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GADA SKOLOTĀJS

«Nē, jebkurš Grūbe nav mans radinieks,» smej Antra

Antra Grūbe — skolotāja, vēsturniece, 
zinātniski pētniecisko darbu vadītāja, no-
vadpētniece, publiciste, grāmatu autore, 
recenzente.                 Personiskā arhīva foto

Antrai pilskalns joprojām ir mīļākā vieta Talsos.

Monta Bērziņa

Regulāri dažādās jomās izskan Talsu Valsts ģimnā-
zijas skolotājas Antras Grūbes vārds. Vēsture, zināt-
niski pētnieciskie darbi, novadpētniecība, publicistika, 
grāmatu autore, recenzente; aktivitātes, sasniegumi, 
apbalvojumi, tituli. Un regulāri šo gadu laikā piedāvā-
jumam garākai sarunai, kas laikrakstā ietilptu formātā 
«Nedēļas viesis», Antra atrunājas, neredzot tai īsti jē-
gas. Nākas uzskaitīt argumentus. Un atkal paiet gadi. 
Taču kādudien seko: jā, bet ne jau tāpēc, ka viņa gribē-
tu pasaulei pastāstīt, re, kāda esmu. Tas nav viņai rak-
sturīgi. Drīzāk tā ir iecietība jeb tolerance… Un Antra 
stāsta, līdz ar humoru atskan: «Tā jau mēs varam līdz 
rītam sēdēt!» Pēc septiņu gadu atrunām lasītājiem pie-
dāvājam Antras stāstu, bet — ne tradicionālā formātā.

— Omīte bija ļoti izskatīga 
sieviete,
viņa tikko bija sasniegusi 18 gadu 
vecumu, kad 30. gados iepazinās ar 
Latvijas armijas kasieri Pēteri Mi-
ķelsonu. Laikam formas tērpam bija 
sava loma. Piedzima mana mamma 
Maija. Omīte vienmēr bija uzmanī-
bas centrā. Rīgā viņa sastapa inže-
nieri Klintsonu. Mammai bija seši 
brāļi, pēc uzvārda Klintsoni. Kādreiz 
viņi bija slaveni grieķu romiešu cīņas 
sportisti. Četri bija sporta meistari. 
Lielākos panākumus guva Imants 
Klintsons, kļūstot par trīskārtēju 
PSRS čempionu.

Mamma ir adoptēta Klintsone, 
Anša (Ansis Klintsons — TV3 lai-
ka ziņu vadītājs — M. B.) tētis ir 
mammas pusbrālis. Viņiem ir bagā-
ti radu raksti: Vidzemē bija slavens 
pedagogs un sociāldemokrāts Kār-
lis Dēķēns (1866—1942), Rūdolfs 
Klintsons (1889—1941) bija Latvijas 
armijas ģenerālis.

Savu īsto vectēvu pirmoreiz re-
dzēju tikai zārkā, biju dzirdējusi, 
ka mamma ir adoptēta, tagad esmu 
sameklējusi Pētera Miķelsona izsū-
tīšanas lietu. Viņš bija Krievijā, pēc 
tam atgriezās un apmetās Dobeles 
apkārtnē, bet vecāmamma viņam 
bija aizliegusi ar meitu kontaktēties. 
80. gadu beigās mamma saņēma te-
legrammu, ka miris tēvs; braucām uz 
bērēm. Mūžā bijušas trīs reizes, kad 
pilnīgi nekontrolējami man desmit 
piecpadsmit minūtes birst asaras. 
Nav smaguma izjūtas, bet asaras visu 
laiku tek. Otrs gadījums bija, kad 
nomira mammas māsa, neilgi pēc 
mammas apglabāšanas. Asaras bira 
un bira. Trešā reize bija Izraēlā, vie-
tā, kur Kristus Kalna sprediķis teikts. 
Nesapratu, no kā. It kā kaut kāds at-
vieglojums, apskaidrība. Domāju, ka 
tas ir kāds augstāks spēks. Neesmu 
reliģioza, bet ticīga gan.

Mamma ieguvusi Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā pārtikas teh-
nologa profesiju, un pēc sadales 50. 
gadu beigās viņu atsūtīja uz Talsiem 
strādāt stērķeļfabrikā (pie Vilkmui-
žas ezera).
Mammas ceļā tiešā nozīmē 
gadījās mans tētis,
kurš, viņai gribot izrādīties, lēcis pāri 
grāvim, bet ievēlies tajā. Kas tālāk 
notika… tradicionālais stāsts. Viņi 
iepazinās.

60. gados viņa maizes kombinātā 
strādāja par pārtikas tehnoloģi, bet 
tur bija diezgan lielas nekārtības — 
maizē bieži bija iecepta nagla vai 
kas cits, vienmēr bija kādas problē-
mas. Viņu, jauno speciālisti, iecēla 
par maizes kombināta direktori, 
taču neizdevās kārtību ieviest. Viņa 
strādājusi sadzīves pakalpojumu 
kombinātā, 70. gados nodibinātajā 
«Bio—Enerģijā», Talsu tipogrāfijā 
par ekonomisti. Maizes kombinātā 
amata dēļ mamma bija spiesta iestā-
ties komunistiskajā partijā. Sākoties 
Atmodai, viņa pievērsās tās idejām, 
kļuva par Latvijas Tautas frontes vie-

tējās organizācijas 
vadītāju, Talsu rajo-
nā darbojās Tautas 
frontes valdē. Mam-
ma apbalvota ar 
Barikāžu piemiņas 
medaļu. Procedūra 
ilga apmēram divus 
gadus, un viņa to ne-
piedzīvoja.

Mana tēta ģimenē 
vecākais dēls Rai-
monds bija študents 
(inženieris), apmē-
ram tā kā «Zvejnieka 
dēlā», bet jaunākais 
Andris — strādāja. 
Tētis ir vīrietis ar zel-
ta rokām. Viņš pabei-
dza Kandavas tehni-
kumu, strādāja par 
inženieri, bet sāka no 
pašas apakšas. Un 
kā jaunu censoni iz-
virzīja par deputātu 
kandidātu, ievēlēja 
darbaļaužu deputātu 
izpildkomitejā, kaut 
gan nebija iestājies 
ne komjaunatnē, ne 
partijā. Tētis strādāja 
komunālo uzņēmu-
mu kombinātā un 
rūpējās par pilsētu. 
Viņam bija laba sa-
darbība ar partijas 
komiteju, lai cik dī-
vaini tas nebūtu. 

Talsu rajona par-
tijas komitejas sek-
retārs Vladislavs 
Seiksts katru rītu 
izstaigāja pilsētu, 
pārliecinājās, vai viss 
ir kārtībā. Kādu rītu 
viņš pamanījis zirgu 
ābolus mētājamies 
uz ceļa un meties uz 
komunālo uzņēmu-
mu — kliedzis, ka 
vadītāju izslēgšot no 
partijas, bet tētis ne-
bija partijā. Taču tad 
V. Seiksts steidzies 
kārtot papīrus, lai 
tēti uzņemtu komunistiskajā partijā. 
Lai ir, no kurienes izslēgt. (Smejas.)

70. gadu sākumā tētis tika ievēlēts 
par Talsu izpildkomitejas priekšsē-
dētāju. Viņš iestājās un pabeidza 
Maskavas Juridisko augstskolu, jo 
tajā laikā tikai tur varēja apgūt valsts 
tiesības, un iepazinās ar savu nākamo 
sievu Viju. Viņi apprecējās un pār-
cēlās dzīvot uz Alūksni, kur meklēja 
izpildkomitejas priekšsēdētāju. Viņš 
ilgus gadus strādāja pašvaldības dar-
bā. 90. gadu sākumā bija bankas pār-
valdnieks, apmeklēja dažādus kursus 
par uzņēmējdarbību, projektu rakstī-
šanu, kādu laiku Alūksnes ģimnāzijā 
mācīja ekonomiku, pēc tam Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolas Alūksnes filiālē. Ar tēti 
mums ir ļoti ciešas attiecības, arī pēc 
skata esmu viņam līdzīga. Viņš man 

katru vakaru piezvana. Finansiāli šo-
brīd es viņam palīdzu, savukārt mo-
rāli viņš man.

Ir cilvēki, kuri interesējas par 
savu dzimtas koku, es diemžēl ne, 
mani tas nesaista, ir lietas, ko zinu, 
bet dzimtas vēsturi nepētu. No tēta 
puses Kocēnos dzīvo radiniece Elvī-
ra Strazdiņa, viņa tēta līniju izpētīju-
si līdz apmēram 17. gadsimtam.

Kara beigās, kad fronte atkāpās, 
lai glābtu ģimeni, vectēvs Kārlis sievu 
un abus dēlus (tēti un manu onkuli 
Raimondu) pajūgā no Vangažiem 
pusgada laikā nogādāja Talsu apriņķa 
Vandzenē. Viņš bijis krievu armijā, 1. 
Pasaules kara laikā vectēvu sašāva 
kājā, un — paldies Dievam! — kā 
invalīdu neiesauca armijā nākamajā 
karā. Vecaistēvs bija ļoti prasmīgs 
amatnieks un iecienīts maizes krāš-

ņu mūrnieks. Pēc kara viņu pieņēma 
darbā par amatnieku Talsu ģimnāzijā 
(muzejā). Vecāmamma redzēja, kāds 
ir skolotāja darbs, un man teica:
«Meitiņ, vienalga ko, tikai ne par 
skolotāju.»
Pēc vidusskolas biju izdomājusi stu-
dēt par juristi, bet, lai iestātos Latvi-
jas Valsts universitātē, pietrūka vie-
na punkta; tajā laikā juristos studēja 
nākamie milicijas darbinieki. Kaut 
gan varēju uzreiz iesniegt dokumen-
tus vēsturniekos, pat nebiju par to 
domājusi. 1981. gadā sāku strādāt 
pie Mudras Kiršentāles «Rīgas ap-
ģērba» šūšanas cehā, biju gatavās 
produkcijas kontroliere, izrakstīju 
pavadzīmes, izmaksāju algas. Gāju 
uz veco banku ar portfelīti pēc nau-
das paciņām. Kopš skolas beigšanas 
bija pagājuši daži gadi, un gatavo-
jos iestājeksāmeniem vēsturniekos, 
taču man bija iepaticies strādāt un 
saņemt algu. Vienmēr esmu studē-
jusi neklātienē. Iegāju fakultātē un 
pirmo satiku, kā vēlāk izrādījās, Juri 

Goldmani, kurš pieņēma 
man vēstures eksāmenu. 
Uzskatu viņu par savu 
vēstures krusttēvu un 
labo gariņu.

90. gadu sākumā 
strādāju trešajā ceļu ra-
jonā, lielā uzņēmumā. 
Tur daudz iemācījos par 
eļļām, degvielām, esmu 
braukusi ar lielo trakto-
ru «K—500» (smejas), 
nu ne jau pie stūres. 
Manā karjerā ir darbs 
arī Talsu slīcēju glābša-
nas biedrībā, biju atbil-
dīga par biedru naudas 
iekasēšanu.

1992. gadā pabeidzu 
studijas, pirmoreiz tika 
pasniegti diplomi ar 
Latvijas ģerboni. Man 
ne mamma, ne tētis ne-
stāstīja par šādiem jau-
tājumiem, nezināju, ka 
mana vecvecmamma 
1941. gadā bija izsūtīta 
un tur arī nomira.

Meklēju darbu skolā, 
piedāvāja tikai Mērsra-
ga vidusskolā, apvieno-
ju darbu arī Dundagas 
vidusskolā, bet 1995. 
gadā sāku strādāt Talsu 
1. vidusskolā. Sākums 
bija grūts, jo pēc gada 
iestājos vēsturniekos 
maģistrantūrā. Stundu 
maz, naudas maz, bet 
braukāšana uz Rīgu pra-
sīja līdzekļus, papildus 
strādāju arī 2. vidussko-
lā. Skraidīju no vienas 
skolas uz otru, skolēnu 

daudz, klases lielas. Piektdienās jau 
ap 11 skrēju uz autobusu, lai tik-
tu uz Rīgu, un tā divus gadus. Man 
vienmēr paticis mācīties, lai kaut 
ko vairāk uzzinātu. Pārdomājot ļoti 
daudz manā dzīvē deva iesaistīšanās 
debašu kustībā. 1993. gadā tās ienā-
ca no ASV. Ģimnāzijā to sākums ir 
1997. gadā skolotājas Ilzes Kļaviņas 
vadībā.

Tā kā esmu diezgan azartiska, uz 
nedēļu ar ģimnāzijas skolēniem aiz-
braucu uz debašu nometni Liepājas 
puses Bernātos. Tur satiku tolaik 21 
gadu veco Mārtiņu Freimani, ļoti ko-
lorītu cilvēku. Visi pasākumi notika 
ar dziedāšanu, kopīgiem ugunsku-
riem, ārkārtīgi patika vide. Ieguvu 
debašu tiesneša un trenera sertifikā-
tu. Šis darbs man palīdzēja sakārtot 
loģisko domāšanu. Lielajā politikā 
ir diezgan daudz kādreizējo debatē-
tāju, ar kuriem savulaik esam cīnīju-
šies. Tās ir pozitīvas atmiņas.

(Turpinājums 25. maija laikrakstā.)

ANTRA GRūBE
 Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības  
     raksts par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu  
     pētniecisko darbu vadīšanā.
 A. Pelēča literārā konkursa uzvarētāja.
 Luda Bērziņa radošo un metodisko darbu  
     konkursa laureāte.
 Talsu novada pašvaldības balva A. Pelēča  
     literārajā konkursā.
 Goda raksts par aktīvu dalību X starptautiskajā  
     darbu konkursā «Holokausta stundas —  
     ceļš uz toleranci».
 Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības  
     raksts par profesionālu darbu un nesavtīgu  
     ieguldījumu Latvijas pedagogu profesijas  
     goda atjaunotnei.
 Valsts izglītības satura centra atzinība par  
     ilggadēju pedagoģisku darbu, rosinot  
     skolēnus radošam pētnieciskajam darbam  
     Latvijas vēstures izzināšanā.
 Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums  
     par 5. (augstākās) skolotāja kvalitātes  
     pakāpes piešķiršanu.
 Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotā konkursa  
     «Laika zīmes Talsos: 1990—2010» uzvarētāja.
 «Gada talsenieka 2010» titula ieguvēja.
 Lasītāju balvas A. Pelēča literārajā  
     konkursā ieguvēja.
 «Gada skolotāja 2008».
 Izglītības un zinātnes ministrijas Goda  
     diploms par ieguldījumu bērnu un jauniešu  
     patriotiskajā audzināšanā, kultūrvēsturisko  
     tradīciju saglabāšanā un skolēnu  
     pētnieciskās darbības veicināšanā.
 Audzēkņi ieguvuši augstas vietas vēstures  
     olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu  
     lasījumos, debašu turnīros valstī.

««Talsu ebreji» 662 lappusēs vēsta 
par Talsu ebreju kopienas vēsturi no 

1823. gada līdz 1941. gadam. «Šalom» 
— miers, vārds ko ebreji Izraēlā lieto 

sasveicinoties un arī atvadoties. Miers, 
lai tām dvēselēm, kuru vārdi bijuši 

aizmirsti, un nu esmu mēģinājusi tos 
atkal atgādināt. Grāmata tomēr nav 
tikai piemineklis ebrejiem, tā domāta 
mums, šodienas latviešiem, lai mēs 
nebūtu augstprātīgi, lai atdotu godu 

tiem, kuri mums palīdzējuši, lai labāk 
saprastu paši sevi, savu tautu (..)»

Omamma no tēta puses, mamma, brā-
lēns Uģis Grūbe (tagad Latvijā pazīstams 
advokāts) un Antra — bērnībā.

«Nē, jebkurš Grūbe nav mans radinieks,» smej Antra

Alūksnē pie tēta, aizmugurē — onkulis Raimonds 
Grūbe. Abiem brāļiem ir ļoti tuvas attiecības; nav 
dienas, kad viņi nesazvanītos.    Personiskā arhīva foto

(Sākums 23. maija laikrakstā.)
Maijiņa (Maija Zimele — Talsu 

Valsts ģimnāzijas vēstures skolotā-
ja, vēlāk muzeja speciāliste, nu jau 
aizsaulē — M. B.) bija galvenā ini-
ciatore grāmatas, mācību materiāla, 
rakstīšanai. Ja viņa nebūtu par to 
domājusi, mudinājusi, iespējams, ne-
maz nebūtu sākusi. Pirmā grāmata 
«Talsu vēsture no vissenākajiem lai-
kiem līdz 19. gadsimta beigām» 2003. 
gadā tapa par Talsu rajona padomes 
projektu konkursā iegūto naudu.
Darbi novadpētniecībā,
nav saistīti ar peļņas gūšanu, jo 
naudiskais rezultāts ir apmēram kā 
melnā darba strādniekam, varbūt 
vēl mazāk, un neatsver to, ko esmu 
ieguldījusi laika un materiālajā ziņā, 
jo regulāri braucu uz Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, arhīviem. Es to daru 
sabiedrības dēļ. Arī pagājušā gada 
raksts par Rodes dārzniecību publi-
cēts jau divos žurnālos Dānijā.

Skolā man ir vairāk nekā 20 stun-
du, esmu vadījusi kursus, debates, 
vadu zinātniski pētnieciskos darbus, 
publikācijas preses izdevumos devu-
šas plusus, ir izveidojusies vērienīga 
sadarbība ar Izglītības un zinātnes 
ministriju eksāmenu darbu veidoša-
nā, regulāri arī laboju, mani aicina 
uz eksāmeniem par eksperti, grā-
matu recenzēšana kļuvusi par manu 
darbu (runājot par šo tēmu, Antras 
acis mirdz — M. B.). Pirms gadiem 
trim Izglītības un zinātnes ministrija, 
izmantojot, pieņemu, Eiropas Savie-
nības piešķirtus līdzekļus, izsludināja 
konkursu par grāmatu recenzēšanu. 
Bija iepirkums. Ministrija mani ap-
stiprināja arī par zinātnisko recenzen-
ti politikas mācību grāmatām, kaut 
gan tādas pat netop. (Antrai ir maģis-
tra grāds politikā — M. B). Vēsturē 
esmu pedagoģiskā recenzente, katrai 
grāmatai ir divi recenzenti, viens ska-
tās jēdzienus, modernās zinātniskās 
vēstures atziņas, otrs izvērtē, vai do-
tie uzdevumi skolēniem ir izpildāmi, 
uzdevumu nosacījumi saprotami un 
tamlīdzīgi. Konkursā uzvarēju, jo pie-
dāvāju zemāko cenu, — tas bija mans 
veiksmes stāsts. Vēsturi arī atkārtojo-
ties var nosaukt par veiksmes stāstu, 
jo politikā pa šo laiku nav iznākusi 
neviena mācību grāmata, bet vēsturē 
tika izveidots jaunais standarts — da-
līta pasaules un Latvijas vēsture. Tas 
nozīmē, ka pēdējos gados ir izdotas 
astoņas grāmatas ar jaunākajām at-
ziņām, uzlabotas, metodiski ērtākas. 
Esmu bijusi recenzente šīm grāma-
tām, sākot no 7. klases līdz vidussko-
las posmam ieskaitot, tas dod ganda-
rījumu. Tā ir jauna pieredze.
Grāmatu rakstīšana izvirzījusies 
priekšplānā.

Regulāri saņemu Valsts kultūrka-
pitāla fonda atbalstu, ko ieguldu gan 
grāmatu radīšanā, gan izdošanā. Pati 
maksāju par papīru, izdruku, vākiem. 
Nevaru pateikt, kurš vēstures posms 
man šķiet visinteresantākais, bet varu 
nosaukt tēmas: ieplānots ap desmit 
grāmatu — nākamā būs par Talsu 
kino vēsturi, par Talsu tirgu, dzelzce-
ļu, sanitāro stāvokli un ūdensapgādi, 
ar ko savulaik bija saistīts mans tētis, 
kad Talsos 70. gadu sākumā ierīkoja 
vienu no Padomju Savienībā moder-
nākajām kanalizācijas attīrīšanas ie-
kārtām ar bioattīrīšanu. Tēma ir par 
čigāniem un boksa vēsturi Talsos. 
Esmu lasījusi, ka Talsos bijuši slaveni 
bokseri, biju Austrijā seminārā, kur 
runāja par genocīdu pret čigāniem, 
tā ieinteresējos. Ir iesākta grāmata 
par Pilsētas dārzu. Man svarīgi skolē-
niem sniegt zināšanas par vēsturi, jo 
viņi ir galvenā mērķauditorija.

Sākumā likās: ir tēma, materiāli, 
un viss skaidrs, varu uzrakstīt grāma-
tu, bet, lai saprastu, ir jāzina, kas no-
ticis Latvijā arī paralēli konkrētajam 

procesam, un vēl labāk, ja zini situāci-
ju pasaulē, jo tad var precīzāk pateikt, 
kas un kāpēc notiek. Izraut no kon-
teksta ir bezjēdzīgi. Mācoties Talsu 2. 
vidusskolā, skolotāja Lilita Zēberga 
slavēja manus sacerējumus. Taču ne-
kad nevarēju tos pārlasīt, man riebās, 
nepatika, ko esmu uzrakstījusi. Tikai 
pamazām iemācījos. Vienu rindkopu 
pārlasu pat desmit reižu, laboju stilu, 
īsinu. Tā ir liela māka tekstu noīsināt. 
Noteikti paldies manai klases audzi-
nātājai un vēstures skolotājai Mirdzai 
Paipalai, kura arī savos cienījamos 
gados palīdz man ar atmiņu stāstiem 
par Talsu vēsturi.

Esmu izveidojusi kartotēka, kas 
atvieglo darbu. Viss ir word doku-
mentos. Talsu avīzes vecajā drukā 
pārrakstu (no 1919. gada). Ir labs 
avots lnb.lv, digitālā bibliotēka, tur 
ir daudzas Talsu avīzes. Ja ir jaunajā 
drukā, tad tekstus var labā kvalitātē 
izkopēt.

Es nesauktu sevi par darbaholiķi, 
kaut gan tas ir atbilstošs jēdziens, bet 
tāds cilvēks parasti ir pārguris no dar-
biem, kas varbūt viņam ne īpaši patīk. 
Mani priecē darbs, kas dod gandarī-
jumu, un rezultāti ir, cits jautājums, 
kā kurš to vērtē. Skolā pelnu naudu, 
lai varētu izdot grāmatas (smejas).
Varu piedāvāt vairāk tēmu
zinātniski pētnieciskajiem darbiem 
novadpētniecībā, man ir materiāli, 
bet saprotu, ka jaunieši, kuri izvēlas 
darbu rakstīt vēsturē, apzinās, ka 
nebūs viegli. Daudzi meklē vieglāku 
ceļu. Viņi nav uzņēmīgi un pietie-
kami godkārīgi. Reti kurš jaunietis 
ir gatavs cīnīties, vispirms lai tiktu 
augstskolā. Agrāk nebija izvēles: ja 
gribi ko sasniegt, tad jāstudē, jāie-
gūst profesija, un pēcāk tas nodro-
šināja kaut kādu statusu sabiedrībā. 
Tagad viņi jautā: kamdēļ mācīties, 
ir taču izvēle: varu braukt strādāt 
uz Spāniju, Kanāriju salām, Angliju, 
labi nopelnīt. Viņi negrib būt ierēdņi 
uzvalciņā. Varbūt jauniešos vairs nav 
sacensību gara? To var teikt arī par 
sabiedrību kopumā.
Skolotājiem ir grūti izglītības 
kvalitāti noturēt,
jo viņiem ir jānolaižas, jānolaižas 
arvien zemāk, jāpiekāpjas prasībās, 
jāieliek tomēr tās četras balles, kaut 
gan nepelnītas, jāpiever acis uz to. 
Un tas ir visos mācību priekšmetos 
— ripo uz leju, leju. Un tāda aug un 
veidojas sabiedrība. Skola ir sabied-
rības spogulis. Neskatoties uz to, ka 
ir daudz augstskolu beidzēju.

Vairāk nekā desmit gadu strādāju 
Biznesa augstskolas «Turība» filiā-

lē Talsos. Ja salīdzinu, 
kādas bija prasības stu-
dentiem pirmsākumos 
un kur tagad esmu no-
nākusi… nav jau tā, ka 
neviens neko nedara, 
bet eksāmenus ar biļe-
tēm vairs nerīkoju. Tikai 
mājas darbi, radoši vai 
argumentēti, gala rezul-
tātu viņi iegūst no kār-
tējiem pārbaudījumiem. 
Sabiedrības attieksmes 
dēļ viss slīd lejup, un tas 
redzams dažādās jomās 
un jautājumos.

Ļoti mainās sabiedrī-
ba. Ja no skolas uz gadu 
aizietu, nevarētu tur vairs atgriezties. 
Tagad kaut cik zinu, kā ar jaunie-
šiem tikt galā, pēc gada, iespējams, 
to vairs nevarētu, jo būtu no aprites 
laukā. Kā ar skolēniem varēja strā-
dāt pirms gadiem trim četriem, kad 
redzējām, ka viņiem acis deg, gatavi 
daudz ko darīt! Šobrīd tā vairs nevar. 
Viņiem ir citas intereses, ir internets, 
kur tiek sameklēta informācija par 
grāmatām, kopsavilkumi. Kāpēc la-
sīt (esmu racionāli domājošs!), ja 
varu to nedarīt? Zudusi centība. Ir 
ļoti maz skolēnu, un tiešām var re-
dzēt, ja mājās vecāki domā, sēž bla-
kus un spēj piespiest viņiem uzdoto 
izdarīt. Taču šādi bērni jau ir īpatņi.

Izglītībā veic reformas, bet rezultā-
ta nav. Izglītības sistēma vispār ir diez-
gan konservatīva un smagnēja, tādēļ 
kaut ko mainīt ir grūti. Iemesli arī: nav 
izskaidrojuma, pamatojuma pārmaiņu 
gadījumā. Daudz kas tiek reformēts 
reformu dēļ. Algu reforma tam ir pie-
rādījums. Domāju, arī daudzi skolotāji 
paši nav gatavi mainīties, bet tas nav 
saistīts ar šo cilvēku gadu skaitu. 

Mūsu sabiedrība ir stipri smagnēja, 
biežie likumpārkāpumi, autovadītāji 
regulāri pārsniedz atļauto braukša-
nas ātrumu, nodokļu nemaksāšana. 
Dānijā, šķērsojot ielu pie sarkanās 
gaismas, sods var būt ap 500 kronu, 
mums liekas pašsaprotama neatļautā 
ielas šķērsošana. Mums nav pamata 
tam, ka galvenais ir likums. Mums ir 
likumnepaklausīgi cilvēki, iedzīvotāji, 
kas cenšas apšmaukt valsti. Brālēns 
Uģis Grūbe (zvērināts advokāts Lat-
vijā, saistīts ar skandalozām tiesu prā-
vām — M. B.) man uz jautājumu, kā-
pēc ir tik daudz tiesu lietu, atbildēja, 
ka pamatā tam ir alkatība. Sabiedrībā 
raksturīga arī varaskāre.
Reizi gadā dodos uz kursiem 
Austrijā,
katru gadu uz citu vietu, elpu aiz-

raujošs dabas skaistums! Aizsākums 
ir mans dullums, pirms gadiem pie-
ciem Izglītības un zinātnes minis-
trijas mājaslapā parādījās piedāvā-
jums, ka Pestaloci fonds apmaksā 
trīs dienu kursus Austrijā, Lincā, kur 
bijusi Mauthauzenes koncentrācijas 
nometne. Kopš tā laika esmu iefiltrē-
jusies Austrijas vēstures skolotāju 
pulciņā (smejas), un patstāvīgi, gan-
drīz visu pati apmaksājot, esmu tur. 
Lekcijas galvenokārt ir par cilvēktie-
sībām, lektori ir no Austrijas, Izra-
ēlas. Tas nav lēts prieks, bet iegūstu 
daudz, katru reizi ir ekskursija uz 
vietām, ko citādi nekad neapskatītu.

Vēstures fakultātē mācījos latīņu 
valodu, un man ļoti interesēja. Man 
patīk skolēniem izskaidrot vārdus, 
kā tie radušies. Poļu valodu vairāk 
izmantoju sarunvalodas līmenī, fran-
ču valodu apgūstu pašmācības ceļā, 
angļu valodu nākas izmantot biežāk. 
Pasūtu vairākus profesionālos vēstu-
res žurnālus, arī ar mācību metodēm 
gan vēsturē, gan politikā un tiesībās 
vācu valodā, tā galvenokārt iegūstu 
jaunu informāciju, arī vācu valodas 
prasmes uzlaboju.

Lasu ļoti maz grāmatu, kas nav 
saistītas ar profesionālo jomu, bet 
mani aizrāva franču autora «Nepa-
rastais ceļojums, kurā faķīrs iestrē-
ga Ikea skapī». Tā ir laba grāmata, 
izdota 32 valodās, arī par migrācijas 
lietām runāts. Manu dzīvi aprij pēt-
niecība. Neesmu sportiska, kaut gan 
fanoju par hokeju, kopš vecā Rīgas 
«Dinamo» laikiem 70. gados, aizrauj 
«Formulas 1» sacensības. Ļoti patīk 
ātri braukt, kaut gan pati nevadu 
automašīnu. Visvairāk patīk izjūta, 
kad lidmašīna jau ir uz skrejceļa, 
ātrums pirms pacelšanās brīža. Taču 
riskēt man nepatīk. Ceļošana. Tā 
man gan tikai ir saistīta ar darbu un 
izglītošanās procesu. Iespaidīgs bija 

ceļojums uz Austrumprūsiju, skaista 
daba, labi kopti labības lauki, visi ceļi 
ar vēl vācu stādītajām alejām. Tas ir 
reģions, kur atradās Hitlera bun-
kurs. Katru gadu Latvijas Vēstur-
nieku biedrība organizē pa dažādām 
valstīm izzinošus braucienus, kuros 
cenšos piedalīties.

Izraēlā biju Jadvašen (Yad Vas-
hem) muzejā, kas ir holokausta pēt-
niecības centrs (apmēram Brīvdabas 
muzeja lielumā), viņiem ir finansē-
jums vai arī ar viņu līdzdalību tiek 
organizētas mācības dažādām cilvē-
ku grupām, no citām Eiropas valstīm 
tur brauc jau gadus 20, galvenokārt 
skolotāji. 2009. gadā pirmo reizi Lat-
vijā sāka komplektēt grupu, mani 
uzaicināja, un piekritu. Desmit die-
nas bija nodarbības, lekcijas, grupu 
darbi, diskusijas.
«Talsu ebreju» grāmatai
rezonanse joprojām ir liela. Par tās 
tulkošanu interesējās amerikāņi, iz-
rādās, tur šī grāmata ir zināma. ASV 
ir liela ebreju kopiena, kas runā krie-
vu valodā, bija runa par tās tulkošanu 
krievu valodā, bet tas nav vienkārši, 
tāpat kā nav angliski iztulkota. No 
Izraēlas saņēmu pateicības vēstules, 
Talsos bija ieradusies ebreju pēctece. 
No Vācijas atbrauca rabīna dēli vai 
mazdēli. Rīgā tikos ar Doru Nātanu, 
kura pirms kara šeit bijusi komjau-
niešu vadītāja, ieguvu daudz papildu 
informācijas.

Rakstot grāmatu, vienmēr domā-
ju par auditoriju. Šī grāmata netika 
rakstīta ebrejiem, un nekad nevarēju 
iedomāties, ka to lasīs tik daudz viņu 
tautiešu, jo Talsos viņu ir maz, no ku-
riem pāris ir vietējo, kas te dzīvojuši 
pirms kara. Bija skaidrs, ka nerakstu 
šiem dažiem cilvēkiem, bet gan tal-
seniekiem, jo informācija pārsvarā 
ir par Talsiem. Pārsteigums bija tā-
dēļ, ka auditorija izrādījās plašāka. 
Tas dod gandarījumu. Cilvēku, par 
kuriem rakstu, pēcnācēji saka pal-
dies un atzīst, ka viņiem tas ir svarī-
gi. Darbs tapa salīdzinoši ātri, dažu 
mēnešu laikā, bet, intensīvi strādājot 
katru dienu. Vienubrīd bija izmi-
sums, šķita, ka nekad netikšu galā, 
materiāli bija sagrupēti, bet likās, ka 
uz priekšu neiet. Liela izmēra grā-
matās grūti pārredzēt visu tekstu un 
iespējama atkārtošanās.

Esmu rakstījusi arī krievu valodā. 
Mana bijusī skolniece Olga Aļekse-
jeva, tagad precējusies Miheloviča, 
ļoti aktīvi nodarbojas ar holokausta 
pētniecību (man nav daudz bijušo 
skolēnu, kas studējuši vēsturi, bet viņa 
guvusi vislielākos panākumus, strādā-
ja pie doktora disertācijas). Viņa lū-
dza pasūtījuma rakstu, 10—30 lappu-
šu par Talsu ebrejiem, kas paredzēts 
enciklopēdijai par ebrejiem dažādās 
Latvijas pilsētās. Tad sekoja nākamais 
pasūtījums, kas publicēts grāmatā. Tas 
arī bija sākums, kāpēc pati uzrakstīju 
grāmatu par Talsu ebrejiem.

Pētniecība, darbs izglītībā — tā ir 
arī iespēja panākt, ka jaunieši inte-
resējas un veic kādus pētījumus, kas 
ir ļoti svarīgi. Tas ir iemesls, kāpēc 
no skolotāja darba neesmu aizgājusi. 
Publicistikā darbu ieguldu daudz, un 
man patīk, svarīgs ir mērķis — kāpēc 
to daru? Ja man pašai ir interesanti, 
varbūt vēl kādam tas ir interesanti. Tas 
nav pašmērķis, cenšos izvairīties no 
daudziem publiskiem pasākumiem.

Tas ir viens un tas pats, kas man 
gan palīdz, gan traucē dzīvot, — tie 
ir cilvēki. Palīdz cilvēku atsaucība, 
justies vajadzīgai, bet traucē cilvēki, 
kuri nav pietiekami izglītoti un nesa-
prot, kas ir svarīgāks, un pārtiek no 
kaut kādām sēnalām. Ir iegrimuši 
sadzīviskās lietās. Traucē, ka cilvēki 
nav pietiekami labestīgi un pretim-
nākoši, nav toleranti.

ZINĀTNISkIE PēTīJUMI UN 
GRĀMATAS

2003. gads — «Talsu vēsture no vissenākajiem 
laikiem līdz 19. gadsimta beigām».
2003. gads — «Talsos pagājušos laikos».
2005. gads — Digitālo vēstures avotu 
apkopojums «1905. gada revolūcija Talsos».
2009. gads — «Talsu un apkārtnes vēsture 
(1900. līdz 1. Pasaules karam)».
2009. gads — «No vidusskolas līdz 
ģimnāzijai (1919—1929)».
2010. gads — «Ne-pa-jokam (Talsos pirms 
½ gadsimta)».
2013. gads — «Talsu ebreji».
2014. gads — «No Vangažiem līdz Vandzenei».
2014. gads — «Asprātības un neprātības».
2015. gads — «Talsu Valsts ģimnāzijas 
neprātības un asprātības».
 Pieredzes un metodisko materiālu  
    publikācijas žurnālos «Skolotāja  
    Almanahs», «Skolotājs», «Sākums.  
    Skolotāja Almanahs».
 Ap simts publikāciju, visvairāk  
    novadpētniecībā, autore laikrakstā  
    «Talsu Vēstis» un citos plašsaziņas  
    līdzekļos.

Ar bijušo kolēģi Maiju Zimeli 2004. 
gadā kursos Luksemburgā un Beļģijā.

GADA SKOLOTĀJS


