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IEVADS 
 

Konkursa ”Zudušais laikā” tēmas izvēli ierosināja darba gaitu uzsākšana Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā. Ļoti bieži, ienākot kādā ēkā, paverot acis apkārt, rodas jautājumi- kas tad 

agrāk šeit ir bijis, kam šī māja piederējusi, vai tās izskats laika gaitā mainījies? Straujajā laika 

plūdumā daudzas lietas aiziet nebūtībā, bet pateicoties cilvēka atmiņai, fotogrāfijām un citām 

vēstures liecībām, varam atkal uzburt to ainu, kas savā laikā cilvēkiem bijusi kā liela bagātība. 

 Mana pētnieciskā darba uzdevums ir izpētīt un apkopot informāciju, kas un kā 

mainījies tagadējās Alūksnes pilsētas bibliotēkas ēkā Lielā Ezera ielā 24. No dažādiem 

avotiem noskaidrots, ka šajā ēkā dzīvojuši un strādājuši dažādi cilvēki un iestādes: 

 

1895. - 1938.  Skola 

1938. - 1949. Skolai piederoša ēka 

1949. - 1968. Skolotāju nams 

1968. - 1975. Rajona partijas komiteja, instruktori, 

propagandas nodaļa 

No 1975. Rajona bibliotēka 

Dzimtsarakstu nodaļa 

 

Meklējot ziņas par Alūksnes draudzes skolu, izmantoti raksti no vietējā laikraksta 

„Malienas Ziņas” kopš 1925.gada. Arī centrālajā presē atrodamas ziņas par notikumiem 

Alūksnē: Glika pamatskolas 250 gadu jubilejas svinībām, par ilggadējo skolotāju Andžu 

Ernestu, par draudzes skolu stāvokli. Liels prieks par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

muzeja krājumam dāvināto „Marienburgas skolu hroniku”, titullapā – „Школьная льтопись 

Марiенбургскаго ев.-лют. приходскаго училища” (1.pielikums), kuru rakstījis skolas 

pārzinis A.Ernests un „Alūksnes pilsētas Glika pamatskolas vēsturi”(2.pielikums), kuru 

sastādījis skolas pārzinis Ernests Millers. Kaut arī šie nav pirmavoti, tomēr paļaujamies uz šo 

ziņu patiesumu. Draudzes skolas skolotāja E.Millera sarakstītajā „Alūksnes pilsētas Glika 

pamatskolas vēsturē” minēts, ka draudzes skolas skolotājs Kārlis Krūmiņš veicis dienas gaitu 

pierakstus no 1875.gada līdz 1883.gadam, kad viņš nomiris. Pēc tiem autors arī vadījies 

rakstot savu darbu. Šobrīd nav nācies šos pierakstus redzēt. Daudz informācijas par skolas 

darbu varētu sniegt skolas vēsturiskie dokumenti, baznīcas un skolu vizitācijas protokoli. 

Alūksnes Mācītājmuižā bija pieejama draudzes protokolu grāmata, no kuras izmantotas ziņas 

par draudzes skolas 1927.-1935.gadiem. Saglabājies arī dokuments par skolas pārņemšanu 

pilsētas uzturēšanā. Alūksnes muzeja krājumā glabājas „Alūksnes pilsētas Glika pamatskolas 

zelta grāmata” (5). (3.pielikums). Tajā parakstījušies augsti viesi, kuri apmeklējuši skolu 

dažādos pasākumos. Pirmie ieraksti ir no 1937.gada 19.jūnija. Avots apliecina, ka 1938.gada 

skolēnu izlaidumā viesojies Latvijas Valsts un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. 

Atpazīstami arī alūksniešu uzņēmēju un sabiedrisko darbinieku paraksti, tāpat šīs skolas 

skolotāju uzvārdi. Darbā izmantoti arī atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas un kartes. 

 Arī par Alūksnes skolotāju namu ziņas sniedz laikraksti „Padomju Alūksne”, 

„Dzirkstele”, kā arī Alūksnes muzeja krājuma materiāli, alūksniešu atmiņu stāstījumi. 

Alūksnes rajona partijas komitejas dokumenti ir nodoti un atrodas Rīgā Valsts 

vēstures arhīvā. Šobrīd tie nebija pieejami. Par mums interesējošām komunistiskās partijas 

darba lietām maz ziņu ir arī presē. Par šo posmu ēkas vēsturē pamatā izmantotas aculiecinieku 

atmiņas.
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NO DRAUDZES SKOLAS LĪDZ GLIKA PAMATSKOLAI 
 

Kad Alūksnes pilsētas bibliotēka (Rajona centrālā bibliotēka) 1975.gadā svinīgi 

uzsāka darbu jaunās telpās Pionieru ielā 14a, mums interesējošajā ēkā, tika saņemts arī 

Alūksnes pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas atgādinājums, ka ar 1976.gada 

28.04. lēmumu Rajona centrālajai bibliotēkai jāseko līdzi mājai, kurā atradās Alūksnes 

draudzes skola 1895.-1938.gadā (1.attēls).  

 

 
1.att. Pilsētas izpildkomitejas „atgādinājums” Rajona centrālajai bibliotēkai 1978.gadā 

 

Toreiz, 1895.gadā, Alūksne pēc teritoriāli administratīvā iedalījuma bija miests Valkas 

apriņķī. Miesta tiesības tā ieguva 1881.gadā. 1892.gadā miestā jau bija 6 ielas un 80 

gruntsgabali. Miestiņš auga un ap 1899. gadu Alūksnē bija jau 40 mūra un 100 koka māju ar 

2000 iedzīvotājiem (17).  

Alūksniešiem šis bija lielu cerību laiks. Nu jau bija skaidrs- lai tiktu dzīvē tālāk uz 

priekšu, vajag izglītoties. Viena no iespējām bija mācīties Alūksnes draudzes skolā. Alūksnes 

luteriskajā draudzē ietilpa Alūksne, Alsviķi, Anna, Lāsberģis, Kalnapededze, Mālupe, Beja. 

Jaunā draudzes skola ir turpinājums skolu pirmsākumiem Alūksnē. Atskatoties skolu 

vēsturē, zināms, ka pirmā skola Alūksnē dibināta 1683.gadā mācītāja mājā. Tās atrašanās 

vietā (iepretim Kanceles kalniņam) šobrīd atrodas piemiņas akmens (2.attēls). 

 

 
2.att. Piemiņas akmens E.Glika dibinātajai skolai 
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 Pirmās skolas dibinātājs bijis vietējās draudzes mācītājs Ernsts Gliks. Skola nodegusi 

Ziemeļu kara laikā un 1742.gadā uzcelta jauna skola „visvecās” draudzes skolas ēkas vietā 

(16). Kad skolas ēka nolietojusies, 1770.gadā turpat celta, tam laikam piemērota skolas māja 

ar salmu jumtu. Ap skolas māju bijusi sēta. Bet 1859.gadā skolmeistars ar saviem audzēkņiem 

iegāja atkal jaunās telpās. Šo skolas māju cēlis būvuzņēmējs Jānis Ernis. Skolēnu bijis ļoti 

maz, jo lasīt bērni mācījušies mājās. Vecā skolas ēka nodegusi skolas pārziņa Kārļa Krūmiņa 

laikā 1881.gadā, kad pats atradies baznīcā un spēlējis ērģeles. Aizskrējis glābt skolas 

inventāru, kas arī izdevies. Pēc skolas nodegšanas, tā darbojusies „iesvētāmo bērnu mājā”. 

1887.gada augustā skola tika slēgta, bet decembrī pēc gubernatora pavēles atkal atvērta un 

atļauts strādāt pat otram skolotājam.1888.gada janvārī skola sākusi darboties „tās pašās telpās, 

kur agrāk bij draudzes skola”(27, 9.lpp.). Drīz vien skolēni vecajā skolā pa ziemu vairs 

nevarējuši mācīties, jo neesot bijis iespējams to piesildīt. Mācības vecajā skolā notikušas līdz 

1891.gada rudenim, tad atkal pārgājuši uz mācību māju. Visas draudzes skolas mājas 

atradušās vienā teritorijā- pastorātā (3.attēls un pielikumu nr.4). Muižnieki visai reti pabalstīja 

skolas māju celšanu. „Vispāri uz šo skolu raudzījās tā, ka tā gan pēc likuma ir jāuztura, bet 

viņa pašai draudzei gluži nevajadzīga. Vecā ēka stāvēja, kamēr sāka iebrukt sienas un griesti, 

un nu bija jāprāto par jaunas draudzes skolas būvi”(12).  

 

 
3.att. Fragments no 1690. gada Marienburgas kartes (pastorāta ēka - attēla lejasdaļā) 

 

Toreiz skolās pa lielākajai daļai strādāja pa vienam skolotājam. Alga sastāvēja no 

zināmas naudas summas un naturāliem nodokļiem. Tā kā bērni bija palīgi vecāku 

saimniecībās, tad ar skolas apmeklēšanu negāja nemaz tik raiti. Lai pret to cīnītos, par skolas 

kavēšanu, bērnu vecākiem bija jāmaksā sods 15 kapeikas par dienu. Savukārt vecāki 

aizbildinājās, ka tālākai bērnu skološanai trūkst līdzekļu, jo vēl taču bija jāmaksā nauda arī 

par tinti un apgaismojumu, jānodrošina ēdiens. Tādēļ arī Alūksnes draudzes skolā mācījās 15 

līdz 20 bērni.  

Tā kā skola ar katru gadu palika tukšāka, nav ko brīnīties, ka baznīcas konventā par 

jaunas skolas celšanu izcēlās tracis. Konvents sastāvēja no muižas pārstāvjiem- 

aizstāvētājiem, draudzes mācītāja (viņš arī protokolē), viena runātāja no katra draudzes 

pagasta (ievēlēts uz 3 gadiem), un baznīcas pērminderiem (viņiem padomdevēju tiesības) (19, 

10.lpp.). Viņi nevarēja vienoties, kādu un cik lielu skolas ēku celt. Vairāk tika atzīts, ka 

pietikšot ar 25- 30 bērniem, bet kāds no muižniekiem ieteica, ka pietikšot ar „mājeli” priekš 

12 skolēniem.   

 Pēc ilgām debatēm nolēma Alūksnes miestiņā uzcelt prāvāku skolas ēku pēc 

jaunākajām tendencēm. Tās bija tādas, ka 19.gs. 90.-jos gados sāka zust kopīgie tipiskie skolu 

ēku risinājumi. Visu noteica projektētāju individuālie paņēmieni, dažādi citu zemju paraugi. 

Skolas ēkas ārējā apdarē sāka lietot sarkano ķieģeli (15, 357.lpp.). Jaunās iezīmes vērojamas 

arī Alūksnes jaunuzceltajā ēkā, kuru iesvētīja 1895.gada 3.novembrī Alūksnes draudzes 

mācītājs A.Plamšs.  
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Šoreiz skolas celtniecībai izvēlējās citu vietu. „1895.gada 15.maijā 31/2 pūra vietas 

aramās zemes pie vecās skolas ēkas pārmija ar 4 pūra vietām lielu zemes gabalu Annas ceļa 

malā uz Alūksnes muižas robežas otrā galā mācītāja muižas zemei” (27, 12.lpp.).  

1932.gada pilsētas kartē redzam, ka ceļš no centra uz šo skolu ved pa Mazo Ezera ielu 

(pielikums nr.5), tad līkumā pagriežoties pa kreisi nonāk pie 2. numura- staltās sarkanu 

ķieģeļu skolas mājas (4.attēls, pielikums nr.6). Šī adrese parādās vēl pēc 1940.gada, kaut arī 

blakus uzcelta jaunā skola (tagadējā sākumskola). 

 

 
4.att. Alūksnes pamatskola ēka 20.gs sākumā 

 

„Uz tā zemes gabala tiek uzcelta Alūksnes draudzes skolas ēka, kuru taisa kopīgi 

muiža un pagasti samērā ar zemes platību. Skolu taisa būvju uzņēmējs Zīlīt ar visu savu 

materiālu par 7000 rubļiem. Skola divstāvu ķieģeļu ēka, 14 asu garums 6 asis plata: 

apakšstāva vienā galā zēnu guļamā istaba, mazgājamā, ēdamā, ķēķis un atejas vieta, otrā galā 

I skolotāja dzīvoklis, sastāvošs no 3 istabām ar ķēķi un pieliekamo; otrā stāvā vienā galā divas 

klases un II skolotāja istaba, meiteņu guļamā, mazgājamā un ēdamā ar plīti; vidū koridors” 

(27, 12.lpp.).  

Ja iepriekšējā skolas gadā, vecajā ēkā, mācības apmeklēja 52 zēni un 9 meitenes, kopā 

61 skolēns, tad jaunajā skolas ēkā – 59 zēni un 13 meitenes, kopā 72 skolēni. 

Kādas zinības apguva skolēni jaunajā draudzes skolā? Pēc mācību plāniem Vidzemes 

evaņģēliski luteriskajām tautskolām 1884.gadā redzams (26, 120.-125.lpp.), kādi mācību 

priekšmeti apgūti un cik stundas nedēļā atvēlētas: 

 
 

Mācību priekšmeti 

Stundu skaits 

2.klasē- jaunākajā klasē 1.klasē- vecākajā klasē 

Ticības mācība 4 4 

Dzimtā valoda (mātes valoda) 5 2 

Vācu valoda 5 6 

Krievu valoda 3 3 

Aritmētika 5 4 

Ģeogrāfija 2 2 

Vēsture 2 2 

Dabas zinību vēsture - 3 

Zīmēšana 1 2 

Dziedāšana 2 2 

Vingrošana 2 2 

Dārzkopība 2 2 

Kopā 33 34 
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Ja agrāk lielākā daļa mācību priekšmetu bija apgūstami vācu mēlē, tad ar 1887.gada 

valdības rīkojumu, pavēlēja pasniegt visus mācību priekšmetus krievu valodā.  

Likās interesanti, ka jau tajos laikos skolēnu pienākumos bija strādāt skolas 

„lauciņos”. Praktiskie darbi dārzā bija notikuši jau no 1876.gada. Darba stundas sākās 

26.aprīlī un beidzās rudenī 27.septembrī. Ziemā šo stundu vietā notika dziedāšana. Pie jaunās 

skolas ēkas skolas pārzinis- skolotājs Andžs Ernests iekopa augļu dārzu ar ābelēm, plūmēm, 

ērkšķogām. Skolas dārzu, kur šodien atrodas sporta angārs, paplašināja nākošais skolas 

pārzinis Ernests Millers. Viņa laikā iekārtoja izmēģinājumu lauciņus, papildināja augļu dārzu. 

„Malienas Ziņās” pietiekami bieži parādījās pārziņa atgādinājumi par katra personīgo 

ieguldījumu skolas dārza darbos (5.attēls), savukārt publikācijā vietējā laikrakstā 1938.gadā 

par notikušo vecāku konferenci, tiek norādīts: „Tie vecāki, kas veicina nedibinātu iemeslu dēļ 

stundu kavēšanu un atrunā bērnus apmeklēt vasaras praktiskos darbus mācības dārzā, tiks 

sodīti” (23). 

 

 
5.att. „Uzaicinājums” skolniekiem ar obligātu ierašanos 1937.gada 22.jūlija laikrakstā 

„Malienas Ziņas” 

 

1937.gadā skola bija iegādājusies arī bišu saimi, lai skolēni apgūtu dravniecības 

pamatus (6.attēls). Iespējams, ka stropi bija novietoti turpat skolas dārzā. 

 

 
6.att. Paziņojums par bišu saimes iegādi Glika pamatskolas vajadzībām 

1937.gada 22.jūlija laikraksta „Malienas Ziņas” numurā 
 

Pēc divu ziemu mācībām skolēni saņēma dokumentu- liecību (pielikums nr.7). 

Tā kā skolēnu skaits ar katru gadu auga (pielikums nr.8), tad skolā palika par šauru. 

Kā jau tika minēts, tad skolas ēkā bija ierīkoti arī 2 dzīvokļi skolotājiem. (Tur sākumā dzīvoja 

arī skolotājs Andžs Ernests. Otrs skolotājs Augusts Julla tika pieņemts 1896.gada 12.oktobrī.) 

Pastāvēja vēl kāda problēma. Bija pagājuši tikai 27 gadi, kopš uzcēla jauno skolu, bet Valkas 

apriņķa skolu valde saskatīja veselu virkni trūkumu:  

 skolas apakšstāvs nav remontēts; 

 telpās nepietiekošs apgaismojums; 

 nav kārtībā mazgājamās telpas; 

 malkas šķūnis sagāzies; 

 sēta ap skolas zemi izgāzusies; 

 trūkst kurināmā (pielikums nr.9). 
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Rezultātā, 1922.gadā tika pieņemts lēmums par to, ka skolu nodod pilsētas pārziņā un 

laicīgā vara apņemas pienācīgi skolu apgādāt ar visu nepieciešamo. Latvijas brīvvalsts laikā 

skolai atbalstu sniedza arī 7.Siguldas kājnieku pulks. Viņi palīdzēja iegādāt skolas inventāru, 

mācību līdzekļus- grāmatas, kartes u.c. 1932.gada rudenī uzdāvināja klavieres- pianīno. 

1937.gadā skolas bibliotēka dāvanā saņēma ozolkoka skapi. 1934.gadā skolā parādījās arī 

moderna lieta- telefons. 

Skola un pilsētas vara risināja arī telpu trūkuma jautājumu: 1.-3.klase mācījās Dārza 

ielā 3/5. Tā bija muižas kalpotāju māja, kuru 1926.gadā pilsētas pašvaldība izremontēja un 

izveidoja kā  tautas namu. Tur pat  atradās arī pirmskola. Tika veikti remonti arī sarkanajā 

ķieģeļu ēkā (10.pielikums). Uz 1935.gadu skolas pārzinis Millers raksta, ka ”tagad I skolotāja 

dzīvoklis, skolēnu guļamās un ēdamās telpas ir pārvērstas par klasēm un minētā skolas ēkā 

atrodas III-a, IV-a, IV-b, V-a, V-b, VI-a, VI-b klases, kopā 7.klases. Bez skolas ēkas atrodās 1 

kūtiņa ar ratnīcu, malkas šķūnītis un nelietojams pagrabs” (16, 4.lpp.). Ūdeni lietoja no akas 

skolas pagalmā.  

Skolā par bērnu veselību rūpējās dakteris Aleksandrs Misiņš. Daudzas reizes viņš 

uzstājies skolēnu vecāku priekšā ar stāstījumiem par „veselības kopšanu mājās, slimību 

apkarošanu, medikamentiem” (27, 12.lpp.).  

Ilgus gadus draudzes valde ar pilsētas valdi nespēja vienoties jautājumā par draudzei 

atsavinātās ēkas un zemes kompensāciju. Šis jautājums pacēlās 1927.gadā, kad pati pilsēta 

izteica priekšlikumu attiecībā uz draudzes skolas ēkas pārdošanu Alūksnes pilsētai. Tomēr 

pilsēta savu priekšlikumu nepildīja. Vēl 1935.gadā baznīcas priekšnieks J.Broks ziņo 

draudzes valdei, ka atlīdzības pieprasījums ticis noraidīts (11.pielikums, protokols nr.131). 

Pa Mazā Ezera ielas nr.2 skolas gaiteņiem staigājuši ļoti daudzi izcili un prasmīgi 

skolotāji (pielikums nr.12). Īpaši pieminams ilggadējais draudzes skolas skolotājs Andžs 

Ernests, kurš skolā strādāja no 1888.gada, bet šajā ēkā no tās pirmajām dienām (7.attēls). 

 

 
7.att. Skolotājs Andžs Ernests 

 

Īpaši siltus vārdus skolotājam A.Ernestam velta izcilais skolotājs- novadnieks Jānis 

Greste, jo pirms darba Alūksnē Andžs Ernests strādāja Alsviķu pagasta skolā par 

palīgskolotāju pie viņa tēva Jēkaba Grestes. Viņš veco skolotāju, kurš skolā nostrādājis teju 

50 gadus, sumina 1933.gadā aizvadot pensijā. Greste dižo vīru raksturo kā ļoti atbildīgu, 

bērnus mīlošu pedagogu, „…kurš nepazīst ne nikotīnu, ne dzēruma skurbumu, ne nakts 

uzdzīves, ne arī kādas pārmērības. Brīvā brītiņā ar lāpstu un dakšu pa dārzu, jo fiziskais darbs 

viņam ir atpūta pēc klases darba, ar ganu rīksti rokās. Vienkāršs mājas dzīvē, gādīgs tēvs” 

(11). Lielinieki atkāpjoties ņēma ķīlniekus, arī Andžu Ernestu aizveda cauri Krievijai līdz 

Urāliem. Tā esot bijusi vienīgā reize, kad skolotājs kavējis darbu. Kad 1918.gadā viņš 

atgriezās, darbu turpināja kā skolas pārzinis. J.Greste uzsver sirmā skolotāja darba metodes: 

deva uzdevumus un noteikumus katram pa spēkam, nekad nepacēla balsi, ne asus vārdus, 
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rūpējies par skolēniem. 1927.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Miris 

1941.gadā, apglabāts Alūksnes kapsētā. 

1931.gadā skolā sāka strādāt Ernests Millers (8. un 9. attēls). Viņa skolotāja darba 

gaitas sākās Apekalna draudzes skolā. Draudzē viņš papildus pildīja arī ērģelnieka 

pienākumus. Kad Valkas apriņķa skolu valde likvidēja Apekalna draudzes skolu, Milleru 

ievēlēja par Alūksnes pilsētas Glika pamatskolas skolotāju. Pēc Andža Ernesta aiziešanas 

pensijā, viņš ieņēma pārziņa vietu. 

 

  
8.att. Skolotājs Ernests 

Millers 

9.att. Ernests Millers (pirmajā rindā vidū) kopā ar 

pedagogu kolektīvu 
 

Kaut arī dažādus nedarbus darījuši draudzes skolas skolēni, par ko raksta Voldemārs 

Branks, tomēr no viņu vidus izaugušas arī lielas personības:  

 komponists Oļģerts Grāvītis; 

 operdziedātāji Jūlijs Ziediņš, Rihards Veide; 

 aktieris Jānis Simsons; 

 ārsti Ābeltiņš, Jānis Misiņš, A.Stilve, Eduards Žeidurs; 

 mineraloģijas zinātņu doktors A.Dzens – Ļitovskis (14);  

 rakstnieks Voldemārs Branks; 

 militārais darbinieks, Latvijas armijas ģenerālis Aleksandrs Kalējs (vecajā  skolā); 

 rakstnieks, Latvijas iekšlietu ministrs (1933-1934) Gotfrīds Mīlbergs (pazīstams arī ar 

pseidonīmu Skuju Frīdis); 

 Latvijas izglītības ministrs (1921), ekonomikas zinātņu doktors Longīns Ausējs u.c. 

Skolas laikā bērni ne tikai karoja ar apkārtējo skolu bērniem („Netālu no draudzes 

skolas, pāri pļavai un nelielam tīrumam, uz Kalna ielas bija ministrijas skola. Ar šīs skolas 

zēniem katru ziemu notika sniega karš” (9, 110.lpp.)), bet varēja uzzināt ko jaunu pulciņos un 

pašdarbībā. Draudzes skolas laikā pulciņi nav darbojušies. Augusts Vimba, skolu beidzis 

1908.gadā, atmiņās raksta, ka atsevišķa skolēnu grupa mēģinājuši izveidot žurnālu (7).  

Alūksnes pilsētas pamatskolas laikā, papildus mācībām, skolēni varēja apmeklēt 

pulciņus: 

 mazpulkus- skolotāju Millera un Krēsliņa vadībā; 

 Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņu- skolotāju Millera un skolotājas Bukavas 

vadībā; 

 Literāro pulciņu; 
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 Aviācijas pionieru pulciņu, vadītājs skolotājs J.Avotiņš (10.attēls); 

 kori; 

 Cerības pulciņu (1925). 

 

 
10.att. Publikācija 1936.gada 2.aprīļa Malienas Ziņu numurā – “Alūksnes pilsētas Glika 

pamatskolas audzēkņi būvē lidmodeļus”  
(Vecajā drukā publikācijas sākumā lasām: “Uz skolas pārziņa E. Millera ierosinājumu paidagogu padome 

nolēma pie skolas nodibināt aviācijas pionieru pulciņu, kuru vada skolotājs J.Avotiņš. Mazie zēni grib lidot 

nākotnē uz Gambiju un būvē lidmodeļus….”)  

 

Skolas telpas izmantoja arī pieaugušie alūksnieši. 1937.gadā nodibināja vīru un jaukto 

kori, lai piedalītos Dziesmusvētkos Rīgā un ar dziesmām ieskandinātu pilsētas pasākumus. 

Vietējā laikrakstā piedalīties tiek aicināti „bijušie pamatskolas audzēkņi, apkārtnes jaunatne 

un visi, visi kuri atzīst dziesmu lielo, audzinošo nozīmi un vēlētos dziedāt korī” (21). 

1938.gadā skolas ēkā pulcējas arī vietējie mūziķi (22). 

Evaņģēliski luteriskās draudzes skolai vairākkārt mainīti nosaukumi: 

 1895.-1920.- Alūksnes draudzes skola 

 1920.-1927.- II pakāpes pamatskola 

 1927.-1933.- Alūksnes pilsētas 6- klasīgā pamatskola 

 1933.-1938.- Alūksnes pilsētas Glika pamatskola 

1913.gadā Krievijas Valsts domē izskatīja likumprojektu slēgt draudzes skolas, bet 

domnieks Jānis Zālītis pret to uzstājās. Kara laikā skolas nīkuļoja. Tautas padomē- 

jaundibinātajā Latvijas Republikas „priekšparlamentā” (1918.gada 17.novembris – 1920.gada 

30.aprīlis) pieņemtajā skolu likumā draudzes skolas nebija paredzētas, bet gan II pakāpes 

pamatskolas. Tāpēc, 1920. gadā Alūksnes draudzes skolai bija jauns nosaukums – II pakāpes 

pamatskola. 1927.gadā atkal jauninājums- Pilsētas 6-klasīgā pamatskola. Tagad skolu uztur 

pilsēta. 1933.gadā, sakarā ar Glika dibināto skolu 250. gadadienu, skola iegūst Pilsētas Glika 

pamatskolas nosaukumu (18, 47.lpp.). 

„Marienburgas skolu hronika” glabā varas vīru parakstus, kad viņi apmeklējuši skolu 

(pielikums nr.13). Gan izglītības ministrs, gan skolu departamenta direktors bija atzinuši, ka 

skolas telpas prasa piebūvi, ka tās nav piemērotas mācībām. 1933.gadā mācījās 343 skolēni 

un bija redzams, ka skolā valdīja šaurība. 1934.gads bija cerīgs, jo apstiprināja jaunās skolas 

(tagadējās Alūksnes pilsētas sākumskolas) projektu (pielikums nr.14). Skola top gatava 

1938.gadā (skat. pielikumu nr.15). 

 Vecā ēka palika skolas vajadzībām. Tur dzīvoja rokdarbu skolotājs, lejas stāvā notika 

praktisko darbu stundas zēniem. Bija iegādāti moderni darbgaldi. 



11 

 

 1940.gada 5.jūlijā Alūksnē izcēlās ugunsgrēks. Tepat blakus, tomēr liesmas pagāja 

garām vecajai zinību pilij. Daudzi alūksnieši palika bez mājām. Pensionētā skolotāja Irēna 

Kalniņa atcerās, ka viņas ģimene un vēl daudzi citi pirmās naktis pēc nelaimes pavadīja tieši 

vecajā pamatskolas ēkā (13). 

Skola darbojās arī pie svešajām varām. Par to, kā tika izmantota pamatskolas ēka, 

lasām „Malienas Ziņu” sludinājumos. Minēts, ka tur notiek sapulces un kursi (11.attēls).  

 

 
11.att. Sludinājums no laikraksta Malienas Ziņas (1943. gada 18. martā) par vācu 

valodas kursiem „M. Ezera ielā, pamatskolas vecā ēkā” 

 

   Kad sākās vācu armijas atkāpšanās, blakus skolā stundas tika pārtrauktas. Tur 

iekārtoja vācu lazareti- slimnīcu. 1944.gada sludinājumā minēts, ka tiek komplektētas klases 

1944./1945. mācību gadam un jāpiesakās skolas kancelejā M.Ezera ielā (12.attēls). Pieļauju, 

ka tas ir šajā ēkā.  

 

 
12.att. Paziņojums no laikraksta Malienas Ziņas (1944. gada 11. jūnijs)  

 

Vācu fašistus padzina 1944.gada 19.augustā. Jaunā vara pārņēma skolas darbu savās 

rokās. „Kad 22.augustā ieradāmies skolas pagalmā, redzējām īstu postažu… No labi 

iekārtotās rokdarbu darbnīcas nebija palicis gandrīz nekas” (24). Veco ēku kā papildtelpas un 

dzīvokļus izmanto arī pēckara pirmo laiku, kamēr nāca jauni saimnieki.  

 Neskatoties uz dažādiem problēmu līkločiem, draudzes skola tās pazinējiem palikusi 

siltā atmiņā. Novadniece Skaidrīte Kaldupe tai veltījusi skaistas dzejas rindas:
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VECAJAI DRAUDZES SKOLAI 

Tik skaļiem soļiem neej pār šo slieksni, 

Zem tā ir atstāta 

Vesela mūžība sapņu, 

Un tāpēc tik savāds krēslojums tam 

Kā laukakmenim uz tīruma zaļa. 

Ar skaļiem soļiem neej pār šo slieksni, jo briedumā druvas 

Nemēdz būt skaļas. 

 

Tik smagiem soļiem neej pār šo slieksni, 

Zem tā ir dzimusi 

Vesela mūžība sapņu, 

Un tādēl tik skanīgas balsis tam 

Kā taures dziesmai, kas iespiežas sirdī. 

Ar smagiem soļiem neej pār šoslieksni, 

Vēl taures sauciens 

Būs gadsimtos dzirdams. 

 

Bet vakara stundā, 

Kad atmiņas sanāk 

Kā strēlnieki varoņu piemiņas svētkos, 

Vecās skolas slieksnis sāk starot 

Ar baltu, spēcīgu liesmu: 

-Lūdzu, nolieciet galvas, 

Arī tā ir mūžīgā uguns. (1) 
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SKOLOTĀJU NAMS 
 

Pēc Otrā pasaules kara mainījās Alūksnes administratīvi teritoriālais iedalījums:  

 1944.gadā Alūksnes pilsēta atradās Valkas apriņķī; 

 1946.gada 19.aprīlī izveidoja Alūksnes apriņķi; 

 1950.gada 1.janvārī Alūksnes rajonu; 

 1963.-1967.gadam Alūksni pievienoja Gulbenes rajonam.  

Pilsētā pēckara jauno kultūras dzīvi organizēja ne tikai Kultūras nams, bet jauns 

veidojums- Alūksnes skolotāju nams. To dibināja un uzturēja Izglītības darbinieku 

arodbiedrība (vēlāk Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības 

republikāniskā komiteja) 1948.gada 6.decembrī. „Alūksnes apriņķa izpildu komitejas 

priekšsēdētājs Mencis un Alūksnes pilsētas izpildkomitejas pr-tājs Kaķītis no vienas puses, 

IDA Alūksnes apriņķa komitejas pr-tājs Cīrulis un Alūksnes apriņķa TIN vadītāja Žagata uz 

akta pamata saņēma Alūksnes apriņķa Skolotāju nama vajadzībām 2 ½ stāvu mūra ēku 

Alūksnē, Mazā Ezera ielā Nr.2” (8). Šī iestāde ap sevi apvienoja toreiz Alūksnes apriņķa 

inteliģenci un viņu atbalstītājus. Šāds kultūras centrs bija pirmais Latvijā, vēlāk nodibināja arī 

Rīgā un Liepājā. 

Skolotāju namu par plaukstošu kultūras un izglītības centru izveidoja direktori 

G.Liepiņš, Olga Lapše (13.attēls), Verners Mintāls, Oskars Sirmais, Roberts Žīgurs, Anna 

Līziņa, Eleonora Lāce, Gaida Vīksna, Valda Stilve (Mālkalne), Viktorija Eglīte (pielikums 

nr.16).  

 

 
13.att. Olga Lapše 

 

Darba algas bija ļoti pieticīgas, laba darba pamatā- entuziasms. Direktoram nācās būt 

arī par grāmatvedi, sekretāru, saimniecības daļas vadītāju un māksliniecisko vadītāju. No 

1949.gada Skolotāju nama telpās izvietoja Skolotāju nama bibliotēku. Visus līdzekļus deva 

arodbiedrība. Bibliotēkas vadītājas bija Anna Līziņa (1949.-1951.), E.Valge (1951.-1952.), 

I.Blūma (1952.-1953.) un ilggadēja darbiniece Olga Cine (1953.-1967.)  

Pirmā stāva vienā pusē, bez bibliotēkas, iekārtoja arī sanāksmju telpu un lasītavu. Ēkas 

otrā stāvā vienā pusē atradās pašdarbības kolektīvu nodarbības telpas un bērnu istaba. Otrā 

pusē bija izvietota Tautas izglītības nodaļa un metodiskais kabinets, Izglītības darbinieku 

arodbiedrības Alūksnes rajona komiteja. Vita Vīksna atceras, ka 1949.gadā skolotāja Olga 

Lapše vadīja jauno novadpētnieku pulciņu un viņai uzdeva pārzīmēt karti no laikraksta 

„Pravda”, ko uzticējis ”...pats rajona izglītības nodaļas vadītājs, šķiet, Cīrulis viņa uzvārds. 

Biedrs vadītājs- no Krievijā ilgi mitušiem latviešiem, latviski runāja pēc vārdiem 

taustīdamies, kas tomēr netraucēja uzturēt kompetenta un līdz bargumam prasīga kadra 

reputāciju.” Viņa bija nozaudējusi avīzi un tas laikā, kad tikko bijušas traģiskās marta dienas. 
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Dzejniece atceras: „Smagiem soļiem kāpām uz otro stāvu tagadējā pilsētas bibliotēkas ēkā. 

Kur šobrīd lasītava, tur atradās biedra vadītāja kabinets” (25, 67.-68.lpp.). Tomēr negaiss bija 

laimīgi pārbrāzies viņai pāri. Skolotāju nama hronikā gan minēts, ka V.Cīrulis- Indzers bija 

IDA Alūksnes apriņķa komitejas pr-tājs. Skolotāja Irēna Kalniņa atceras, ka darba gaitas sāka 

1952.gadā un TIN vadītāja bija Buļmistere. Par grāmatvedi strādāja Aleksandrs Mintāls. 

Bijusī TIN darbiniece Ārija Cimbule atceras, ka vēlākajos gados izremontēja telpas, bet 

atpakaļ neievācās, jo likvidēja Alūksnes rajonu. Tagad centrs bija Gulbenē. 

Alūksniete Celma atminās, ka viņas darba vieta bija sporta skola, kas atradās Skolotāju 

namā. Viņa tur strādāja 1956.-1963.gadā par saimniecības daļas vadītāju. Telpas bija 1.stāvā. 

Pašas nodarbības un treniņi notika gan ārā, gan pilsētas skolu zālēs. Gan Skolotāju nama, gan 

sporta skolas telpas uzkopa Alīde Kronberga. Kā TIN vadītāju atceras Raimondu Rutki. 

Skolotāju nama dalībniece Rūta Sarkane pašdarbībā sāka darboties 1952.gadā. Viņa 

atceras, ka otrajā stāvā notikuši mēģinājumi jauktajam korim (14.attēls). Vienā telpā bija 

uznestas un uzstādītas 3 vai 4 stelles, kur darbojās audējas (15.attēls). Tur pat notika „balto 

darbu” pulciņš. Ēkā dzīvojusi arī bibliotēkas vadītāja Olga Cine.  

 

  
14.att. Skolotāju nama koris Dziesmu svētkos 

Alūksnē 

15.att. Rokdarbnieču izstāde Skolotāju 

namā 
 

Trešais stāvs neizmantots. Vienu pusi aizņēma noliktavas telpas, otra puse neizbūvēta, 

bez remonta nebija lietojama (6).  

Pēckara periodā Latvijā daudz tika iznīcinātas agrākos gados izdotās grāmatas, bet 

bibliotēkā parādījās jauns grāmatu fonds. Lai arī laukos dzīvojošais lasītājs saņemtu jauno 

lasāmvielu, tika organizēta ceļojošā bibliotēka. Bibliotēka aicināja uz dažādiem pasākumiem. 

Ļoti populāras kļuva literārās tiesas (16.attēls), tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, 

dažādi konkursi bērniem, izglītojošas lekcijas. Rīkoja izstādes gan Skolotāju namā, gan 

Kultūras namā. Laikam jau cilvēki bija izslāpuši pēc miera un kaut kā gaiša. Kolektīvos un 

pulciņos darbojās skolotāji, viņu ģimenes locekļi, skolu tehniskie darbinieki un vecāki. Ar 

laiku iesaistījās arī citi interesenti.  

 

 
16.att. No skolotāju nama albuma 
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 Piedāvājums bija gana plašs. Apmeklēt varēja jaukto kori, kuru vadīja skolotājs un 

diriģents Rūdolfs Skudra. Viņš vadīja arī stīgu kvartetu. Pēc enerģiskā skolotāja nāves 

1964.gadā, ieradās jauni diriģenti- Jānis Kravalis un Saša Skuja. No jauktā kora izdalījās jauni 

kolektīvi- vīru un sieviešu koris, ansambļi. Dejotājus pie sevis aicināja vadītāja Šteinberga, 

Gaida Grava. Alberta Mucenieka vadībā tika sapulcināti vīri uz simfonisko orķestri. Vēlāk šo 

spēcīgo un iecienīto kolektīvu vadīja Rihards Ādamsons. Ellas Lāces vadībā notika 

dramatiskā kolektīva iestudējumi. Ļoti aktīvi darbojās režisors Uldis Sedlenieks un skolotāja 

Genoveva Krišņova. 

Gaida Vīksna un Olga Cine savās atmiņās pārcilā visu kolektīvu veikto. Viņas min, ka 

viens no lielākajiem iestudējumiem bija jaunrade- balets „Mārīte un viņas draugi”. Libretu 

uzrakstīja G.Vīksna, mūziku komponēja mūzikas skolas skolotājs Arvīds Rozenbergs, baleta 

dejas iestudēja M.Prēdele (3).  

G.Vīksna dalībnieces apmācīja kokles spēlē. Pirmo kokli dāvinājusi arodbiedrības 

republikāniskā komiteja kora jubilejā. Tā radās ierosme iegādāties kokļu komplektu un veidot 

ansambli. 

Atzinīgi novērtēts bija arī vokālais trio: Gaida Vīksna, Guna Skuja, Salme Keslere. 

Savukārt Anna Celmiņa atceras: „Namu Lielā Ezera ielā 24 sāku apmeklēt, kad tas bija 

skolotāju nams. Atmiņā palicis koncerts, kurā pirmoreiz dzirdēju Gunas Skujas un Alfreda 

Dāvida duetu.”  

Pieminami arī bērnu baleta pulciņš, leļļu teātris, kokgriezēju un valodu pulciņi. 

Alūksnietis Guntis Treijs dalījās atmiņās, ka viņa vadībā dažus gadus (1950-jos gados) 1. 

stāvā darbojies foto pulciņš. 

Pēdējā direktore ar skumjām atceras, ka Alūksnes rajona Skolotāju nams beidza 

pastāvēt un darboties 1968.gada 4.martā pēc rajona vadības K.Ūbeļa un vietnieces 

Ā.Cimbules, partijas rajona sekretāra Platkāja iniciatīvas. Ticis minēts, ka Alūksnē nav 

vajadzīgi divi kultūras nami. Dokumenti un inventārs tika nodoti uz Rīgu Izglītības, 

augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības republikāniskajai komitejai, kas 

atradās Sarkanarmijas ielā 29/31. Ēka tika nodota pilsētas rīcībā, bet kora tērpi Alūksnes 

kultūras namam (4).  
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KOMUNISTISKĀS PARTIJAS ALŪKSNES RAJONA PADOME 
 

Pēc Skolotāju nama dzīvība ēkā nebeidzās. Anna Celmiņa atmiņās raksta: „Kad 

1967.gadā atjaunoja Alūksnes rajonu, māju steigšus pielāgoja partijas komitejas vajadzībām” 

(10). 1968.gadā jaunie saimnieki bija  Komunistiskās Partijas Alūksnes rajona padome. Tās 

nodaļas darbojās līdz Alūksnē 1972.gada sākumā nodeva administratīvo ēku. Partijas 

propagandas nodaļas vadītāja 1970.gadā Aina Boka atceras, ka tagadējā bibliotēkas ēkā bez 

šīs nodaļas atradās kabineti arī 1.sekretāram Aleksandram Lasinskim un 2.sekretāram 

Edmundam Tempam (17. attēls), instruktoriem un partijas literatūras bibliotēkai. Ilgus gadus 

šīs nodaļas vadītāja bija Olga Rautenberga. Propagandas nodaļa raudzījās, lai partijas biedri 

izglītojas, organizēja rajona propagandistu dienas, valsts svētku pasākumus. Politiskās 

izglītības kabinets raudzījās, lai labi noritētu marksistiski ļeņiniskā izglītība, organizēja 

politskolas, kur studēja partijas literatūru. 

 

 
17.att. Pilngadības svētki Alūksnes Pilssalā, pirmajā rindā trešais no kreisās puses – 

Alūksnes rajona partijas komitejas otrais sekretārs Edmunds Temps (1980) 

 

Bijušais partijas komitejas instruktors Edmunds Klints minēja, ka rajona partijas 

komiteja sastāvēja no organizatoriskās, propagandas un rūpniecības nodaļām. Vadītājiem 

kabineti bija šīs ēkas abos stāvos, bet instruktori darbojās pa laukiem lasīdami lekcijas, 

gatavodami dažādu jautājumu apspriešanu birojam. E.Klints atceras, ka otrajā stāvā 

pašreizējās bibliotēkas abonementa telpās atradās organizatoriskā daļa, lasītavā- sekretāri, bet 

lejas stāvā propagandas nodaļa un uzskaites sektors, kur atradās personāla uzskaites kartiņas 

un lietas. Šo sektoru vadīja Jevgenija Orehova. Īpaši prātā palikušas dienas un pat naktis, 

gatavojoties V.I.Ļeņina 100. dzimšanas dienai (18.attēls). Uz svētkiem bija paredzēts 

apbalvot labākos darba darītājus. Pa visu rajonu bija liels cilvēku skaits. Birojā tika pieņemts 

lēmums par apbalvojamajiem, bet saraksti bija steidzami jānodod uz Rīgu centrālkomitejai. 

Prasība- saraksti krievu valodā. Tā nu visi draudzīgi nakti tulkoja un pārrakstīja uz 

rakstāmmašīnas, kas un par ko apbalvojams. E.Klints ar sirsnību atceras darba kolēģus un 

piemin, ka zemākā ranga darbinieki savā starpā bija saliedēti un uzticami. 
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18.att. „Oktobra Karoga” pirmā lappuse 1970.gada 21.aprīlī (dienu pirms V.I.Ļeņina 

100. dzimšanas dienas) 

 

Partijas komiteja kopumā nodarbojās ar partijas ideoloģisko darbu. Strādāja ar partijas 

pirmorganizācijām, analizēja, vērtēja viņu darbu. „Cīnījās” par darba disciplīnu iestādēs, 

rajona sociāli ekonomiskās attīstības plānu izpildes rezultātiem, morāles principiem. Deva 

metodiskus norādījumus darbam par sociālistisko sacensību, pirmrindniekiem un 

uzvarētājiem pasniedza ceļojošos Sarkanos karogus. Organizēja konferences (pielikums 

nr.17). Audzināja jaunus partijas biedrus. Vienvārdsakot, rūpējās par teicamu padomju 

pilsoņa tēlu. 

Pusremontētajā III.stāvā tajā laikā darbojās vietējā radio translācijas punkts, ko vadīja 

Gaidis Kols. 

1972.gadā durvis vēra modernā administratīvā ēka, kuras kabinetus aizpildīja arī 

rajona partijas komiteja. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas namīpašuma kartītē redzams, ka ar 1973.gada 26.janvāri 

celtnes lietotājs ir Alūksnes rajona kultūras nodaļa. Alūksnes rajona centrālās bibliotēkas, kas 

atradās tagadējā Alūksnes Jaunajā pilī, 1974.gada darba plānos pie saimnieciskā darba minēts: 

„Raudzīties, lai pabeigtu jauno telpu kapitālremontu līdz 1.jūlijam. Iegādāties jaunus plauktus, 

lasītavas galdus, katalogu skapjus, krēslus, logu aizkarus, celiņus un visu nepieciešamo 

inventāru” (2). Tad arī mūsu pilsētas „Gaismas pils” ienāca skaistajās un modernajās telpās 

Pionieru ielā 14a. Vecā skolas ēka bija pielāgota bibliotēkas vajadzībām (pielikums nr.18). 

Par labu kaimiņu no 1975.gada 1.februāra kļuva Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļa.
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NOBEIGUMS 
 

Lai labāk saprastu tagadni, atmodinātu izpratni, izjūtas, ir jāiet atpakaļ pagātnē. 

Tagadējās pilsētas bibliotēkas mājas likteņa pētīšanā iesaistījās visas bibliotekāres un atzina, 

ka tas bija interesanti, saistoši un vēlams būtu, lai katrs apzinātos, ka nākamajām paaudzēm 

jāatstāj aizgājušo dienu stāsti. 

 Mūsu stāsts ir par skolas māju. 1895.gadā šo ēku uz savas zemes cēla luterāņu 

draudze par saviem un saziedotajiem līdzekļiem. Skolas pamati likti zviedru laikos. Tajā laikā 

ēkas projekts un arhitektūras stils bija jauns, salīdzinot ar vecajām koka ēkām. Sarkanajā 

ķieģeļu mājā skolēnu skaits ar katru gadu palielinājās, bet kvalitatīvi par to draudze nespēja 

rūpēties. Tāpēc 1922.gadā ēku pārņēma un uzturēja pilsēta. Laika gaitā zinību pils iekštelpas 

piedzīvoja vairākus remontus un vairākus saimniekus. Šodien skolai piederošās ēkas un dārzi 

nav saglabājušies.  

 Kā Rīga nav gatava, tā arī šis pētījums būtu papildināms ar pirmavotiem, kuri 

meklējami arhīvos Rīgā. 

„…atcerēties, tas ir tikpat kā saprast, bet, jo vairāk saproti, jo vairāk laba ieraugi.” 

 

         /M.Gorkijs/
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