nāju, ka 1942. gadā J. Viļums nomira. Ķīmiju un fizkultūru sko-

la mācīja Mičulis. Viņam bija nepabeigta augstākā izglītība.
Vācu okupācijas laikā Mičulis bija nozīmēts par Viļānu pilsē-

* Latvijas valsts statistikas izdevums. Rīga, 1938. g.. 116. lpp.



153

1940./41.
m.

g.

latv.

7.

kl.

izlaidums.
Sēd

no

kreisās

Aloizs

Berež
najs

—
pionieru

vad.,

Boriss

Cīrulis,

Anna

Temašunosa,
E.

Viļuma,
Jānis

Vijums—
skolas

direktors

un

A.

Stafeckis



154

tas galvu un izglāba no izrēķināšanās Viļānu krievu nepilnās
vidusskolas direktoru Jani Loginovu.

Ģeogrāfiju un svešvalodu mācīja E. Mičule, kura bija beigusi
vidusskolu un skolotāju sagatavošanas kursus.

Matemātiku, dabas zinības mācīja Mežatučs, kurš arī pēc
vidusskolas bija pabeidzis skolotāju sagatavošanas kursus. Sko-

lēni viņu dēvēja par stingru skolotāju.
Pirmais Viļānu latviešu skolas pionieru vadītājs un kom-

sorgs bija Aloizs Berežnajs no Privšiem. Viņam bija 6 klašu

izglītība, un viņš taja laika pavāji orientējās pionieru darbā,

bez tam ik dienas kājām gāja 7 km uz darbu. Atceros, ka skolā

bija 10 komjaunieši un apmēram 30 -35 pionieri (tie bija Janīna

Geduša, Valentīna Mičule, Monika Taukule v. c). Par labāko

pionieri tika uzskatīts Ivanovs — Viļānu dzelzceļnieka dēls.

Pionieri mācījās dziedāt padomju dziesmas, rosīgi piedalījās

pašdarbības priekšnesumos, cīnījās par sekmību, kārtību un

tīrību. Visur bija jūtams darba pacēlums. Taču galvenā bērnu

aizraušanās bija kara spēles ar koka ieročiem.

Skolas materiālā bāze bija samērā laba. Bija rokdarbu darb-

nīca ar vajadzīgajiem darbarīkiem. Flīģelis un radiola, stīgu

orķestra instrumenti, uzskates līdzekļi fizikā, ķīmijā, dabas

zinības, ģeogrāfijā v. c. Skolotāji aktīvi piedalījās analfabētu

apmācīšana, gāja mājās un mācīja skolā. Bez tam viņi bija
aktīvi MTS un ZPI izveidošanā un to darba organizēšanā, vei-

cot lielu izskaidrošanas darbu. 1941. gada pavasarī notika pir-
mais 7. klašu izlaidums, kurā piedalījās Rēzeknes apriņķa skolu

inspektors Jevģēnijs Kleša. Latviešu I pakāpes (1. —3. kl.)

skola joprojām atradās skolas vecajā nama pie pagasta un arī

bijušajā kroga ēkā, kur 1940.41. m. g. par pārzini bija Emīlija

Taukule, kura mācīja krievu valodu. Ar I klasi strādāja Kan-

gare, ar II klasi — Kutina, ar 111 klasi — Zukovska.

Pašdarbības priekšnesumu sagatavošanas centri Viļānos
bija katoļu draudzes kultūras nams un ugunsdzēsēju biedrības

telpas. Metodiskais skolotāju darbs parasti notika I pakāpes
skolas telpas tirgus laukumā. Padomju literatūras izplatīšanas
centrs bija dzelceļa stacijas kiosks, kurš bija samērā labi ap-

gādāts ar visu jaunāko. Starp latviešu un krievu skolām norisa

lietišķa, sabiedriska un spraiga sacensība idejiski politiskās
audzināšanas, pašdarbības sagatavošanas, sekmju un disciplī-
nas jautājumos, svētku gājienu kolonnas mākslinieciskajā no-

formējumā v. c».

Krievu 7-gadīgajā skolā 1940. gada 1. septembrī par skolas

direktoru bija nozīmēts Ivans Veselovs, kuru drīz pēc tam pār-
cēla darbā uz Rēzeknes apriņķa partijas komiteju. Viņa vietā

ar 13. oktobri skolu, kura bija izvietota klosterim konfiscētajā
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ikā, pieņēma Jānis Loginovs. Jānis Loginovs — turpmākajos
ļados Rēzekne un rajona pazīstamais vēsturnieks novadpēt-
lieks - 1933. gadā pabeidza Rēzeknes valsts pedagoģisko in-

titūtu un pēc dienesta armijā 1935. gadā strādāja Rikavas

kolā, bet ar 1936. gadu ka pārzinis vadīja Dilmaņu I pakāpes
lamatskolu, kurā mācījās ap 120 skolnieku. Kopā ar Loginovu
)ilmaņos kādu laiku strādāja arī Jevģēnijs Kleša — bijušais

lagrīdnieks, 1940./41. m. g. Rēzeknes apriņķa skolu inspektors,
IK veterāns, žurnālists. Viņš atceras, ka 7. klasē skolā mācī-

ās jau pieauguši puiši, kuriem bija pat 20 līdz 25 gadi.
Skolas politiskās audzināšanas, arī pašdarbības centrs bija

arkanais stūrītis, kura iekārtošanā liels nopelns bija pirmajai
kolas pionieru vadītājai Tamārai Kuzņecovai (dzim. Jemeļja-

ova) — komjaunietei, pagrīdes darba aktīvistei brīvvalsts

aras laikā, kuru fašistiskie okupanti pārsteidza ceļā uz padomju
izmuguri un Rogovkā zvēriski noslepkavoja. Viņas brālis Ivans

emeļjanovs bija Viļānu pagasta un skolas komsorgs un vēlāk

TK cīnītājs, partijas un padomju darbinieks. Par skolotājiem
kolā strādāja Ļubova Cepika, Darja Tuča, Jupatova, Olga

1940./41. m. g. krievu 7-gad. skolas direktors Jānis Loginovs ar izlaiduma

klases zēnu grupu
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Dūma, Cerņenko (vīrs un sieva) un Helēna Leitāne, kura bija
beigusi teātra skolu un prasmīgi vadīja skolā pašdarbnieku

kopu.
Skolā bija ap 40 komjauniešu un ap 70 pionieru. Sarkanā

stūrīša komandants bija viens no pirmajiem skolas komjaunie
šiem Grigorijs Baikovs. Viņam bija noformētajā dotības, viņš

prata veikli un gliti rakstīt lozungus un plakātus, noformēt

sienas avīzes. Klases un sarkanais stūrītis bija ēkas otrajā stā-

vā, bet pirmajā stāvā atradās internāts un dažu skolotāju dzi-

vokļi.
Svētku kolonnas noformējumam skolēni izgatavoja tik lielu

tanka maketu, ka to nebija iespējams iznest pa klostera vārtiem.

Nācās noņemt vārtu augšdaļas pārsegumu. Mūki, to redzēdami,

neganti šķendējās un apsauca par antikristiem. (Pec E. Tauku

les atmiņām).

Valerijans Vilčuks dzimis 1910. g. 25. februārī Pēterpilī, kur

pirms 20 gadiem bija devies meklēt darbu un maizi viņa tēvs

Ādolfs, jo dzimtenē nebija ne tiesības iegūt zemi, nedz darba

Valerijans bija otrais septiņu bērnu ģimenē. Viņa skolas gaitu
sakumu pārtrauca 1918. gada bada draudi, kas spieda Vilčukus

atgriezties dzimtenē, kur neviens viņus īsteni negaidīja. Sekoja

ganu gaitas un pa starpām poļu, krievu skolā iešana.

1925. gada nomira tēvs un Valerijans kļuva par galveno ģi-

menes gādnieku. Par laimi viņam bija reti glīts rokraksts un gai-

ša, atjautīga galva, kas sekmēja iekļīšanu Viļānu miesta valdi

pie rakstu darbiem.

1930. gadā viņš devās uz Rīgu, sameklēja darbu Ķemeru sa-

natorijā un iestājās Raiņa vakara ģimnāzijā. Pēc karadienesta

strādāja Rīgas pilsētas valdē, bet 1934. gadā SDP biedrs tika

atbrīvots no darba.

Domu biedri līdzēja rast darbu «Jaunākās Ziņās» un pēdīgi

iestājās Ceļojumu birojā kā ekskursvilcienu pavadonis.
Būdams ļoti sabiedrisks, neatlaidīgs, zinātkārs, atsaucīgs un

izpalīdzīgs viņš iemantoja daudz paziņu, domu biedru un
drau

gu nereti visai situētās aprindās, it īpaši sabiedriski aktīvās un

literātu aprindās.

Viņa labākais draugs novadnieks un domu biedrs bija Staņis-

lavs Belkovskis. Taču sekoja jauns dzīves trieciens —1940.441. g

kad Valerijans tika arestēts, pratināts, sists un sakropļots un

2.—3. jūnijā notiesāts uz 7 gadiem cietumā, bet viņa draugi- 5

Belkovskis, J. Opincāns, J. Spilve, Eikerts v. c. tika nošauti

Sakas karš, bet Vilčuks devās «brīvbiļetes ceļojumā», kurs

ilga 16 gadus: Ceļabinska, Novosibirskā, Noriļskā. Slimības\M

nokļuva Krasnojarskā, Taišetā un Ornskā. Tikai 1956. gadā ka
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Latgales grāmatnieks
Valerijans Viļčuks jaunībā

invalīds, jo spīdzināšanas sitienu dēļ bija stipri zaudējis redzi

un dzirdi galvas kausa lūzuma dēļ...
Neraugoties uz visu to Valerijans ir saglabājis možumu, dar-

bīgumu un ticību dzīvei. Joprojām dzīvi interesējas par litera-

tūru, kultūru it īpaši savā dzimtajā Latgalē. Joprojām, kaut aiz-

vien retāk viņš ir sastopams Latgales ciemos un sētās. Mūsu lie-

lais grāmatnieks cenšas savākt un saglabāt par senatni un ne-

seno sūro pagātni. Viļāni ir viņa bērnības, skolas gadu un mīles-

tības
zeme, tāpat kā visa Latgale, Latvija.

Neraugoties uz prāvo gadu nastu un visu pārējo viņam ir brī-

flišķīga atmiņa, sakarīgs un gleznains stāstījums.

Klausoties viņa tēlainos atmiņu stāstījumus dzīvi atainojas
'Īgi noklusētā un necilātā pagātne, mūsu vēsture.



1944. gada 28. jūlijā Padomju Armija atbrīvoja Viļānus, ku-

rus fašisti pirms atkāpšanās centas iznīcināt. Darbojās īpašas
postītāju grupas, vieni skraidīja un ar krāsu apzīmēja izntcina-
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FAŠISTISKĀS OKUPĀCIJAS

UN TERORA GADI

(1941. —1945. g. 9. maijs)

Fašistu iebrukuma priekšvakarā skolā bija apmetusies Sar-

kanas Armijas apakšvienība, bet nākošajā dienā ap 13.00 ne-

gaidot no Gaļanu puses Viļānos iebruka fašistu trieciengrupa.
Sarkanarmieši paspēja steiga, bez upuriem atstāt Viļānus.

lebrucēju pirmais «darbs» bija izokšķerēt skolu, bet pēc tam

ar šauteņu laidnem viņi sadauzīja Valsts darbinieku un rakstnie-

ku (ap 15) attēlus skolas zālē, atstājot neskartu vienīgi Raini.

Tad fašisti devas uz muižas kūtīm (skolas tuvumā) pec vistām

un olam un pamielojušies nozuda Rēzeknes virzienā. Visu turp-
māko okupācijas laiku šo skolas namu aizņēma vācu koman-

dantūra. Okupācijas laikā, skolas direktors bija Pēteris Beķeris,
bet I pakāpes skola — atkal Kārlis Dūms.

Fašistiskie okupanti drīz pēc iebrukuma pielietoja masveida

teroru. 1941. g. 9. jūlijā viņi nošāva 9 Viļānu, Privšu, Rimšu

v. c. padomju patriotus pie Ūgrenieku tilta. Tam 22. jūlijā se-

koja liela dažādu tautību upuru grupa, bet 4. augusta visu Vi-

ļānu ebreju un čigānu tautības pilsoņu nošaušana Viļānu mežā,

kur atrodas daudzu simtu nevainīgo Viļānu iedzīvotāju masu

kapi. Vai varēja but runa par normālu skolas darbu šada te-

rora apstākļos, bez piemērotām telpām un ar nepietiekamu sko-

lotāju skaitu? Ebreju skolas'vairs nebijā, bet krievu skola bija

slēgta, tāpēc dažas krievu tautības meitenes un zēni ar īpašu
atļauju apmeklēja latviešu skolu. Kā muižas, tā kroga, pat klo-

stera telpas aizņēma vācieši, bet tirgotavas telpās stāvēja vācu

armijas zirgi. Skolas klases atradās dažādās ēkās. Mācību gads
ilga tikai līdz aprīlim, eksāmenu nebija. Daļa skolotāju bija

iepriekšējie.

Skolotajā Genovcfa Laura, kura tad mācījās Viļānu skola

no 2.—5. klasei, atceras šādus skolotājus: Otīliju Kalniņu, Ge-

novefu Mihailovu, Valaini un pārzini K. Dūmu, bet vecākajās
klases pārzinis bija P. Beķers un skolotāji — Vijuma, Rozen-

berga, Mežatučs v. c. Stundas notika vecajā skolas mājā, biju-

šajā krievu skolā, bet 5. klase atradās klostera ēka. Visur bija
liela šaurība un valdīja satraukums.

PĒCKARA

ATJAUNOŠANAS DARBS
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mo, tiem pa pēdām sekoja dedzinātāji ar īpašu šķidrumu trau-

kos, ar kuru aplēja dedzināmo un pielaida uguni, bet treša gru-

pa mīnēja un spridzināja svarīgākās mūra un akmens celtnes.

No 312 dzīvajām ēkām tika iznīcinātas 164 (52%)- Pie tam

izpostīta tika nozīmīgākā — pilsētas centrālā daļa. Netika sau.

dzēta arī muižas ēka, kaut tas uzspridzināšana izdevās tikai

daļēji. Toties iekštelpas izdega pilnīgi, tāpat 2/3 klostera ēkas

gulēja drupās, un izdegušas baznīcas torņi bija nogāzušies u/.

Brīvības ielas, bet iekšā viss izdedzis — altāri, ērģeles utt.

Gandrīz visi iedzīvotāji bija paslēpušies mežos. Tikai daži ve-

cāki cilvēki bija palikuši un redzēja fašistu zvērisko rīcību, jo

dega .mājokļi, veikali, skolas, baznīca. Tikai pašas nomales

paglabās no uguns. Līdz ar okupantu padzīšanu atbrī-

votajā teritorijā sākās enerģisks darbs postījumu un drupu

novākšanā, sakārtošana, remontēšanā. Sākumā notika baraku

tipa, vēlāk arī kapitālo ēku celtniecība. Neraugoties uz lielajiem

postījumiem, mācību gads 1944./45. Viļānos, tāpat kā citur at-

brīvotajā teritorijā, sākās savlaicīgi.
Jau pirmajā pēckara gadā abas latviešu skolas pakāpes tika

apvienotas, un skolas nosaukums bija «Viļānu latviešu nepilna
vidusskola». 1944./45. m. g. skolu vadīja Emīlija Taukule. No

5.—7. klasei mācījās t. s. Ozoliņa maja (tagad jaunrades nams),

bet no 1, —4. klasei — brīvajās savrupmājās, 1945./46. m. g.

par skolas direktoru kļuva Gregors Čudars, kurš bez tam mācī-

ja dziedāšanu, bet E. Taukule veica mācību vadītājas pienā-

kumus, audzināja 7. klasi un mācīja krievu valodu.

Skolotāji:

Broņislava Stūriņa mācīja matemātiku un rasēšanu,

Valentīna Kravale mācīja fiziku un vadīja 3. klas;,

Jevģēnija Brikule mācīja ķīmiju un bioloģiju,

Broņislava Leice mācīja latviešu valodu,
Vera Poļaka mācīja vācu valodu,
Vera Ragauša mācīja vēsturi v. c.

Aloizs Stafeckis

Emīlija Belkovska

Genovefa Brikule

7. klases beidzējiem bija jākārto gala eksāmeni visos des-

mit mācību priekšmetos, izņemot rasēšanu, dziedāšanu, fizkul-

tūru un militāro mācību. Pirmajos gados atbrīvoto pionieru un

komjaunatnes darba organizatoru nebija, šo darbu parasti vei-

ca klašu audzinātāji, bet darbu koordinēja instruktore Ņina ii-

homirova. 1947. gada tika apcietināts direktors Gregors Čudars.

un viņa vietā par direktori iecēla Emīliju Taukuli. Fizkultūru

sāka mācīt Kazimirs Sperga.
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1944./45. m. g. darbu atsāka ari krievu 7-gadīgā skola. Sā-
kumā direktora pienākumus pildīja Pāvels Astratovs, bet pēc
tam viņa vietā tika nozīmēts Aleksejs Siliņevičs.

Par skolotājiem strādāja:

Darja Kuzņecova,
Zoja Siliņeviča,
Astrātova,....

Marija Cvetkova,
Anna Konstantinova,
Zinaida Konstantinova,
Pavla Ivanova,
māsas Kvasovas.

Līdz 194.9./50. m. g. abās skolās skolotāju sastāvs mainījās
un krievu skolā bija sekojošs:

direktors —

Aleksejs Siļiņevičs,

skolotāji —

Zoja Siļiņeviča,
Vladimirs Sjezins,
Georgijs Gricenko,
Vera Kašajeva,
Staņislavs Duncāns,
A. Revenko,
V. Lagūne,
A. Ovčiņņikova,
Olga Platace,
V. Petuhovs,

Lidija. Andrijenko,
Marija Kozlova.

Skolā mācījās 270 skolēni. Direktoru Alekseju Siļiņeviču

1950./51. m. g. nomainīja Ņina Hohlova, piebiedrojās skolotāji:
Lidija Guščina, Tamāra Solovjova, A. Ovčiņņikova, Anna Po-

ļakova, Marija Cvetkova, Olga Platace, Leontīne Kopilova,
Anna Tihomirova, Anna 2ogota, N. Albutova, Irēna Brikina,

Darja Tuča, Cerkovska, V. Zigarkova, T. Kirejeva. Šajā mā-

cību gada krievu 7-gadīgajā skolā 12 klašu komplektos ar vi-

dējo klašu piepildījumu 26 skolēni mācījās 312 skolēni.

1947. gadā tika slēgts mariāņu klosteris Viļānos, un kloste-

ra sagrautās ēkas atlikusi daļa tika atsavināta, sakārtota un

1948. gada janvārī nodota krievu skolas vajadzībām, bet «Sar-

kanajā» maja ievācās latviešu skola, kura bez tam vēl papildus

izmantoja dažu savrupmāju telpas. Ar 1948./49. m. g. pie lat-

viešu un krievu skolām tika izveidotas 8, klases.
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Latviešu skola strādāja sekojoši skolotāji:

Emilija Taukule — direktore, mācīja krievu valodu,
Tomass Selickis — mācību daļas vadītājs,
Dominika Selicka — latviešu valodas skolotajā,
Mikažāns — dziedāšanas skolotājs,
Antoniņa Pujate — latviešu valodas skolotāja,
Roberts Kokars — latviešu valodas skolotājs,
Broņislava Sturiņa — matemātikas skolotāja,
Vera Poļaka — ķīmijas, vācu valodas skolotāja,
Valentīna Kravale — vēstures, fizikas skolotāja,
Kazimirs Sperga — fizkultūras skolotājs,
Leontīne Kopilova — 1. —4. klases skolotāja,
Irēna Rubina

'

— l. —4. klases skolotajā,
Margarita Mortukāne — l.—4. klases skolotajā,
Anna Laizāne — 1.—4. klases skolotāja,
Olga Laizāne — 1. —4. klases skolotāja,
Vera Ragauša — ģeogrāfijas dabas zinību skolot.,
Anna Augustāne — F. —4. klases skolotāja.

Latviešu 7-gadīgajā skolā šajā gadā mācījās apmēram 430

skolēni, bet 1950./51. m. g. skolā bija apmēram 500 skolēni.

1948. gada vasarā notika LPSR pionieru salidojums. No Vi-

ļānu apriņķa, kurš tika izveidots 1947. gadā, salidojuma piedalī-
jās 25 delegāti, tajā skaitā 4 no Viļānu skolas:

Gotfrīds Noviks,
Helēna Ceļapītere,
Leons Seržants,
Marta Seržante.

Salidojumam gatavojās visi skolēni, izvēršot darbu fiziska-

jā kultūrā, novada tūrismā, naturālistu darbā v. c. Salidojuma
devīze bija: «Esi gatavs darbam un aizsardzībai!». Skolā bija
67 pionieri, viņi iekārtoja pionieru istabu, kurā notika sanāks-

mes, pulciņu nodarbības, lasīja avīzes, gatavoja priekšnesumus.
Sāka veidoties arī komjaunatnes organizācija, kuras komsorgs

bija Jāzeps Karlsons, bet pionieru darbu vadīja Ruta Kļaviņa

(pēc skolotājas E. Taukules atmiņām).

VIDUSSKOLAS PIRMSĀKUMI

VIĻĀNOS

1949./50. m. g- pie Viļānu latviešu skolas tika nokomplektē-
tas 9 latviešu un 9 krievu klases. Tās abas atradās «Sarkana-

jā» skolas mājā līdz 1949. gada 1. decembrim, kad tika atjau-
nota Pārupes skolas ēka — bijušās muižas nams. Ar 1. decem-
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1949./50. m. g. jaunatvērtās Viļānu vidusskolas skolotāju kolektīvs

bri tika apstiprināta Viļānu vidusskola. Par direktoru tajā tika

nozīmēts Andrejs Ančupāns — vēstures skolotājs.
Visas vecākās klases, sākot ar 5.—9. klasi, tika pārceltas uz

Pārupes ēku, bet «Sarkanajā» mājā palika 1.—4. klases.

No skolas aizgāja Mikažāns, Kokars un Pujate, bet klāt nāca:

Mirdza Zumberga — svešvalodas skolotāja,

Marija Spoģe — fizikas matemātikas skolotāja,

Staņislavs Duncāns — svešvalodas skolotājs,

Romāns Čirobadze — krievu valodas* skolotājs,
Genovefa Rēze — matemātikas, 1.—4. klases

skolotāja,

Sofija Reinika — 1.—4. klases skolotāja,

Evģēnija Geduševa — 1.—4. klases skolotāja,
Aina Rūtiņa — 1.—4. klases skolotāja,
Vladimirs SJezins — vēstures skolotājs,

Napoleons Rudko — fizikas, ģeogrāfijas skolotājs
un mācību daļas pārzinis.
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Ilggadēja skolotāja un pārzine
Emīlija Taukule mūža lielāko daļu
nostrādāja Viļānu skolā

Līdz ar to Viļānos izveidojās vidusskola un sākās latviešu

un krievu skolu apvienošanas process. Par pionieru vadītāju
R. Kļaviņas vieta 1950./51. m. g. nāca Jāzeps Tučs, un tika iz-

veidota pionieru vienības padome ar 7 pulciņiem (165 pionie-
ri). Viņi rīkoja koncertus, gatavoja montāžas, izdeva avīzes,

noformēja fotovitrīnas v. c. 1950./51. m. g. Viļānu vidusskolā

notika 1. izlaidums, jo uz Viļānu vidusskolu pārnāca 8 skolēni,

kuri iepriekš mācījās kaimiņu vidusskolās. Pašu skolas 1. izlai-

dums (21 latviešu plūsmas un 11 krievu plūsmas audzēkņi) no-

tika 1952. gada jūnija Pārupes skolas telpās.

1951./52. m. g. skolas pionieru darbu vadīja Janīna Lempa,

un Lakstīgalu salā pie ugunskura notika 1. Viļānu rajona pio-
nieru salidojums. Sakarā ar gatavošanos valsts eksāmeniem

RPI par mācību daļas vadītāju 1951. gadā N. Rudko vietā tika

nozīmēta latviešu valodas skolotāja Natālija Kļavinska.
Lielu pārmaiņu laiks Viļānu vidusskolas dzīvē bija 1952./53.

mācību gads, kad tika uzcelta jauna 4-stāvu skolās ēka 880

skolēniem.
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Pirmais Viļānu v-sk. direktors

(1949.—1952.) Andrejs Ančupāns

Būvgružu novākšana, skolas teritorijas labiekārtošana, ap-

zaļumošana, mācību lauciņu iekārtošana un beidzot — pārcelša-
nās. Taču joprojām 1.—4. klases palika Pārupē, jo drīz pēc mā-

cību gada sākuma vidusskolai tika pievienota krievu 7-gadīgā
skola. Līdz ar to krasi palielinājās skolēnu skais un mācību

darbs notika divās maiņās. Bez tam laukos sākās mazo pamat-
skolu likvidācija. Daudz rūpju sagādāja kopmītņu ierīkošana,

ārpusklases un ārpusskolas darba organizēšana, mācību līdzek-

ļu un tehnikas iegāde un skolas saimniecības organizēšana. Ar

1952./53. m. g. sakarā ar to, ka A. Ančupāns ilgstoši ārstējās

pēc smagajiem karā gūtajiem ievainojumiem, par Viļānu skolas

direktoru tika nozīmēts Mihails Uvarovs, kurš šo amatu ieņēma
līdz 1985. gadam, bet mācību daļas vadītāja darbu vidusskolā

pildīja daudzi skolotāji:
Antoniņa Zeimule — 1952. g.

Antoniņa Vijuma — 1954. g.

Viktorija Randare — 1960. g.

Vera Malteniece — (964. g.

Valentīna Circene — 1981. g.

Pēteris Tretjuks — 1985. g.

Ruta Lagūne — 1986. g.

Irma Kovjazina — 1989. g.
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Un, lūk, pirmais vidusskolas izlaidums 1951. g. pavasarī, kaut īstenībā vei-

dots no tiem 9 audzēkņiem, kuri līdz tam bija mācījušies citās tuvējās vidus-

skolās

Līdz skolu apvienošanai bija divas pionieru vienības: latvie-

šu skolā Imana Sudmaļa un krievu skolā — Oļega Koševoja v. n.

1959. gadā tika nolemts atstāt vienu Imanta Sudmaļa vārdu.

Līdz 1956. gadam O. Koševoja pionieru vienību vadīja Anna

Tihomirova, bet pēc apvienošanas — Jeļena Hohlova un Vene-

randa Urtāne. Abas vecākās pionieru vadītājas strādāja ļoti
enerģiski, raiti, ar lielu neatlaidību un izdomu panāca krasu lū-

zumu pionieru masveida aktiviātes celšanā skolā visos darba

posmos. Tika rīkotas sacensības, pārgājieni, ekskursijas, organi-
zētas ekspedīcijas, konkursi, olimpiādes, dziesmu un deju svēt-

ki. Darbā ar pionieriem tika iesaistīti komjaunieši, visi skolotāji,

vecāki, sabiedrība. Kopš 1959. g. I. Sudmaļa pionieru vienības

darbu vada priekšsēdētāju padome, kurā 1960./61. m. g. ievēlēja
14 labākos pionierus (pa 7 no latviešu un krievu klasēm). Pionie-

ru klasē kā šefi strādāja komjaunieši, bet labākie pionieri pa

līdzēja darbā oktobrēnu zvaigznītēm. Daudz bija arī citu tra-

dīciju, piemēram, kaklauta svinīga apsiešana, vienības dzimša-

nas diena, pulciņu sacensības sabiedriski derīgajā darbā — me-

tāllūžņu, makulatūras, sēklu utt. vākšanā, palīdzības sniegšana
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veterāniem, novadpētniecības un tūrisma pasākumi, sporta sa-

censības, darbs muzeja aktīvā un citi.

Sākot ar 1956. gadu, tradicionālas kļuva skolotāju, skolēnu

ikgada ekskursijas ....
Bet vispirms pa savu novadu gan kā-

jām (ziemā uz slēpēm) un ar velosipēdiem, gan ar automašī-

nām, pa savu republiku, Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju. Ek-

skursijas sekmēja pieredzes apmaiņu, draudzības attīstīšanu un

deva milzīgu ierosmi un stimulu turpmākajam darbam.

1953./54. m. g. Viļānu rajonā jau darbojās trīs vidusskolas:

Viļānu — divplūsmu, Dricēnu un Vidsmuižas latviešu, bez tam

rajonā bija 19 septiņgadīgās un 13 pamatskolas, un Viļānos
šajā gadā sāka darboties strādnieku vakara un neklātienes vi-

dusskola. Nedaudz vēlāk tika atvērta Gaigalavas vidusskola.

Ik gadu pionieri pulcējās pie tradicionālā ugunskura Lakstīgalu
salā.

Viļānu skolā izveidojās skolēnu kori skolotāja A. Zeiles vadī-

bā, kuri ar labām sekmēm piedalījās Dziesmu un deju svētkos

kā rajonā, tā Rīgā. Tika izveidots pūtēju orķestris. Norisa

spraigs fizkultūras darbs skolotāju I. un A. Sauku un H. Zvej-
nieces vadībā. Skolas deju kolektīvus vadīja Spodra Zilgalve.
Ar labiem panākumiem darbojās skolotāju (sieviešu) vokālais

ansamblis.

Ar 1959./60. m. g. vispārizglītojošā 7-gadīgā skola tika

pārveidota par 8-gadīgo un vidusskolu — par 11-gadīgo vidus-

skolu ar ražošanas apmācību, ņemot vērā norādījumus par mā-

cību savienošanu ar ražošanas darbu.

Valstī enerģiski turpinājās jaunu skolu celtniecība, darb-

nīcu,, mācību kabinetu, laboratorriju, mācību lauku, mācību

cehu iekārtošana, mācību tehnikas — kino, radio, televīzijas

v. c. iegāde, sporta laukumu ierīkošana, sporta inventāra iegā-

de, peldbaseinu iekārtošana, tūrisma klubu un bazu, mākslinie-

ciskās pašdarbības pasākumu organizēšana. Skolai tika iz-

virzīts uzdevums audzināt un sagatavot darba dzīvei vis-

pusīgi attīstītus, apzinīgus, izglītotus cilvēkus, kas spēj darīt

kā fizisku, tā garīgu darbu, aktīvi darboties dažādas valsts un

sabiedriskās dzīves nozarēs, jo partijas 111 Programma izglī-
tības un audzināšanas laukā izvirzīja skolām uzdevumu garīgā
un fiziskā darba atšķirību likvidēšanā, vispārējas vidējas izglī-

tības ieviešanā ar nolūku audzināt jaunatni morāli, estētiski un

fiziski veselīgu; norādīja uz sabiedrības un ģimenes ietekmes

palielināšanu bērnu audzināšanā, panākt, lai mācības notiktu

vienā maiņā, skolu apgādāt ar visu nepieciešamo, kā arī lai

tiktu gādāts par skolotāju augstu kvalifikāciju.

Šo Programmu 1959. gadā izvērstā veidā apsprieda un pie-

ņēma PSKP ārkārtējais 21. kongress.
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Luk, kādas bija Viļānu vidusskolas sociālistiskās saistības

1960./61. m. g.:

L Novākt 15 ha kukurūzas un iegūt 350 cnt skābbarības no

katra ha.

i Izaudzēt kartupeļus 3 ha platībā ar ražību 10—12 t no ha.

i Izaudzēt 5 ha platībā graudaugus ar ražību 10—12 cnt/ha.
\ Kopt un ganīt 50 teļus, lai tie pa vasaru sasniegtu 100 kg

dzīvsvaru.
5. Izaudzēt (individuālā ceļā) 500 trušus un 500 vistas,

i Paplašināt skolas fermu, lai izaudzētu 100 trušus un 100

vistas.

". Paplašināt skolas augļu dārzu ar 50 ābelītēm.

Izaudzēt sakņaugus skolas dārzā 0,8 ha platībā.
i Savākt un nodot valstij 1500 kg melno un 300 kg krāsaino

metālu un 800 kg kaulu.

Viļānu vidusskolā 1987./88. m. g. pastāvīgi strādāja 75 sko-

lotāji, tajā skaita: ar augstāko izglītību 59,
ar nepabeigtu augstāko 2,

ar vidējo speciālo 4 un neklātienē mācījās 10.

Bez tam amatu apvienošanas kārtībā skolā strādāja vēl 7

skolotāji, kā arī: 2 pulciņu vadītāji,
3 audzinātāji,
3 instruktori,
2 pionieru vadītāji,
1 komjaunatnes sekretārs,

2 bibliotekāri v. c.

Kopā skolā nodarbināti 83 darbinieki.

•Ar stāžu no o—3 gadiem —10 skolotāji,
3—B gadiem — 4 skolotāji
B—l3 gadiem — 6 skolotāji,
13—18 gadiem — 5 skolotāji,
virs 18 gadiem — 32 vai 45%.

Vairāki skolotāji bija rajona metodisko apvienību vadītāji.
Arī pēc Viļānu rajona pievienošanas Rēzeknes rajonam (1963.

?adā) vairāki Viļānu vidusskolas skolotāji kļuva rajona metodis-

;o apvienību vadītāji, vadīja pirmrindas pieredzes grupu darbu

Jn 50. gadu beigās pirmie iekārtoja mācību kabinetus, tie bija

ļ> Klementjevs, N. Rudko, G. Laura, J. Petrovs v. c. daudzkārt

]ktīvi piedalījās IM organizētajos pedagoģiskajos lasījumos un

itos pasākumos. Ar 1964./65. m. g. skolā tika izvērsta skolēnu

ipmācība lauksaimniecības specialitātēs: lauksaimniecības me-

]anizācijā, elekrifikācijā, ražošanas praksē, celtniecības pama-
ts v. c.

Sie darbi sekmīgi turpinās. Laika no 1970. līdz 1987. gadam
raktorista tiesības ieguvuši 1547 audzēkņi. 322 strādā šajā spe-
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lalitātē. Šuvējas apliecību šajā laikā saņēma 703 skolnieces

. jn 88 strādā šaja speciālitātē. Pie tam daudzi jaunieši pēc teh-

ikumu un augstskolu beigšanas strādā skolā iegūtās a<pmā-
ibās vai tām tuvas nozarēs.

Zīmīgi, ka rajona jauno mehanizatoru sacensībās 1985..

986., 1987. g. pirmās vietas ieguva Viļānu skolas bijušie
iudzēkņi. Slavējamas mācību tradīcijas skolā iedibināja mate-

nātikas skolotāji A. Klementjevs, G. Laura v. c. Viņi radīja

espējas padziļināti mācīt matemātiku un guva atzīstamus pa
ākumus. Tagad sekmīgi viņu pieredzi attīsta viņu bijušie
skolēni.

a
Kopš 50. gadiem skolā rosīgi darbojas novadpētnieki. Ek-

ļj ikursijas un pārgājieni, konkursi un konferences, ekspedīcijas
64 un semināri, tikšanās ar revolūcijas, pilsoņu kara, LTK un dar-

S ba veterāniem, atmiņu pieraksti, dokumenti, sava novada izzi-

nāšana, aprakstīšana (tūrisma ceļveži, «Viļāni», «Rēzekne»,

„i «Viļānu novadpētniecības Tautas muzejs», diafilmas, scenārijs
S «Teodors Nete» v. c.) sniedz bagātīgu materiālu par dzimto

ļ novadu, tā dabu un vēsturi, ļaudīm, to cīņu un darbu. 1954./55.

„
mācību gadā pēc skolas novadpētnieku kluba ierosinājuma sko-

\ las pedagogu padome pieņēma lēmumu skolā ieviest sekojošas

h
jaunās tradīcijas: Pirmais zvans, rudens ziedu un sēņu izstāde,

« Triju paaudžu svētki, Ražas svētki, revolūciju svētki, Konstitū-

£ cijas diena, Jaungada masku balle, Teodora Netēs atceres mī-

| tiņš, absolventu salidojums, Māmiņu svētki, vakars «Par skolas

S godu», Putnu un meža dienas, Kosmonautu diena, spodrības ne-

ļdēļa, Tautu draudzības svētki, pionieru un vienību varoņu gada-

§ dienas, Brīvības svētki, Bērnības svētki, Pēdējā zvana diena
c

un citi.

f 1954. gada skola sāka veidoties muzejs, kurš 1958. ga-

■o
dā jau guva vispārīgu atzīšanu un sekotājus, bet 1969. gadā

I rajona izpildkomiteja tam piešķīra Tautas muzeja goda nosau-

kumu. Ir apzināti vairāki simti slavenie Latviešu strēl-

nieki, mūsu novadnieki, izstaigātas partizānu cīņu takas, iemu-

dināta 6 Audriņu viru un 12 Asnīnes partizānu pēdējo kauju

| piemiņas vietas! Par ieguldījumu padomju diplomātisko kurje-
t N varoņdarbu un

darba slavas izpēti skolas komjaunatnes or-

ganizācijai 19d6. g. tika. piešķirts Teodora Netēs vārds. 1967.

% gada 4. februāri tika organizēts pirmais teodoriešu salidojums

konference Viļānu skola, kuram sekoja vēl 12 līdzīgi pasākumi
«dažādās PSRS pilsētas, kur pionieri, komjaunieši un jūrnieki

| godina Teodora Netēs, Johana Mehmestala un Vladimira Ma-

jakovska piemiņu. Mūsu novadpētnieki ar labām sekmēm pieda-

lījušies visos Latvijas novadpētnieku salidojumos izstādēs, sākot

ar Vietalvu, Liepāju, Rīgu, Valku, Ventspili, Daugavpili un bei-
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dzot ar Rēzekni, bet 1970. gadā muzeja materiāli par Teodoru

Neti tika eksponēti Ļeņina dzimtajā pilsētā — Uļjanovskā saka-

rā ar memoriāla atklāšanu revolūcijas vadonim. Tam par godu

tapa mūsu trīsdaļīgā diafilma un scenārijs pie tās par
Teodoru

Neti.

Daudz laba esam mācījušies no sadarbības ar zinātniekiem,

piedaloties folkloras, etnogrāfijas (Leinasares vad.), vēsturnie-

ku (V. Samsona vad.), arheologu (I. Lozes un J. Urtāna vad.),

jaunu ģeologu (V. Grāvīša vad.), dabas un vēstures pieminek-
ļu aizsardzības semināros v. c. Mūsu novadpētnieki daudzkārt

ir dalījušies darba pieredzē presē, radio un televīzijas pārrai-
dēs, piemēram «Mans ekrāns» Nr. 18, «Tāles aicina», «Pa par-

tizānu cīņu takām», «Daudz ir varoņstāstu» utt. Sadarbojoties
ar draugiem, daudz gūstam, savukārt dalāmies ar visu, ko uz-

zinām un protam. Esam gandarīti, ka mums ir daudz draugu
un sekotāju novadmācībā daudzās brālīgajās republikās. Viļā-
nu skolā kā rajona bāzes skolā bieži ir notikuši dažādi rajona
un republikas skolu, skolu vadītāju semināri v. c. pasākumi
(piem., 1976. g. republikas vidusskolu direktoru seminārs, 1981.

gadā republikas bāzes skolu direktoru seminārs v. c).
Mācību galvenais korpuss uzcelts 1952. gadā 880 vietām, bet

pēc latviešu un krievu skolu apvienošanas, kā arī mazo skolu

likvidācijas skolēnu skaits pat pārsniedza 1200. Tāpēc
1969. gadā tika uzcelta fizkultūras zāle, 1972. gadā pirmā pie-
būve ar 21 klases telpu un 1984. gadā orā piebūve ar klašu tel-

pām, ēdnīcu un citām palīgtelpām. Skola tagad darbojas vienā

maiņā, taču neapmierina esošo telpu kvalitāte un šaurība, pie-
mēram, skolēnu skaitam neatbilstošā aktu zāle, fizkultūras zā-

le, nav peldbaseina utt.

Kopš 1983. gada skolu apsilda pilsētas centrālās apkures
sistēma. Kopš 1949./50. m. g., kad Viļānos tika atvērta vidus-

skola, līdz 1988. gadam te strādājuši vairāk kā 600 skolotāji,
to skaitā vairums bija tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ strādāja
tikai vienu mācību gadu, bet pamatsastāvs skolā nostrādāja
visu vai gandrīz visu skolotāja darba mūžu, kā:

Valentīna Rudko — bioloģijas un darbmācības skolo-

tāja,
Vera Malteniece — latviešu valodas un literatūras

skolotāja,
Napoleons Rudko — ģeogrāfijas, astronomijas skolo-

tājs, novadpētnieks,
Mihails Uvarovs -*- ģeogrāfijas skolotājs,

ilggadējs direktors,
Jānis Petrovs — fizikas skolotājs,
Jeļena Ribakova — 1.—4. kl. mācību pārzine,
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Vera Revizore — latviešu valodas un literatūras

skolotāja,
Ananijs Semjonovs — vēstures skolotājs,
Genovefa Laura — matemātikas skolotāja,
Olga Groma — matemātikas, rasēšanās skolotāja,
Monika Sirmā — ķīmijas skolotāja,
Janīna Šuste — latviešu valodas un literatūras

skolotāja,
Lidija Urtāne — bioloģijas skolotāja,
Lūcija un — matemātikas skolotāja,
Nikolajs Vlasovi — darbmācības skolotājs,
Zoja Tarvida — krievu valodas skolotāja,
Anatolijs Jurčenko — vēstures skolotājs,
Alla Tičkova — krievu valodas skolotāja,
Aleksandra Ivanova — matemātikas skolotāja,
Vija Strode — latviešu valodas un literatūras

skolotāja
un daudzi citi.

Visus grūti uzskaitīt, kur nu vēl pastāstīt, ko katrs labu da-

rījis savas skolas godam, un tomēr nevar neminēt to skolotāju
vārdus, kuri kaut īsāku laika sprīdi bija skolā, tomēr viņu vār-

di ir ierakstīti Viļānu skolas un novadpētniecības muzeja vēs-

turē.

Tie ir:

Antons Randars — matemātikas skolotājs, ilggadī-

gais arodorganizators,
Tabita Pauliņa . — zīmēšanas un rasēšanas skolotāja

un nenogurstoša mākslinieciskā

noformētāja,

Lucijans Brencis — 1.—4. kl. skolotājs un kvēls deju
mākslas kopējs,

Ivars un Anna Sauki — skolas un pilsētas fizkultūras dar-

ba rosinātāji,

Aloizs Urtāns — talantīgais mākslinieciskais

noformētājs

Antons Zeiļa — prasmīgs skolas koru un pūtēju

orķestra organizētājs,

Veneranda Urtāne — skolas pionieru organizācijas labo

un Valentīna Vērze tradīciju kopējas,

Jāzeps Glovins — lauktehnikas speciālists un kino-

foto amatieris,

nelaiķis Mihails — krievu valodas un- literatūras sko-

Adjutovs lotājs un dramatisko kopu inicia-

tors,
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Antoņina Miškina — dziedāšanas skolotājas, bērnu un

un Stefānija Rimša skolotāju iedvesmotājas, v. c.

Daudz rūpju un pūļu skolai veltīja arī tehniskie darbinieki,
kā Antoniņa Petķeviča, Kazimirs Kočķers, laborante Antoniņa

Raudive, šoferi Andrejs Znūtiņš un Aleksandrs Pīgožņa v. c.

1986. gadā Viļānu vidusskolu bija beiguši 2650 audzēkņi,

40% no tiem ir beiguši vai mācās augstskolās. Vairums bijušo
audzēkņu strādā lauksaimniecībā un rūpniecībā. Daudzi ir iz-

raudzījušies tirdzniecību un pakalpojumu sfēru. Netrūkst arī iz-

glītības, medicīnas un kultūras darbinieku un citu profesiju pār-

stāvju.
1953. gada absolvents Gotfrīds Noviks ir profesors, tehnis-

ko zinātņu doktors un mācību spēks Maskavas Kalnu institūtā.

Tehnisko zinātņu kandidāti ir Jānis Rancāns, Aleksandrs Plak-

sins, filozofijas zinātņu kandidāts Pāvels Matvejevs, mate-

mātikas zinātņu kandidāts Sergejs Jušanovs, bioloģijas zinātņu
kandidāte Olga Sondore v. c. strādā kā pasniedzēji dažādās

mūsu valsts augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs.

Lūk, tā tos gadus esam dzīvojuši un strādājuši.

SKOLU STĀVOKLIS

RĒZEKNES RAJONĀ

Pēc 1961. gada LPSR administratīvo rajonu reorganizāci-
jas lielākā daļa Viļānu rajona teritorijas tika pievienota Rēzek-

nes rajonam, un 1963./64. m. g. Rēzeknes rajonā strādāja 921

skolotājs, to skatā 238 skolotāji ar augstāko, 284 skolotāji ar

nepabeigtu augstāko, 336 skolotāji ar speciālo vidējo, 61 sko-

lotājs ar vispārējo vidējo, 2 skolotāji ar nepabeigtu vidējo iz-

glītību. Rajonā bija 8 vidusskolas:

Viļānu — divplūsmu,
Dricānu — latviešu,

Gaigalavas — latviešu,
Kaunatas — divplūsmu,
Maltas — divplūsmu,
Bērzgales — latviešu,
Audriņu — krievu,
Tiskādu — krievu.

Internātskolas:

Maltas —• dibināta 1958. gadā,
Tiskādu — dibināta 1958. gadā,

un divas specskolas: Adamovas sanatorijtipa internātskola, di-
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Viļānu

vidusskolas
ēku

kopskats,
1985.

gads.
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bināta 1962. gadā, Maltas internātpalīgskola, dibināta 1960.

gadā.
41 astoņgadīgā skola,
47 pamatskolas,

1 vakara un neklātienes vidusskola,
1 bērnu sporta skola,
2 bērnudārzi (Viļānos un Maltā),
1 bērnu sile (Viļānos).

1965./66. m. g. Rēzeknes rajonā darbojās 79 skolas, kurās

mācījās 9000 skolēnu.

1967./68. m. g. tika slēgtas daudzas mazskaitliskās skolas,

un 1970. gadā rajonā bija 8 vidusskolas, 29 astoņgadīgās un

5 dažādas vispārizglītojošās skolas.

1987./88. m- g. rajonā darbojās tās pašas 8 vidusskolas un

internātskolas, bet palika 24 astoņgadīgās skolas un viena

(Laizānu) pamatskola, bez tam Viļānos kopš 1960. gada dar-

bojas rajona pionieru nams, kā 'arī Viļānu, Maltas un Audriņu
bērnudārzi un bērnudārzi-skolas:

Ratnieku (Capajeva kolhozā) un

Uļjanovas (kolhozs «Strautmala»).
Ar 1988. gada 1. septembri darbu sāka bērnu dārzs-skola ag-

rokombinātā padomju saimniecībā «Rēzekne».

1987./88. m. g. Rēzeknes rajona vispārizglītojošās skolās

mācās vairs tikai 5789 skolēni, to skaitā:

2511 latviešu tautības,
3278 krievu tautības,

kaut arī 1983. gadā rajona skolās vēl bija 6766 skolēni.

Rēzeknes rajonā vēl darbojas sekojošas mācību iestādes:

kopš 1960. gada Viļānos — bērnu mūzikas skola, kurā

mācās 120 skolēni: klavierspēles, pūšamo instrumentu, akordeo-

nistu un teorijas nodaļās. Skolā strādā 15 pasniedzēji.
1963. gadā Viļānos tika atvērta elektriķu arodskola, kura

1984. gadā tika pārveidota par profesionāli tehnisko vidussko-

lu, kur mācās nākamie elektrotehniķi, apgūstot arī šofera spe-
cialitāti. Pavisam skolā mācās 260 skolēni, to skaitā: 126

audzēkņi apgūst elektriķa šofera specialitātes, bet 68 meitenes

apgūst šuvējas specialitāti. Bez tam 30 audzēkņi viengada kur-

sā apgūst elektromontiera specialitāti. Skolā strādā 10 pastā-
vīgi štata skolotāji, 3 administrācijas darbinieki, 5 skolotāji
darba savienošanas kārtībā un 15 meistari.

Lūznava kopš 1965. gada darbojas Friča Roziņa Maltas

sovhoztehnikums. Tā pirmsākumi, iespējams, meklējami 1912.

gada Greiškanos dibinātajā Zemkopības skola, kuras dibināšana

izšķiroša loma bija Nikodēmam Rancānam un līdzekļu gādnie-
cei Vandai Vodzinskai. Turpmāk šīs skolas funkcijas pārņēma
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Rēzeknes lauksamniecības skola (Vipingā). Un pēc LTK 1944.

gada vasarā tika veidots Rēzeknes lauksaimniecības tehnikums,
kurš turpmāk pārcēlās uz Lūznavu un 1965.gadā ieguva paš-
reizējo nosaukumu.

Tehnikumā ir: lauksaimniecības mehanizācijas nodaļa,

civilās celtniecības nodaļa,

zootehnikas nodaļa. '

1988./89. m. g. skolā mācās 600 jauniešu latviešu un krievu

klasēs, skolā strādā 33 štata pasniedzēji, kā arī 20 meistari

un tehniskie darbinieki. Lielu palīdzību lauku ļaudīm tehnikums

sniedz, rīkojot periodiskus kursus vidējā posma darbiniekiem.

Rajona lauku iedzīvotāju kultūras vajadzības apmierina 46

bibliotēkas ar 530.000 grāmatām (gadā 20.000 lasītāju), 44 lau-

ku klubi un kultūras nami, 44 kinoteātri un kinoiekārtas.

SKOLAS

RĒZEKNES PILSĒTĀ

Ir 6 vispārizglītojošās vidusskolas, kurās mācās 5552 sko-

lēni. Ir pilsētas vakara maiņu vidusskola un speciāla internāt-

skola bērniem ar smagiem valodas traucējumiem, bērnu sporta

skola, kā arī bērnu mākslas un mūzikas skolas. Ar 1987./88.
mācību gadu darbu uzsāka pedagoģiskā skola, kura sagatavo
bērnudārzu audzinātājus un pamatskolas skolotājus.

Kopš 1959. gada pilsēta darbojas lietišķās mākslas vidussko-

la ar 140 audzēkņiem, kuri apgūst keramiķi, dekoratora, audēja,

kokgriezēja specialitāti. 1989./90. m. g. tika atvērta arīdzan rok-

darbu nodaļa.

Senas, ne mazāk slavējamas ir Rēzeknes mūzikas vidussko-

las tradīcijas. Tur ik gadu mācās 160 audzēkņu, muzikālās

audzināšanas skolotāju, kordiriģentu, vokālistu, tautas instru-

mentu, klavieru vai orķestra instrumentu nodaļās. Rēzeknes
14. PTV jaunieši apgūst apmetēja, mūrnieka,, konstrukciju
montētāja, būvgaldnieka, namdara un citus celtnfeku arodus.

Rēzeknes 33. pārtikas tehniskajā skolā mācās nākamie siera

un sviesta, piena rūpniecības tehnoloģijas meistari, kā arī pār-

devēji un kulināri. Kopš 1965. gada Rēzeknē pastāvīgi darbojas

Rīgas ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Politehniskā

institūta mācību un konsultāciju punkts ar elektrotehnikas, celt-

niecības, mehānikas un ekonomikas fakultāšu klausītājiem, ku-

ru kopskaits svārstās ap 300 studentu un kā pasniedzēji strādā

15.štata speciālisti.
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Pildot LTF programmas prasības 1990. g. rudenī Rēzeknē

durvis vēra Latvijas Universitātes Rēzeknes filiāle, kā arī Ko-

mercskola.

Rēzeknē ir 17 bērnudārzi, 9 bibliotēkas ar 250.000 grāmatām

un žurnāliem un 13.000 ik gada lasītāju. Ir vairāki klubi, divi

kultūras nami, kur darbojas latviešu un krievu Tavas teātri,
2 kinoteātri, mākslas vēstures muzejs v. c.

Padomju varas gados no 1956.—1966. gadam Padomju Lat-

vijā 7.'un 8. klases beidza 400.000 skolēnu,

vidusskolu beidza 145.000 skolēnu,

augstskolu beidza 50.000 jauniešu, bet pilsoniskās iekār-

tas 20 gados Latvijā no 1920. līdz 1940. gadam —

6-klasīgu skolu beidza 146.000 bērnu,
vidusskolu beidza 34.000 jauniešu,
augstskolu beidza 7.000 jauniešu,

kaut šajā 20 gadu laikā ies.tājušies augstskolā bija ap 20.000

jauniešu.

Tādi ir doti statistikas sausie dati, bet kāda ir īstenība?

Ir jāņem vērā Latvijā notikušos demogrāfiskos un sociālpoli-
tiskos nosacījumus.

Vispirms, neierobežotās mehāniskās migrācijas rezultātā gan-

drīz divkāršojies ir Latvijas iedzīvotāju skaits.

Otrkārt, Latvijā radās daudzas vidējās un augstākās mācību

iestādes, kurās mācās gandrīz simtprocentīgi iebraucēji no ci-

tām PSRS republikām un ārzemēm.

Treškārt, mākslīgi izvērstais vispārējās vidējās izglītības li-

kums sekmēja gan lielu skolēnu skaitu vidējās mācību iestādēs,
taču to sagatavošanas un zināšanu līmenis pilnīgi neatbilda pa-
saules prasību līmenim.

Jāatceras, ka Latvijas brīvvalsts laikā augstskolu studentu

skaita ziņā ieņēma pirmo vietu Eiropā, kas protāms bija ies-

pējams pateicoties stabilai tautskolu sistēmai, bet būtiskākais ir

milzīgā kvalitatīvā atšķirība, jo daudzi Latvijas universitātes

absolventi nokļuvuši trimdā Eiropas, Z. Amerikas, Austrālijas
v. c. guva spožus panākumus vairojot šo zemju nacionālās bagā-
tības un intelektuālo potenciālu.

Diemžēl Latvijas brīvvalsts laika izglītības sistēmas sekmīgu
darbu pārtrauca četrdesmito gadu represijas, genocīds un bēgļu

gaitas, tās vietā nāca padomju sistēma ar pilnīgi citu mācību

saturu, metodēm un formām, nestabilām unificētām programmām
un mācību grāmatām, centralizētu skolvadību, pārmērīgu skolu

politizāciju,, militarizāciju, formālismu un nomācošu rusifikāciju.
Sekoja skolu un skolotāju darba prestīža zaudēšana, skolēnu

sekmju un zināšanu līmeņa pazemināšanās un morāla degradā-
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cija. īpaši lielu ļaunumu Latgalē radīja mazo lauku skolu lik-

vidācija, to vietā lielu «mācību kombinātu» un divplūsmu mons-

tru radīšana.

Rezultātā daudzviet Latgalē izzuda latviešu skolas, pat kla-

ses. Skolās, ražošanā, sadzīvē un iestādēs valdošā kļuva
krievu valoda. Palika tukšas daudzas lauku sētas, pat ciemi, aiz-

plūda skolu jaunatne, inteliģence, iestājās garīguma deficīts.

Nav šaubu, ka tā bija dziļi pārdomāta un plānota politika,
kura visai Latgalei gatavoja Abrenes un Drisas novadu likteni.

Daudz solījumu bijis celt skolotāju nebijušos augstumos, taču

no tiem palikusi vien atziņa, ka «Pēc maizes tautai vissvarīgā-
kais ir izglītība». Bet atmiņā ir cits sauklis «nav nesekmīgu sko-

lēnu, ir nesekmīgi skolotāji.. .».

Tik tālu bijām, līdz 1984. g. tika pasludināta skolu reforma,
taču tā neizvirzīja konkrētu un būtisku izglītības sistēmas izmai-

ņu, kā valsts sistēmas un sabiedrības neatņemamu sastāvdaļu.
Rainis savulaik uzsvēra ģimenes milzīgo nozīmi bērna perso-

nības veidošanā, jo var audzināt pastāvošo apstākļu vergu, bet

var sagatavot apzinīgu sabiedrības sociālā procesa paātrinātāju. 1
Jauns pavērsiens Latvijas skolu dzīvē ir sācies pēc 1988. g.

Latvijas Radošo savienību plēnuma — tautas atmodas sākuma,

Latvijas Tautas frontes izveidošanās un I, II un 111 kongresā

pieņemtās Programmas realizācijas un 1990. g. 4. maijā Latvijas
Republikas Augstākās Padomes Neatkarības Deklarācijas paslu-
dināšanas.

LTF savā programmā pasludināja visas sabiedrības un katra

cilvēka tikumisku atdzimšanu, morālu un ētisku atveseļošanos,

pilsonisku brīvību, darba tikumisku atjaunošanu, cieņu mātes

valodai, nacionāli etniskajām ieražām un kultūrai.

LTF pieprasa atjaunot mazās lauku skolas un latviešu skolas

Latgalē v. c.

Mūsu izgītības sistēmai ir jāsakņojas Latvijas specifikā,
teikts programmā, attīstot daudzveidīgas mācību iestādes. Ir sā-

cies Latvijas skolu atdzimšanas process, ko sekmīgi vada Tau-

tas Izglītības ministrija.
Sīs grāmatas nolūks sniegt ieskatu Latgales skolu un kultūr-

izglītības vēsturē, nedaudz ieskicēt pēckara skolas darba dzīvi

izvēloties Viļānu skolu kā tipisku pēckara vidusskolu.

Darba apjoms nav ļāvis ielūkoties Latvijas brīvvalsts skolu

darba dzīvē.

«Latvju tauta liek tev mīklu minēt,

Savu lielo nākamības mīklu ...»

Rainis

1 RLMVM, Raiņa fonds, mv. Nr. 59035
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VIĻĀNU VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS

Mācību gadi .
Klašu

kompl.

Skolēnu

skaits

Sekmes

%

Abiturienti

latvieši krievi

1826/32 1 15 krievi

1866 1 34 krievi

1882 1 32 krievi

1882 X 1 50 krievi

1905 1 100 krievi

1911 I 2 75/35—110 76 latv., 29 kr., 5 ebr.

1918 XI 3 400 latv., kr., ebr.

1920 XI 8 400 latv., kr., ebr.

1937/38 13 latv., kr., ebr.

1940/41 18 550 latv., kr., ebr.

1941/42 5 200 latv.

1944/45 14 600 latv., kr

1948/49 20 700

1949/50 22 750

1950/51 27 850 8 —

1951/52 30 855 21 11

1952/53 32 913 90,6 23 12

1953/54 33 920 90,9 24 9

1954/55 34 970 90,8 23 59

1955/56 35 922 89,5 29 41

1956/57 35 893 87,5 48/54 54

1957/58 33 838 91,2 30 38

1958/59 32 810 91,7 24 28

1959/60 31 812 93,3 25 28

1960/61 31 837 92,6 28 19

1961/62 35 910 94,8 27 —

1962/63 35 977 96,9 23 21
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DINAMIKA KOPŠ 1826.—1988. GADAM

Skolas
nosaukums

j

skaits

SkSkolotāju izglītība

Skolu vadība

Viļānu 1 Cišeiko

Draudzes sk. 1 sk.

Tautskola 1 Polockas sk. sem. F. šipuļs

Tautskola 1 Paņevežas sk. semin. Z. Treiders

Tautskola 1 Zubovs

Tautskola 2 Tveras sieviešu skola māsas Sestovas

I un II pak. •10

8 Dūms, Zeps, Tuča, Ko-

gans

latv., kr., ebr. 6kl. p 15 Dums, Beķeris, Tučs,

Kogans

20 Taukule, Viļums, Logi-
novs, Kogans

latv. 6 klašu Dūms, Beķers

latv., kr. 15 Čudars, Siliņevičs

latv., kr. Taukule, Siiiņftvičs

Vijānu v-sk. Ančupāns, Hohlova

N s

M
Uvarovs

»»
62

i» fl

II

■ M i

M
64

M

M

■ •i

M •t

■
60

M

n
M
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Mācību gadi
Klašu

kompl.

Skolēnu

skaits

Sekmes

%
latvieši

Abiturienti

krievi

1963/64 35 999 96,6 16 90

1964/65 36
.

1002 97,2 22 29

1965/66 1137 92,68 44 85

1966/67 964 56

1967/68 25 43

1968/69 1213 89,1 45 42

1969/70 1150 14 44

1970/71 41 96,07 34 67

1971/72 41 1205 98,0 34 60

1972/73 43 1287 97,5 25 74

1973/74 22 50

1974/75 45 1309 99,4 34 70

1975/76 43 1251 98,9 46 67

1976/77 47 69

1977/78 42 65

1978/79 41 99,3 54 57

1979/80 39 53

1980/81 42 1179 49 49

1981/82 42 +1, 49 58

1982/83 44 63

1983/84 33 62

1984/85 44 44

1985/86 35 39

1986/87 38 52

1987/88 42 1129
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Skolotāju izglītība

Skolu vadība
nosaukums

skajts I

Viļānu v-sk. 64 Uvarovs

ii
64

»»

*>
72

M

•t
68

«i

»»
85

m

•i 85
•i

72
M

»»
74

»»
84 •i

ta M

•i M

82 •I

•I

M
M

i »

n

n

75

11 M

M
m

m

m

Tretjuks

*» 83

M
75 M
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VIĻĀNU

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS
SKOLAS

IZMAIŅU
TABULA

no

1826.—
1988.
g.

Laiks

Skolas

nosaukums

Pārzinis
vai

direktors

Vadītāja

izglītība

Strādājošie
skolotāji

1826.— 1832.

Viļānu

draudzes
skola

Cišeiko
B.

Viens

skol.

ar

2

kl.

ar

15

zēn.:

5

zemn.

un

10

muižn.

Rēzeknes
apr.

skolu

kurators:

Kazim.

Buinickis.

Slēdza

skolu

1832.
g.

1866.

Viļānu

tautskola

štata

Viens

skolot,
ar

trim

klasēm

Viens

skolot.

1865.—
1904.

g.

drukas

aizliegums.

1878.— 1882.

Viļānu

tautskola
štata

Sipuļa
F.

Polockas
sk.

sem.

Viens

skolot.

1865.

—1904.
g.

drukas

aizliegums.

1882.

Viļānu

tautskola
štata

Treideris
J.

Vainovskis, Zubovs

Paņevežas
sk.

sem.

Viens

skolot.

Teicamas

vizitatora

atsauksmes,
32

zēni

Viens

skolot,
ar

3-rim

klasēm,
ap

100

skolēnu,
t.

sk.

8

meitenes.

1906— 1917.

Sestovas
M.

un

K.

Divi

skolot.,
110

skolēni,
t.

sk.

35

meitenes.

Inspektors

Andrejs

Sako

ļoti

labi

atsaucās
par

māsu

Sestovu

darbu.

1918.— 1919.

Viļānu

latviešu

I

pakāpes
skola

Dūms
K.

Valmieras
sk.

sem.

Divi

skol.,
3

kl.

un

80—100

skolēnu,

skolot.

Genovefa

Dombrovska.

1918.— 1920. 1918.

Viļānu

latviešu

II

pakāpes
skola

Latv.
I

pakāpes
skola

Smits
E.

Vanags
P.

Valmieras
sk.

sem.

Trīs

skolot.,
4.

un

5.

kl.,

pāri

50

sko-

lēnu.

A.

Aigare,

E.

Brutāns

(sko-

lot.).

Brutānu

iesauc

Sarkan.

Armi-

jā,

vietā
—Alfrēds

Krūmiņš.

Divi

—Izidors

Strods.

Drīz

abus

nozīmē

Rēzeknē
izgl.

vad.

darbā

un



189

Laiks

Skolas

nosaukums

Pārzinis
vai

direktors

Vadītāja

izglītība

Strādājošie
skolotāji

1918.- 1919.

Viļānu

latviešu

I

pakāpes
skola

Dūms
K.

Skolotāju
sem.

Pēteris

Kotāns,
kuru

drīz

nozīmē
uz

Gaļāniem,
vietā—Olga

Dūma,

100

skolēnu.

1919.— 1920.

Viļānu

latviešu

I

pakāpes
skola

Krūmiņa
V.,

Dūms
K.

un

Olga

Gerasimova—
100

skolēni

un

sk.

Kalniņa,
G.

Mihailova,
Ļu-

ba

Rozīte—100

skolēnu.

1918.— 1924.

Viļānu

krievu

I

pakāpes
skola

Kuzņecova
D.

Pēterpils
sk.

kursi

un

otrā

—kāda

ebreju

skolot.

1919.

gada

vasarā

skolotāju
kursi

Rēzek-

nē,

Ludzā,

Viļānos.

1924.— 1941.

Viļānu

krievu

6-klasīgā
skola

Tuča

D.

Pēterpils
sk.

kursi

un

Gen.

Mihailova,
A.

Asarīte,
O.

Kalniņa,
O.

Dūma,

E.

Pope,

M.

Prusakova,

Zagorska.

1924.— 1941.

Viļānu

ebreju

6-kasīgā
skola

Kogans
Z.

Skolotāju
kursi

un

Kogane,
Lev'a

u.

c.

1920— 1925.

Viļānu

latviešu

II

pakāpes
skola

Zeps

F.

Skolotāju
kursi

Milda

Leimane,
A.

Asarīte

1925.- 1930..

Viļānu

latviešu

II

pakāpes
skola

Trūps
D.

Pedag.

kursi

Zelma

Varbūte,

Anna

Tumašūna

Pupa,

P.

Stafeckis

1930.— 1934.

Viļānu

latviešu

II

pakāpes
skola

Stafeckis
P.

fiktīvi
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