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Артыкул “Праблемы арганізацыі ся-

лянскіх школ у латышскіх калоніях 
Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай гу-
берній (60-я гг. ХІХ ст. – пачатак ХХ ст.)” 
прысвечаны пытанням арганізацыі наву-
чання латышскіх пересяленцаў у Беларусі 
ў перыяд да Першай сусветнай вайны. 
Разгледжаны розныя крыніцы фінанса-
вання школьных памяшканняў, зарплат 
настаўнікаў і неабходнага абсталявання. 
Галоўнымі крыніцамі фінансавання былі 
ахвяраванні сялян, гаспадароў сядзіб, 
дапамога царкоўных парафій, датацыі 
дзяржаўных устаноў і самакіравання. 
Першыя латышскія сялянскія школы былі 
адкрыты з дапамогай мясцовых па-
мешчыкаў і лютэранскай царквы ў тых ка-
лоніях, якія былі заснаваны ў выніку ка-
ланізацыі зямель дзейсных сядзіб па 
ініцыятыве іх уладароў. У астатніх ка-
лоніях школы былі адкрыты значна паз-
ней. Галоўнымі праблемамі падчас бу-
даўніцтва школ і арганізацыі навучання 
былі супярэчнасці наконт дабраахвотнага 
фінансавання школ, унутраныя кан-
флікты ў калоніях, адсутнасць арганіза-
цыйнага вопыту сярод сялян, фармальныя 
абмежаванні і абавязацельствы (дазвол на 
адкрыццё школ і выкарыстанне латыш-
скай мовы ў навучанні). 

Ключавыя словы: латышы, 
Беларусь, школы. 

In article «Problems of the organiza-
tion of country schools in the Latvian colo-
nies in Minsk, Mogilev and Viciebsk re-
gions (60th of XIX century − the beginning 
of XX century)» education in colonies of 
the Latvian peasant in Belarus has been re-
searched. Also has been researched the var-
ious sources of financing the school build-
ings, teachers’ salaries and inventory, in-
volvement of peasants, church, local land-
lords and governmental institutions in this 
process. The first Latvian peasant schools 
were established with assistance of local 
landlords and Lutheran church in peasant 
colonies, which were founded during 
colonizational initiative of particular 
landlord. In other colonies the schools have 
been open much later. Disagreements con-
cerning voluntary funding of schools, the 
internal conflicts in colonies were the main 
problems in the process of construction of 
schools and the organization of study; lack 
of organizational experience among peas-
ants; formal restrictions and liabilities (per-
mission to opening of schools and use of 
Latvian in training). 
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Par noteiktu diasporas grupu raksturojošajiem elementiem visbiežāk uzskata 
valodu, kultūras, arī reliģiskās (konfesionālās) atšķirības. Līdzās etniskajiem vai 
konfesionālajiem kritērijiem nozīmīgi ir arī citi aspekti, to vidū izglītības 
organizācijas tradīcijas. Latviešu pārceļotājus Krievijas impērijā ārpus latviešu 
etniskās pamatteritorijas raksturoja salīdzinoši augstāks lasītpratēju īpatsvars. To 
noteica Baltijas guberņās vēsturiski pastāvējušās mājmācības un skolu 
organizēšanas tradīcijas [1, 32]. Taču līdztekus datiem par relatīvi augsto izglītības 



līmeni latviešu kolonistu vidū, Minskas, Mogiļevas un Vitebskas guberņās 
dzīvojošo latviešu lasītprasmes izpēte parāda negatīvas tendences izglītības jomā. 
Lasītpratēju īpatsvars latviešu kolonistu vidū 1897. gadā bija zemāks kā Baltijas 
guberņās šajā laikā. Turklāt Minskas, Mogiļevas un Vitebskas guberņās krievu 
valodā lasošo latviešu īpatsvars jaunākās paaudzes vidū (10–19 gadu vecuma 
grupā) bija mazāks. Tas norāda uz mājas apmācības nozīmes pieaugumu, kas 
nodrošināja lasītprasmi latviešu valodā un skolu pieejamības problēmām zemnieku 
kolonijās [1, 34–35]. Raksta mērķis ir noskaidrot galvenās skolu organizācijas 
problēmas latviešu zemnieku kolonijās Minskas, Mogiļevas un Vitebskas guberņās 
19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā. 
 

Skolu dibināšana un finansēšanas veidi 
Galvenā problēma latviešu zemnieku koloniju skolu izpētē ir ziņu trūkums 

par skolu skaitu, to dibināšanas gadu un finansēšanas veidiem. Pieejamo 
informāciju pamatā veido raksti latviešu laikrakstos, bieži vien faktoloģiski 
neprecīzi, kā arī atsevišķas norādes dažādu iestāžu dokumentos. Ziņas par koloniju 
skolu dibināšanu un sabiedrisko dzīvi tikpat kā nav iekļautas arī detalizētajos Kārļa 
Šķiltera pētījumos [2;3]. Tādēļ samērā grūti ir aprēķināt latviešu skolu skaitu vai 
īpatsvaru pret latviešu koloniju kopskaitu. 

Aptuvenas aplēses liecina, ka Mogiļevas guberņā aptuveni 30 atšķirīga 
lieluma latviešu kolonijās 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā darbojušās vismaz 6–7 
skolas. Kolonijas Mogiļevas guberņas Oršas apriņķa Ļioznas apkārtnē apvienoja 
Pogostiščes divklasīgā pareizticīgo draudzes skola, kas 1890. gadā sāka darbu 
jaunuzceltā ēkā [4]. 1904. gadā darbu sāka Ļioznas luterāņu latviešu skola un 
latviešu luterāņu skola Kiseļovkā [5]. Luterāņu draudzes skola darbojās Klimoviču 
apriņķa Galičā – sākotnēji kolonijas lūgšanu namā, pēc 1901. gada – atsevišķā ēkā 
[6]. Kopš kolonijas pastāvēšanas pirmajiem gadiem 19. gs. 60. gadu otrajā pusē 
skolotājs mācīja latviešu kolonistu bērnus arī Mogiļevas guberņas Bihovas apriņķa 
Grudinovkā [7]. Skola darbojās arī 19. gs. 80. gadu otrajā pusē dibinātajā Petroviču 
kolonijā Čausu apriņķī [8]. 

Minskas guberņā pastāvēja tikai dažas latviešu kolonijas, kopskaitā mazāk 
kā desmit, turklāt daļu no tām veidoja tikai nedaudzas saimniecības. Avotos ir ziņas 
par latviešu skolas dibināšanu Bobruiskas apriņķa Rudobelkā 1871. gadā un jaunas 
skolas ēkas celtniecību 1873. gadā tikai dažus gadus pēc kolonijas izveidošanas [9]. 
20. gs. sākumā kolonistu bērni “privātskolā”, kas faktiski bija neoficiāla apmācība 
kolonista mājās, tika izglītoti arī Narovļas kolonijā [10]. 

Vitebskas guberņā (izņemot Latgales novadu) latviešu skolas darbojās 
Vitebskas apriņķa Veļaskoviču pagasta Glodaņikā [11;12], Vimnas pagasta 
Manulkā [12], kā arī Putilovā, kur dibinātas ap 1890. gadu. Latviešu skolas pēc 
Kārļa Graudiņa datiem darbojušās arī Polockas apriņķa Zamšanskas kolonijā 
(Staņislavovo-Smoļskas skola), Gorodokas apriņķa Pribikovā, Višackas pagasta 
Potašņā [13; 14; 15]. Skola pie luterāņu draudzes darbojās arī Vitebskas pilsētā. 

Izglītības sistēmu, skolu organizāciju parasti nosaka dažādi institucionāli 
faktori – likumā reglamentēti valsts vai pašvaldību pienākumi, baznīcas likumi u.c. 
Latviešu zemniekiem kolonijās ierastie institucionālie faktori, kas noteica skolu 
tīkla attīstību Baltijā (baznīca, pagastu pašpārvalde u.c.), vairs nedarbojās kā 



iepriekš. Savukārt pārceļotāju galamērķos zemnieku skolu un izglītības 
organizācijas panākumi bija vāji, epiziodiski. Tādēļ skolu dibināšana kļuva par 
pašu kolonistu iniciatīvu, bet par būtiskākajiem “ārējiem faktoriem” skolu 
veidošanā kolonijās kļuva draudžu mācītāji, kā arī pārceļošanas kampaņu 
organizatori – muižnieki. 19. gs. izskaņā un 20. gs. sākumā palīdzību skolu 
uzturēšanā biežāk sniedza arī valsts iestādes vai pašvaldības (zemstes). 

Pirmās latviešu skolas Minskas, Mogiļevas un Vitebskas guberņās 19. gs. 
60.–70. gados tika nodibinātas pēc muižnieku un draudžu mācītāju iniciatīvas, vai 
ar nozīmīgu to atbalstu. Kā norādīts rakstā par latviešiem Mogiļevas guberņā 19. 
gs. 90. gados – “muižnieki ir latviešu aizgājējiem daudz labuma darījuši un vēl 
tagad dara” [16]. 

Raksturīgi piemēri veiksmīgai sadarbībai ar muižas īpašnieku bija 
Grudinovkas un Galičas kolonijas Mogiļevas guberņā, kā arī Rudobelkas kolonija 
Minskas guberņā, kur samērā drīz pēc koloniju nodibināšanas tika uzcelti lūgšanu 
nami un skolas. 

Galičas muižas īpašnieks Vikentijs Kamionko 1866.–1868. gadā ieceļojušo 
latviešu vajadzībām dāvināja 15 desetīnas zemes. Vispirms ar Kamionko atbalstu 
tika uzcelts luterāņu lūgšanu nams, kur strādāja Mogiļevas luterāņu draudzes 
mācītāja izvēlēts un algots ķesteris (pērminderis). Spriežot pēc publikācijām presē, 
viņš pildījis arī skolotāja pienākumus [17; 18]. Tikai 20. gs. sākumā Galičas 
kolonisti tika pie atsevišķa skolas nama un Mogiļevas luterāņu mācītājs Ādams 
Mačulāns ieguva atļauju oficiāli dibināt Galičas luterāņu draudzes skolu. Arī jaunās 
skolas ēkas celtniecībā 1900.–1901. gadā kolonistiem atbalstu sniedza Galičas 
muižas toreizējais īpašnieks Dernolovičs [6]. 

Mogiļevas guberņas Bihovas apriņķa Grudinovkas latviešu kolonijas 
izveidotājs grāfs Pāvels Tolstojs atbalstīja skolas dibināšanu 1868. gadā, vien divus 
gadus pēc kurzemnieku ieceļošanas sākuma. Luterāņu baznīcas Palīdzības lādes 
algotais skolotājs Johans Gibeiks noturēja mācības un lūgšanas vispirms muižā, 
vēlāk skolas namā [7]. 

Kolonijas lūgšanu nama un skolas ierīkošanas jautājumā cildinoši vārdi 
veltīti baronam Aleksandram Vrangelim, kurš organizēja latviešu pārceļošanu uz 
Minskas guberņas Rudobelku 19. gs. 60. gadu nogalē. Jau 1871. gadā pateicoties 
Vrangeļa pūlēm muižā tika ierīkota skola kolonistiem un 1873. gadā tika uzcelta 
atsevišķa skolas ēka [9]. 

Arī 19. gs. 80. gadu otrajā pusē dibinātajā Petroviču kolonijā Mogiļevas 
guberņas Čausu apriņķī muižas īpašnieks dāvināja zemi skolas celtniecībai un 
būvmateriālus šim nolūkam [8]. 

Muižu īpašnieki primāri, protams, īstenoja savas saiminieciskās intereses, 
tomēr, apzinoties normālu savstarpējo attiecību nozīmi, arī ieceļotāju atrašanos 
svešā vidē, pārceļošanas kampaņu inicatori deva būtisku sākotnējo atbalstu skolu 
attīstībai. Vietās, kurās latvieši sadalīja jau nolaistu muižu zemes vai citādi pēc 
savas iniciatīvas pirka vai rentēja zemi, skolu organizācija bija sarežģītāka. Pašiem 
zemniekiem bija nepieciešams vienoties par skolas nepieciešamību, nodrošināt 
skolas finansējumu, organizēt ēkas celtniecību, iegūt atļauju skolas darbībai, algot 
skolotāju. Šeit nozīmīgu palīdzību sniedza baznīca, draudžu mācītāji. Latviešu 



ieceļotāju vairākums bija luterāņi, taču ievērojama daļa no Vidzemes guberņas 
izceļojušo latviešu bija arī pareizticīgie [19]. 

Vairums 19. gs. otrajā pusē nodibināto skolu latviešu kolonijās bija t.s. 
luterāņu draudzes skolas. Luterāņu draudzes pamatā aptvēra guberņas robežas – 
darbojās Vitebskas-Polockas, Mogiļevas un Minskas luterāņu draudzes. Līdz ar 
latviešu un igauņu latviešu ieceļošanu mainījās arī līdz tam pamatā vācisko 
Vitebskas un īpaši Minskas un Mogiļevas luterāņu draudžu mācītāju darba lauks, 
bija jāapkalpo arī jaunieceļojušos ticīgos. Mācītāji kopš 19. gs. 70. gadiem aizvien 
biežāk bija latviešu izcelsmes – Ulrihs Grīnbergs (1872.–1878.), Teodors 
Švolkovskis (1893.–1905.), Ādams Mačulāns (1906.–1920.) Minskas guberņā, 
Kārlis Balsons (1889.–1900.), Ādams Mačulāns (1900.–1906.) un Kārlis 
Feldmanis (1906.–1909.) Mogiļevas guberņā, Mārtiņš Celmiņš (1911.–1921.) 
Vitebskas-Polockas luterāņu draudzē [20]. Latviešu mācītāju priekšrocības bija 
valodas zināšanas, arī kolonistu pieredzes izpratne. Kā īpaši aktīvi skolu 
dibināšanas veicinātāji tikuši izcelti Mogiļevas luterāņu mācītājs Ādams Mačulāns, 
kā arī viņa amata pēctecis Kārlis Feldmanis [21; 22]. 

  Pirmais latviešu kolonijas skolotājs Mogiļevas guberņā bija Evaņģēliski-
luteriskās baznīcas Palīdzības lādes algotais Johans Gibeiks, kurš no 1868. gada 
noturēja mācības un lūgšanas Grudinovkas muižā, vēlāk skolas namā [7]. Luterāņu 
draudzes veidotas un atbalstītas bija arī latviešu skolas Rudobelkā, Galičā, Ļioznā, 
Kiseļovkā un citviet [20;23]. Šajās skolās luterāņu mācītāji nokārtoja skolu 
dibināšanas atļaujas, nereti arī daļēji algoja skolotāju, bet skolotāji pildīja arī 
draudzes ķestera (pērmindera) pienākumus [6;17;24;25]. Skolās, kuras daļēji 
finansēja luterāņu mācītāji arī skolotāja izvēle pamatā bija mācītāja rokās un 
nozīmīgs izvēles kritērijs bija spēja pildīt reliģiskos pienākumus [24]. 

Vitebskas guberņā, kā arī Mogiļevas guberņas Oršas apriņķī ieceļoja daudz 
pareizticībā pārgājušo latviešu no Cēsu apriņķa [19]. Vidrejas koloniju 
nodibinājušie pareizticīgie latvieši jau 1871. gadā norādīja, ka vēlētos dibināt skolu, 
lai “varētu iepazīties ar krievu valodu un tikt apmācītīti ticības mācībā” [26]. 
Neskatoties uz pareizticības izplatību galamērķos (atšķirībā no luterānisma), 
reliģiskās dzīves un izglītības organizācija sagādāja ne mazumu problēmu, kaut vai 
tādēļ, ka pareizticīgie latvieši ne vienmēr prata krievu valodu. Tiesa, vismaz 
Vitebskas guberņas koloniju gadījumā vietējie krievvalodīgie priesteri iemācījās 
latviešu valodu un bez sevišķiem aizspriedumiem raudzījās uz ieceļotāju vēlmi 
noturēt lūgšanas, dziedāt dziesmas, klausīties liturģiju latviešu valodā. Kā latviešu 
pareizticīgo kolonistu atbalstītāji īpaši izcelti Veļaškoviču priesteris Grigorijs 
Narbuts, Hrapoviču priesteris Joans Ovsjankins, Vitebskas Voskresenskas 
draudzes garīdznieks Fjodors Zavolockis [12]. Latviešu pareizticīgo draudžu 
garīgo aprūpi un skolu dibināšanu Vitebskas guberņā un apkārtnē 19. gs. nogalē 
veicināja ievērojams latviešu izcelsmes garīdznieks Andrejs Zaķis (1834–1899). 
Viņš no 1871. gada strādāja par Mogiļevas garīgā semināra rektoru un no 1893. 
gada kalpoja kā Vitebskas-Polockas bīskaps Aleksandrs [31]. 

Neraugoties uz Vitebskas guberņas, kā arī Mogiļevas guberņas Oršas 
apriņķa Ļioznas apkārtnes koloniju saimnieciskajām sekmēm, pareizticīgo 
draudzes skolas izdevās nodibināt vien 19. gs. 90. gados. 1890. gadā skola ar 



Mogiļevas guberņā kalpojošā latviešu pareizticīgo garīdznieka A. Kedrova atbalstu 
tika uzcelta Oršas apriņķa Pogostiščē [4]. 1895. gadā pareizticīgo draudzes skolas 
tika uzceltas Vitebskas apriņķa Veļaskoviču pagasta Glodaņikā un Vimnas pagasta 
Manulkā [12]. 
 

Skolu ēku celtniecība un darba uzsākšana 
Līdzās materiālajai vai organizatoriskajai palīdzībai, ko koloniju skolu 

dibināšanā sniedza draudžu mācītāji vai muižu īpašnieki, galvenā nozīme bija pašu 
kolonistu pārliecībai par nepieciešamību skolot savus bērnus, spējai organizēt 
skolas celtniecību un uzturēšanu. Koloniju skolu darbība kā zemnieku 
pašorganizācijas rezultāts vērtējama sevišķi augstu, ja raugāmies uz tā laika 
priekšstatiem par izglītības nepieciešamību zemnieku vidē Krievijā, vai ikdienas 
saimnieciskajām grūtībām, ar kurām saskārās zemnieki. Petroviču kolonijā 
Mogiļevas guberņā bija tikai ap 30 latviešu saimniecību, taču bija uzceltas 
atsevišķas skolas un lūgšanu nama ēkas, strādāja skolotājs, kurš apmācīja 30–35 
skolēnus, t.i. nedaudzas ģimenes bija ierīkojušas funkcionējošu skolu, ko finansēja 
kopā ar pašvaldību (zemsti) [28]. 

Finansējuma avoti skolu celtniecībai un uzturēšanai parasti bija jaukti – daļu 
sedza kolonisti, daļu – baznīca, valsts un pašvaldību institūcijas, arī muižu 
īpašnieki. 

Skolu celtniecība, izņemot gadījumus, kad to atbalstīja muižinieki 
(Rudobelkā, Galičā, Petrovičos), pamatā bija kolonistu finansēta. Tam tika 
organizēta vai nu līdzekļu vākšana ziedojumu ceļā, vai arī noteikta obligātas 
nodevas summa. Kolonisti brīvprātīgi ziedoja naudu Ļioznas latviešu luterāņu 
skolas celtniecībai 20. gs. sākumā [29]. Arī Galičas kolonijas jaunās skolas ēkas 
būvi 1900.–1901. gadā finansēja no kolonistu un muižas īpašnieka ziedojumiem, 
par kuriem tika nopirkta un pārvesta guļkoku ēka [6]. Pogostiščes pareizticīgo 
skolas celtniecības organizēšanai un uzraudzīšanai no kolonistu vidus bija iecelts 
skolas celtniecības priekšnieks un skolas ēkas celtniecību finansēja Pogostiščes un 
Vidrejas koloniju latvieši. Ziedojumu brīvprātība palielināja summu, kura bija 
jāziedo vienam kolonistam un veicināja arī savstarpējos konfliktus celtniecības 
gaitā [30]. Pogostiščes skolas ēku pabeidza 1890. gadā, tiesa jaunās skolas ēkas 
mūžs nebija ilgs – 1901. gadā skola nodega un pēc tam problēmas sagādāja skolas 
atjaunošana [31;4]. Kā norādījis kāda kritiska raksta autors par izglītības situāciju 
Pogostičas kolonijas apkārtnē – “spriest mēs daudzi mākam par skolas vajadzību, 
bet kad jāķeras pie darba, tad paliekam visi mierā” [30]. Arī Grudinovkā 20. gs. 
sākumā, kad tika celta jaunā skolas ēka, no kolonistu vidus tika izvirzīts 
pilnvarotais, kuram no citiem kolonistiem bija jāsavāc t.s. “skolas nodeva” ēkas 
pabeigšanai, jāatrod amatnieki [24]. Atšķirībā no Pogostiščes, Grudinovkas 
gadījumā no visiem kolonistiem tika iekasēta obligāta skolas nodeva nevis 
brīvprātīgs ziedojums. Arī Glodaņikas un Manulkas skolu gadījumā Vitebskas 
guberņā skolas celtniecības komiteja skolas būvei iekasēja noteiktu summu no 
katra īpašumā esošās zemes desetīnas [12]. 

Pašorganizācijas un brīvprātīgas vienošanās princips nozīmēja arī 
neizbēgamus savstarpējus konfliktus. Visbiežāk to apliecināja ilgais laiks starp 
koloniju dibināšanu un skolu celtniecību, īpaši tajās kolonijās, kur zemes pirkšanu 



vai nomu organizēja paši zemnieki. Laikrakstos kritika tika veltīta Oršas apriņķa 
Ļioznas apkārtnes kolonistu kūtrumam skolu organizēšanā 19. gs. 70.–80. gados 
[4;32]. Par skolu darbības problēmām, kūtrumu kritizētas tika arī turīgās Putilovas 
un Krapoviču kolonijas Vitebskas apriņķī [33]. 

Zamšanskas kolonijas skola Vitebskas guberņā sekmīgi strādāja pirmos 
aptuveni piecpadsmit gadus pēc tās dibināšanas ap 1883. gadu, taču kad kolonijas 
skolas ēkai bija nepieciešams remonts, vairs nebija iespējams panākt kolonistu 
vienošanos un nevienprātības dēļ skola 19.–20. gs. mijā uz laiku pārtrauca darbību 
[34]. Organizatorisku un finansiālu problēmu dēļ skola uz laiku nedarbojās arī 
Putilovā 19. gs. 90. gados un īsi pirms 1. pasaules kara uz laiku darbu pārtrauca arī 
Ļioznas latviešu luterāņu skola [33]. Bušinas kolonijā Ļioznas apkārtnē 19. gs. 
beigās tika nopirkta zeme skolas būvniecībai, taču dažādu domstarpību dēļ skolu 
neuzcēla. Vēl jo vairāk – pretēji Mogiļevas luterāņu mācītāja iebildumiem, 20. gs. 
sākumā tika nolemts vērtīgo skolas zemi pārdot un naudu kolonistu starpā sadalīt 
[29]. 

Jautājums bija ne tikai par naudu un gatavību piedalīties skolas celtniecībā, 
bet arī par vērtībām, kuras dominēja kolonistu vidē. Aktīvi un talantīgi skolotāji, 
kontakti ar Baltiju, kolonijas sabiedriskās dzīves norises ļāva saglabāt no dzimtenes 
līdzņemtās izglītības tradīcijas. Taču latviešu presē 19. gs. beigās tika iezīmētas arī 
negatīvas tendences, kuras, iespējams, pastiprināja negatīvais vietājais piemērs – 
salīdzinoši vājās sekmes zemnieku izglītošanā kolonistu jaunajās dzīvesvietās. 
Piemēram, Grudinovkas kolonijā 20. gs. sākumā, pēc kolonijas skolas pastāvēšanas 
jau gandrīz četrdesmit gadu, daļa kolonistu vairs neuzskatīja par nepieciešamu sūtīt 
bērnus skolā. Kā norādīja kāda kritiska raksta autors – “Krievzemes latvieši dzīvo, 
tā sakot, pavisam savā vaļā, kā kuram patīk: ja grib, tad sūta bērnus skolā, ja negrib, 
tad neviens nepavēl, jo katrs pats ir sev kungs”. Tiesa, tika norādīts, ka, neskatoties 
uz dažādo attieksmi pret skolu, lasīt- un rakstītprasme kolonistu bērniem tika 
iemācīta un analfabētu Grudinovkā faktiski nebija [22]. Tomēr tas parāda skolu 
pilnīgu atkarību no kolonistu vērtībām, savstarpējās vienošanās, citiem 
subjektīviem apstākļiem. Līdzās tam bija arī objektīvas problēmas – 
iepriekšminētais naudas un organizatoriskās problēmas, arī attālums starp latviešu 
apmešanās vietām, koloniju izkaisītība. Kā 19. gs. 80. gados konstatēja Mārtiņš 
Eizengrauds no Galičas kolonijas – “skolas būšanu mēs Iekškrievijā dzīvodamie 
latvieši nespējam, kaut arī gribēdami tā ievest kā Kurzemē, tamdēļ, ka mēs 
dzīvojam izklīduši mazos pulciņos pa visu guberņu” [17]. 

Bez skolas telpu sagatavošanas, bija nepieciešams arī iegūt atļauju skolas 
darbībai. Pēc atsevišķiem rakstiem presē var secināt, ka dažkārt nebija vienkāršs 
process un to palīdzēja nokārtot draudžu mācītāji vai arī muižu īpašnieki [34]. 
Skolu dibināšanas atļauju draudžu mācītāji kārtoja gan Pogostiščas pareizticīgo 
skolas, gan arī, piemēram, Galičas latviešu luterāņu skolas gadījumā 19. gs. nogalē 
[6]. Rudobelkas kolonijas skolas ierīkošanai atļauju nokārtoja muižas īpašnieks 
barons Aleksandrs Vrangelis [9]. 
 

Skolotāju atlase un skolas darbības finansēšana 
Skolu darbību (skolotāju algas, apkure, inventārs un mācību līdzekļi), līdzīgi 

kā skolu celtniecību, nodrošināja no vairākiem avotiem. 



Koloniju skolās parasti strādāja viens skolotājs, kuru algoja par noteiktu gada 
maksu. Papildus algai naudā parasti tika nodrošināts mājoklis un apkure skolas ēkā, 
kā arī zemes gabals skolotāja lietošanai. Zamšanskas kolonijas latviešu luterāņu 
skolas skolotājam 1894. gadā tika piedāvāta 180 rubļu gada alga, apkurināts 
mājoklis, kā arī ap hektāru liels sakņu dārzs uzturam [35]. 

Galičas kolonijā skolotāja algu sedza Mogiļevas guberņas luterāņu mācītājs 
un tas bija saistīts ar apstākli, ka skolotāji pildīja arī ķestera (pērmindera) 
pienākumus [17;23]. Līdzīgi arī pirmo Grudinovkas skolotāju J. Gibeiku finansēja 
luterāņu baznīcas Palīdzības lāde, baznīca daļēji finansēja arī Ļioznas luterāņu 
draudzes skolas uzturēšanu [5;7]. Grudinovkas skolā skolotāja algu vismaz daļēji 
veidoja pašu kolonistu obligātā gada maksa – rentes saimniekiem 2.50 rubļi gadā, 
kalpam – 1.25 rubļi gadā, iesvētītam puisim – 1 rublis gadā [36]. 

Muižu īpašnieku atbalsts tālākajā skolu uzturēšanas procesā parasti 
aprobežojās ar skolai piešķirtā zemes gabala izmantošanu skolotāja vajadzībām. 
Tiesa, arī šis jautājums varēja raisīt problēmas. Kad Rudobelkas muižu latviešu 
kolonistu labvēlis Aleksandrs Vrangelis 1881. gadā muižu pārdeva, radās grūtības 
arī ar skolas uzturēšanu. Proti, jaunais muižas īpašnieks nevēlējās atzīt par skolai 
piederīgiem Vrangeļa iepriekš piešķirtos aptuveni 5 hektārus zemes, ko samazināja 
līdz pusotram hektāram [37]. 

19. gs. beigās–20. gs. sākumā pieauga valsts un pašvaldības atbalsts lauku 
skolu uzturēšanai un arī daļa kolonistu finansēto skolu ieguva valsts finansējumu. 
Valsts atbalstīja skolas uzturēšanu vai skolotāja algošanu Galičas kolonijā, 
Rudobelkā, tāpat arī apmaksāja skolotāja algu Pogostiščes pareizticīgo draudzes 
skolā, taču kolonistiem pašiem bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu [4;38]. Pēc 1906. 
gada Mogiļevas luterāņu mācītājs Kārlis Feldmanis panāca, ka Grudinovkas 
skolotāja algošanu pašu kolonistu vietā uzņēmās valsts [22]. 20. gs. sākumā 
Petroviču kolonijā Mogiļevas guberņā skolotāja algu 300 rubļu apmērā finansēja 
zemste, savukārt paši kolonisti piegādāja malku skolas apkurei [28]. Zemstes 
atbalsts Petroviču kolonijas skolas finansēšanai izraisīja arī konfliktu. Proti, 
sākotnēji visus skolas uzturēšanai zemstes piešķirtos 300 rubļus novirzīja skolotāja 
algošanai, taču kolonisti vēlējās skolotāja algai atvēlēt tikai 160 rbļ gadā un pārējos 
līdzekļus novirzīt mācību līdzekļu iegādei un skolas uzturēšanai. Tas, protams, 
izsauca skolotājas neapmierinātību un kolonisti uzskatīja, ka skolotājas saslimšana 
un nespēja pildīt amata pienākumus mācību gada vidū bija saistīta ar kolonistu 
lēmumu par naudas pārdali [28]. Arī Vitebskas guberņas Veļaskoviču pagasta 
Glodaņiku kolonijā skolotāja algu finansēja valsts, savukārt pārējie skolas 
izdevumi (apkure, remonts, apgaismošana, ēdiens, mācību līdzekļi, 
rakstāmpiederumi) bija jāsedz kolonistiem. Šajā kolonijā skolas nodeva tika 
aprēķināta, vadoties no skolas celtniecības laikā ieguldītajiem līdzekļiem. Proti, 
tiem saimniekiem, kuri bija maksājuši naudu skolas celtniecībai summa bija 
mazāka, savukārt tiem, kuri skolas celtniecībā nebija piedalījušies, skolas 
uzturēšanas ikgadējais maksājums bija lielāks [12]. 

Mācības notika ziemā un to ilgums bija 2–3 gadi. Līdzīgi kā Baltijā, skolēni 
lielākoties dzīvoja uz vietas, skolā, dažkārt visai nepiemērotos apstākļos. Ja skola 



bija tuvu dzīvesvietai, tad skolēni devās mājās katru vakaru [12]. Turpat skolas ēkā 
parasti dzīvoja arī skolotājs. 

Sarežģīts un pārvaldes iestāžu, arī pareizticīgo baznīcas neviennozīmīgi 
vērtēts jautājums bija mācību valoda skolās. Kolonistu vēlme bija nodrošināt 
pamatzināšanu apguvi dzimtajā (latviešu) valodā, taču arī nodrošināt labas krievu 
valodas zināšanas. 

Mācību valodas jautājums nereti kļuva par strīdus objektu, īpaši 20. gs. 
sākumā, taču mācību organizēšanai latviešu vai igauņu valodās bija objektīvs 
pamats. Oršas apriņķa Gorbovas kolonijā, kur dzīvoja gan latvieši, gan igauņi, 
1902. gadā tika iegūts zemstes atbalsts skolas izveidei, taču kolonisti lūdza, lai, 
pretēji rīkojumiem mācības organizēt tikai krievu valodā, tiktu atļauts apmācību 
daļēji veikt igauņu valodā, jo bērni krievu valodu neprot [39]. Skolotājs Dāvids 
Salmiņš par Grudinovkas kolonijas skolu 1896. gada sākumā ziņoja, ka tur no 37 
skolēniem tikai 9 zināja krievu valodas pamatus [24, 25]. 

Kad Vitebskas guberņas Polockas apriņķī skolotājs Augusts Māršāns lūdza 
Vitebskas guberņas tautskolu direktoru atļaut mācīt skolā arī latviešu valodu, 
tautskolu direktors to uzskatīja par nevēlamu un šādas skolotāja vēlmes dēļ vēlējās 
skolu slēgt [12]. Pogostiščes pareizticīgo draudzes skolā skolotāja piesardzības dēļ 
pat atsevišķi pasākumi notikuši krievu valodā un kolonisti laikrakstos ar neizpratni 
vērtēja skolas skolotāju-latvieti, kurš nekavējoties atstājis telpas līdzko kolonisti 
savstarpēji sākuši sarunāties latviski [40]. Kā norādījis J. Kreics, pareizticīgo 
draudzes skolās Vitebskas guberņās latviešu valodu mācīja neoficiāli, bet ar 
pareizticīgo bīskapa ziņu. Skolu vizitācijās dažkārt par latviešu valodas mācīšanu 
ticis aizrādīts, bet tas netika aizliegts [12]. 

Skolotāja funkcijas kolonijās neaprobežojās tikai ar bērnu mācīšanu. 
Vairākās kolonijās skolotāji izpildīja arī ķestera (pērmindera) funkcijas – 
svētdienās noturēja lūgšanas, izpildīja citus reliģiskos rituālus. Skolotājs-ķesteris 
darbojās luterāņu draudzes skolās Galičā, Grudinovkā, Rudobelkā un citviet. 
Galičas latviešu luterāņu draudzes skolotājs 1887. gadā bija spiests amatu atsāt, jo 
pēc zemnieku domām nespēja pietiekami labi veikt tieši reliģiskos pienākumus, 
neprata luterāņu dziedājumus [17]. 

Skolotājs parasti bija arī sabiedriskās dzīves organizētājs. Baltijas guberņās 
laukos bija aktīva kultūras dzīve, darbojās biedrības, tika organizēti kori, teātra 
izrādes, zaļumballes, arī t.s. “jautājumu izskaidrošanas vakari”. Balstoties šajā 
pieredzē, arī kolonijās skolotāji centās organizēt dažādus pasākumus. Vitebskas 
apriņķa Glodaņikas kolonijā skolotājs vadīja kori, rīkoja zaļumballes, jautājumu 
vakarus [11]. Arī Mogiļevas guberņas Grudinovkā skolotājs Emīls Taukulis 
organizēja kolonijas kori, sagatavoja jauniešus iesvētībām, noturēja 
dievkalpojumus un lūgšanas [41]. Pogostiščes pareizticīgo draudzes skolas 
skolotājs J. Birnbaums bija arī kora diriģents, bibliotēkas organizators, sabiedriskās 
dzīves veidotājs [42]. Arī Glodaņikas un Manulkas koloniju skolotāji bija aktīvi 
sabiedriskās dzīves organizatori, bet, tā kā iepriekšminētās bija pareizticīgo 
draudzes skolas, zaļumu svētki ar dejām un dziesmām izsauca arī garīdznieku 
sūdzības. Vienlaikus šos skolotāju organizēto pasākumus labprāt arī apmeklēja 
apkārtējie vietējie iedzīvotāji, kuriem šādi pasākumi bija jaunums [12]. 



Skolotājus parasti izraudzīja vai nu mācītāji personīgi, vai arī meklēja ar 
sludinājumu palīdzību latviešu laikrakstos. Gadījumos, ja skolotājs pildīja arī 
ķestera funkcijas, atlases procesā aktīvāk iesaistījās draudzes mācītājs. Tā, 
piemēram, Ādams Mačulāns, Mogiļevas guberņas luterāņu mācītājs, nodarbojās ar 
Grudinovkas skolas skolotāja meklējumiem 20. gs. sākumā [24;41]. Atrast 
skolotāju ar sludinājuma palīdzību 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā nebija 
problēma, ja vien skola neatradās ļoti nomaļā vietā. 1914. gadā uz Ļioznas latviešu 
luterāņu draudzes skolas skolotāja vietu pieteicās pat 21 kandidāts, jo piedāvātā 
alga – 400 rubļu gadā – bija nedaudz augstāka kā Baltijā un tika uzskatīts, ka arī 
darba apstākļi kolonijās bija brīvāki no izglītības uzraugu kontroles [43]. Taču 
ņemot vērā, ka kolonisti paši finansēja skolu uzturēšanu un tie bija ļoti ciešā saskarē 
ar skolotāju, nereti radās dažādi savstarpēji konflikti. Skolotāji dažās situācijās 
kolonistu attieksmi apzīmēja kā īpaši augstprātīgu. Tā raksturota Ļioznas apkārtnes 
kolonistu vēlme nemitīgi uzsvērt savas tiesības „pasūtīt mūziku” skolotājam, kuru 
paši algojuši, tajā skaitā iestājoties par jebkādu plašāku zinību mācīšanu bērniem, 
ārpus lasītprasmes, elementārās aritmētikas un reliģijas [44]. 

Gadījumos, ja skolas nebija, vai arī to kādu iemeslu nevarēja apmeklēt, 
Baltijā lasīt- un rakstītprasmi, kā arī reliģijas pamatzināšanas apguva mājās un tās 
pārbaudīja draudzes mācītājs. Baltijā ierastā bērnu pārklausīšana kolonijās bija 
problemātiska, jo mācītājs nevarēja pietiekami regulāri tās apmeklēt, viensētas 
atradās attālu viena no otras, bet paši kolonisti ne vienmēr pietiekami atbildīgi 
izturējās pret bērnu izglītošanu [45]. Kādā 19. gs. 80. gadu vidus koresondencē no 
Vitebskas, Mogiļevas un Smoļenskas guberņu robežapgabala kolonijām, kurās 
tolaik nebija skolas, tika norādīts, ka bērni vispār netiek pārklausīti un nereti jaunā 
paaudze neprot ne rakstīt, ne lasīt [46]. Šāda situācija, protams, neattiecās uz visām 
latviešu kolonijām, taču ir skaidrs, ka vietās, kurās nebija nodibinātas skolas, 
nepastāvēja arī Baltijai raksturīgā labi organizētā bērnu pārklausīšanas sistēma. 
Pozitīvais piemērs bija Rečicas apriņķa Narovļas kolonija, kur latvieši 20. gs. 
sākumā bija izveidojuši t.s. “privātskolu”, proti, vienam no kolonistiem pa ziemu 
uzticēja bērnu apmācību, lai iemācītu lasīt, rakstīt, kā arī jauniešus sagatavotu 
iesvētībām [10]. Arī Oršas apriņķa Kiseļovkā atsevišķas skolas ēkas nebija, bet 
bērni tika mācīti kāda kolonista mājā [5]. 
 

Secinājumi 
 Skolu dibināšana latviešu zemnieku kolonijās atspoguļoja centienus turpināt 
Baltijā pastāvējušās izglītības tradīcijas. Taču naudas līdzekļu trūkuma, 
organizatoriskās pieredzes un palīdzības trūkuma, arī nepietiekamas pašu kolonistu 
iniciatīvas rezultātā skolu dibināšana skolās bija problemātiska – tā nereti notika 
vairākus gadus pēc koloniju dibināšanas, pēc dažādiem strīdiem. Izglītības 
organizēšanu ievērojami atviegloja luterāņu un pareizticīgo baznīcu draudžu 
mācītāju atbalsts, kā arī muižu kolonizācijas kampaņas īstenojušo muižnieku 
atbalsts. Vietās, kurās zemi pirka un sadalīja paši zemnieki pēc savas iniciatīvas 
skolu dibināšana notika vēlāk, taču šajā procesā nozīmīga bija pašu kolonistu 
iniciatīva, kas apliecināja Baltijas guberņās iegūtās izglītības organizēšanas 
pieredzes nozīmi. Galvenās skolu celtniecības un uzturēšanas problēmas bija 



naudas līdzekļu trūkums, nesaskaņas kolonistu vidū, skolas darbības atļaujas 
iegūšana, latviešu kā mācību valodas saglabāšana. 
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