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NEDĒĻAS VIESIS

«Vakaros skaitu lūgšanas, lai latvieši atgrieztos mājās»
Mārīte Jankeleviča

Visu darba mūžu Velta Neimane aizvadījusi sko-
lotājas amatā. Izskoloti un izaudzināti neskaitāmi 
skolēni. Lai arī profesionālās gaitas noliktas malā 
jau pirms krietna laika, bijušie audzēkņi viņai ir kā 
tuvi cilvēki, daļa ģimenes. Laikam tāds ir skolotāju 
liktenis — ziedoties un dzīvot, pēc tam līdzpārdzīvot 
audzināmo dzīves gaitas.

4. maijā Velta Neimane atzīmēja 90 gadu 
jubileju.                           Personiskā arhīva foto

Šogad Neimanes kundze atzīmēja 
90 gadu jubileju. Bet, kas par ener-
ģiju, gaišu skatu, smaidu un viedokli 
par dzīvi! Ierodoties V. Neimanes 
dzīvesvietā, mums nākas doties uz 
otro stāvu, pievarot diezgan stāvas 
kāpnes. Varu vien apbrīnot kundzes 
enerģiskumu — viņa pa kāpnēm uz-
skrien ātrāk par mani! Par interviju 
esot liels satraukums, nav gulēta puse 
nakts. Viņa pārdzīvo, ka piekritusi sa-
runai, jo neuzskata, ka vērts atspogu-
ļot viņas dzīves gaitas plašākai pub-
likai. Pieredze rāda, ka tieši šādiem 
cilvēkiem, kurus nākas ilgi pierunāt, 
ir viskrāšņākais un bagātīgākais dzī-
ves gājums. Tie ir kā aprakti dārgumi, 
kurus izrokot, spīd spoži un plaši.
Velta dzimusi
1927. gada 4. maijā, Madonas nova-
da Kalsnavas pagastā. Tēvs, skolotājs 
Pēteris Zvaigzne, apprecēja savu 
skolnieci, 13 gadus jaunāko Kseniju 
Cīruli. Laulībā piedzima četras mei-
tas. Pasaulē ienākot Veltai, viņu sa-
gaidīja divas māsiņas — sešus gadus 
vecā Guna un četrgadīgā Ruta. Vē-
lāk pasaulē ienāca arī māsa Rasma. 
Ar māsām bija ļoti labas attiecības, 
vecākās trīs kopā arī dziedāja, tēvam 
klavieres spēlējot.

«Kad man bija aptuveni trīs gadi, 
ciemojoties pie vecāsmātes, māsas 
mani ķircināja. Iemesls: es, liela mei-
tene, vēl ar pudelīti stāvēdama pie 
govs, no tās sūcu tikko slauktu pienu. 
Māsas smējās, ka man nejās precinie-
ki. Pēc šādiem «uzbrukumiem» pude-
le atrada īsto vietu — aiz kūts augo-
šos melnalkšņos. Nevar tak palikt bez 
prinča! Te nu jāpiezīmē, ka laikam par 
ilgu turējos pie savas «pudelītes» — 
savu princi satiku tikai 33 gadu vecu-
mā, kad jau strādāju Ugāles vidussko-
lā,» ar humoru stāsta bijusī skolotāja.

Kad Veltai bija pieci gadi, ģime-
ne pārcēlās uz Koknesi tēva darba 
gaitu dēļ, jo viņš ieguva Krievkalna 
pamatskolas pārziņa amatu. Ar Kok-
nesi Veltai saistās siltas bērnības atmi-
ņas. «Māsas Rutas vadībā iepazinos 
ar pilsdrupām, lielgabaliem, Pērses 
ūdenskritumu un parku. Pavasaros 
Daugavas krastā ziedēja vizbuļi un 
vilkābeles. Atmiņā arī pirmā Ziemas-
svētku eglīte skolā, kad prieku raisīja 
degošās svecītes. Uz skatuves kāpu arī 
es un bailīgi skaitīju tautasdziesmu.

Ļoti spilgti atminos kādu Ziemas-
svētku vakaru. Vecāki un māsas bija 
luterāņu baznīcā, bet mēs ar mazo 
māsiņu noliktas gulēt. Istabā dega 
gaisma. Vēl nebiju aizmigusi un re-

Tur viņa ieguva vidusskolas izglītību, 
pēc tam aptuveni trīs gadus dzīvoja 
Ķegumā pie māsas un strādāja skolā 
par rēķinvedi. «Pēc tam piepildījās 
mans sapnis būt skolotājai. Un ne-
esmu to nožēlojusi.» Izglītība iegūta 
Rīgā, Pedagoģijas institūtā.
Darba mūžs
par latviešu valodas un literatūras 
skolotāju pavadīts divās mācību ies-
tādēs — Ugāles vidusskolā un Talsu 
2. vidusskolā. Kad kundze devās pen-
sijā, divi gadi vēl nostrādāti Dursupes 
pamatskolā, viens gads — Laucienes 
pamatskolā. «Vēl šķita, ka strādāts par 
maz, tāpēc uzņēmos rūpes par inter-
nāta bērniem Talsu 2. vidusskolā gan 
kā auklīte, gan kā audzinātāja,» dalās 
bijusī skolotāja. Strādāt šajā profe-
sijā — tas ir dzīvesveids. Bērni bijuši 
ļoti mīļi un tuvi. Jo īpaši prātā pali-
kušas ārpusstundu aktivitātes, piemē-
ram, ekskursijas un pārgājieni. «Sko-
lotāja darbs ir grūts, bet patīkams. Tas 
ir tik brīnišķīgi, ka vari bērniem sniegt 
zināšanas. Liels gandarījums pārņem, 
kad zini, ka audzēkņi izauguši par la-
biem cilvēkiem. Lai nav augsti amati, 
galvenais, ka ir labestīgs, ar sirdi īstajā 
vietā,» uzskata V. Neimane.

Viņa joprojām tiekas ar dažām 
bijušajām audzināmajām klasēm. Nā-
kamā gada janvārī, piemēram, kārtējā 
tikšanās ar audzināmo klasi no Ugā-
les vidusskolas. Sarunas laikā Neima-
nes kundze, novirzoties no dažādām 
tēmām, vairākkārt atgriežas pie sev 
tuvās tēmas un stāsta par bijušajiem 
skolēniem un viņu sasniegumiem vai 
par dažādiem dzīves gadījumiem, 
kad, piemēram, bijušie audzēkņi pie-
nāk klāt uz ielas, aprunājas, vai pat 
samīļo un nobučo uz vaiga! Viņa teic, 
ka tie skolēni, kas savulaik radījuši 
lielākās galvassāpes, vēlāk dzīvē kļūst 
tuvāki un skolotāju atminas biežāk, 
nekā tie, kuri bijuši priekšzīmīgi.

«Un tagad, vadot dienas gan istabā 
pie televizora un grāmatām, gan dārzā, 
domāju, ka man nav tiesību žēloties, 
lai kā dzīvē gājis. Ne jau visas dienas 
bijušas saules pielietas, arī bēdu sma-
gums plecus liecis. Bet esmu centusies 
tikt visām pāri ar gaišām domām, ar 
pārliecību, ka dzīve ir skaista. Lai tā 
būtu mums vēl ilgi!» Neimanes kun-
dzei patīk māksla, jo īpaši viņa izbauda 
teātri, operu, koncertus. Arī pastaigas 
ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. 
Agrāk viņa aizrāvās ar dažādiem rok-
darbiem, tagad redzes dēļ tas nolikts 
malā. Savs laiks tiek atrasts, lai sazva-
nītos ar draudzenēm un skolas biedre-
nēm. Dienas paskrien ātri. Kā izrādās, 
šodag aprit 55 gadi, kopš Velta dzīvo 
Talsos. «Šī vieta man ir ļoti mīļa!»
Pateicoties skolotājas darbam,
liktenis Veltu saveda kopā ar vīru 
Ugāles vidusskolā. Vitauts gan nebija 
pedagogs, gluži pretēji — elektriķis. 
Viņš, talsenieks, bija devies uz Ugā-
li komandējumā. Kādā dienā Veltas 
dzīvesvietā radās problēmas ar strā-
vu, tāpēc zvanīja atbildīgajiem par 
elektrības piegādi. Tā nu gadījās, ka 
uz telefona zvanu atbildēja Vitauts. 
Kundze atzīst, ka šajā pirmajā sarunā 
jau iemīlējusies viņa balsī… Nepagā-
ja ilgs laiks, kad abi mija gredzenus, 

Ar vīru Vitautu kāzu dienā Ugālē. Būtiskais 
dzīves notikums tika atzīmēts toreiz modē eso-
šo sabiedrisko kāzu stilā.

Pļaujas svētki Koknesē 
1935. gada 13. oktobrī. Uz 
notikumu bija ieradies Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis. 
Velta Neimane kaisa ziedus — 
priekšplānā, no labās puses, ar 
groziņu rokās. Bildi savā īpašu-
mā Neimanes kundze ieguvusi 
vien šogad, dzīves nogalē.

Veltas vecāki Pēteris un Ksenija Zvaigznes ar četrām meiti-
ņām. No kreisās: Velta, Guna, Rasma (mammai klēpī) un Ruta.

Ar vīru Vitautu, dēlu Gati, meitu Daci un abiem mazdēliem, 
dvīņiem Ansi un Kārli.

atzīmējot sabiedriskās kāzas, kurās 
piedalījās ne tikai ģimene, bet arī 
kolēģi. Laulībā piedzima divi bērni: 
meita Dace un dēls Gatis. Meita dā-
vājusi divus mazdēlus, dvīņus Ansi un 
Kārli. Dace gājusi mammas pēdās, 
apgūstot vācu valodas pasniedzēja 
profesiju. Dēls dzīvo Talsos un strādā 
SIA «CO Sistēmas». Vīrs guldīts ze-
mes klēpī vien pirms dažiem gadiem. 
Neimanes kundze teic, ka kopdzīve 
52 ar pusi gadu garumā bijusi skaista. 
Vīrs ar «zelta rokām», bija strādīgs, 
un darbā «Dienvidu elektriskajos tīk-
los» nopelnīti neskaitāmi Goda raks-
ti. Ģimenes galva iekopa īpašumu un 
pielika daudz pūļu, lai necilu mājokli 
radītu par skaistu ģimenes māju.

Spriežot par mūsdienām, V. Nei-
mane teic, ka tagad bērni ir ļoti atšķi-
rīgi, ne tādi kā agrāk. Kādu reizi par 
sliktu uzvedību kundze nevarot no-
turēties un draudzīgi aizrādot pat uz 
ielas. 90 gados piedzīvots daudz, tāpēc 
Neimanes kundzei patiesi ir, ko salī-
dzināt un secināt. Aicinot raksturot 
mūsu sabiedrību, viņa nedomājot teic, 
ka valda pārāk liela visatļautība. Ne 
tikai uzvedības, bet arī ārēju izpaus-
mju ziņā. «Kad dzirdu no esošajiem 
skolotājiem, ka ir bērni, kuri bezmaz 
vai met pasniedzējam ar krēslu… Tas 
ir briesmīgi, un tikai vecāku vaina. Ne-
saku, ka bērnam jāsēž kā zaldātiņam, 
bet pamata principi par otra cienīšanu 
ir jāiemāca. Kā lai jūtas otrs cilvēks, ja 
izturies pret viņu slikti?» mudina aiz-
domāties V. Neimane.

Savukārt pozitīvais, kas šo gadu 
desmitu laikā mainījies, ir plašās ie-
spējas. Agrāk nebija ne datoru, ne 
mobilo telefonu, ne citu tehnoloģiju. 
Skumji gan esot, ka cilvēki vairs ne-
raksta cits citam vēstules.

«Ko man nozīmē brīva Latvija? 
Ļoti daudz. Vakaros skaitu lūgšanas, 
lai latvieši atgrieztos mājās un mūsu 
valoda pastāvētu un skanētu vēl 
ilgi,» cerīgi teic V. Neimane.

dzēju, ka atvērās 
durvis uz otru is-
tabu, un tajās stāv 
balts tēls. Tad nu 
bija bļāviens, kas pamodināja arī 
mazo māsiņu, un manai balsij pievie-
nojās arī viņa. Ilgi ticēju, ka esmu re-
dzējusi spoku. Tikai daudzus gadus 
vēlāk uzzināju, ka par spoku noturē-
tais bija apkopējas dēls Kārlēns, liels 
nebēdnieks,» dalās V. Neimane.

Prātā palikuši divi nozīmīgi noti-
kumi. Pāri Pērses upei Koknesē bija 
uzbūvēts jauns tilts. Uz tā atklāšanu 
bija ieradies satiksmes ministrs un 
toreizējais prezidents Kārlis Ulma-
nis.  Veltai bija uzticēts pasniegt zie-
dus ministram. Sirsniņa drebējusi, 
bet uzdevums paveikts. Savukārt 
1935. gada Pļaujas svētku laikā Velta 
satika K. Ulmani otro reizi. «Tauta 
gaidīja prezidenta ierašanos. Mazas 
meitenītes tautas tērpos ar ziedu 
groziņiem rokās gaidīja, kad pa vār-
tiem nāks prezidents, lai viņa priekšā 
kaisītu ziedus. Es biju viena no šīm 
meitenēm,» stāsta V. Neimane.

Bezrūpībā vadītās dienas beidzās 
1936. gadā, kad tēvs sarunāja sko-
lotāja darbu Grīvas skolā netālu no 
Daugavpils. Interesants notikums 
bija ūtrupe, jo Daugavpilī noīrētajā 
trīsistabu dzīvoklī visas Koknesē eso-
šās lietas nebija vajadzīgas. Mantas 
tika pārdotas vairāksolīšanā.
Jauns dzīves posms
uzsākās Daugavpilī. Laimīgi četri 
gadi aizvadīti, mācoties Daugavpils 
Skolotāju institūta pamatskolā. Pēc 
tam mācības noritēja citā pilsētas 
skolā. «Pienāca 1940. gads. Agrāk 
darbojos mazpulku organizācijā, nu 
sējām sarkanos kaklautus, ko gan 
bieži stundās noņēmām. Jaunā kār-
tība nepatika.» Pavasarī tēvs nolēma 
skolotāja darbu pamest un uzņem-
ties saimnieciskās rūpes lauku saim-
niecībā, jo kalpus vairs neļāva algot. 
Vasaras plaukumā tēvs saņēma vēs-
tuli no Daugavpils dzīvokļa saim-
nieces: mājai uzmesta bumba, un tā 
nodegusi, jo bija vienstāva koka ēka. 
«Tas bija pamatīgs trieciens mums 
visiem. Vecāki bēdājās par materiā-
lām vērtībām, es par mīļajām bērnī-
bas lietām. Mums pat nebija īsti, ko 
ģērbt mugurā. Bija noslēdzies mīļu 
atmiņu pilns posms. Mainījās arī po-
litiskā iekārta. Par Daugavpils laiku 
centos nedomāt, tas bija pārāk sāpī-
gi, bet esam izdzīvojuši!»

Notikuma dēļ ģimene atgriezās 
dzimtajā pusē — Madonas novadā. 


