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Mūsu Skolas tante
Paula Kārkluvalka

Muzeju naktī Talsu novada 
muzejā atklāja fotomākslinieka 
Valtera Poļakova personālizstādi 
«Mēs esam šeit». Tās apmeklētāji 
var iepazīties ar 30 talseniekiem 
— savas zemes patriotiem, kuri 
sapņus izlēmuši īstenot šeit. Vie-
na no viņām Magda Valda Negri-
ba jeb Skolas tante, kura teju 50 
dzīves gadu ziedojusi neatlaidī-
gam darbam Vandzenes skolā. «Tā 
ir mana skolotāja!» izsaucās ne 
viens vien izstādes apmeklētājs!

Magda Valda Negriba dzimusi 
1928. gada 28. maijā, bet skolas gai-
tas uzsāka 1937. gada oktobra vidū, 
kad  visi  lauku  darbi  bija  apdarīti. 
Oktes četrgadīgā skoliņa atradās ne-
tālu  no  «Zelmeņu»  mājām. Magda 
atceras, ka pēc ilgas dīkšanas vecāki 
topošajai skolniecei iegādājās skolas 
formu  —  samta  cepuri  ar  sudraba 
stīdziņu ap to. Vecāki stingri pieko-
dinājuši,  ka  lakatu  pret  cepuri  var 
nomainīt tikai tad, kad meitene būs 
pavisam  tuvu  skolai.  Taču,  jo  tuvāk 
skolai,  jo vairāk bērnu apkārt, tādēļ 
ātri vien galvā uzlikta jaunā cepure. 
Oktobra vējš nav bijis žēlīgs, pēc ne-
pilnas nedēļas pirmajā klasē, meite-
ne nopietni saslimusi un līdz pat pa-
vasarim nav atguvusi spēkus.
Pavasarī  kopā  ar  papu  viņa  devu-

sies uz skolu pārrunāt, ko ar bērnu da-
rīt  tālāk. Meitene  pratusi  lasīt,  tādēļ 
ļauts  turpināt  skolu  no  otrās  klases, 
bet, ja atpaliks mācībās, skolnieci pār-
cels  atpakaļ  uz  pirmo  klasi.  Rudenī, 
sākoties  skolai, Magda,  apzinīga  bū-
dama,  apsēdusies  tuvu  skolotāja  gal-
dam, lai visu labi dzirdētu un redzētu, 
un neatpaliktu no klasesbiedriem.
Kādā  dienā  kopā  ar  skolasbied-

riem  viņa  gājusi mājup,  pēkšņi  kāda 
meitene  puikām  uzsaukusi:  «Puiši, 
saņemās, grūžat to Valdu grāvī! Viņa 
uzvedas kā nevajag — izlec, visu laiku 
ceļ roku! Ja neceltu roku, skolotājs do-
mātu, ka mēs nesaprotam, izskaidrotu 
vēlreiz, un mums mājās nebūtu jālau-
za galva ar  jauniem mājas darbiem!» 
Kāds puika  saķēris Valdas  somu, bet 
viņa  izvairīdamās  griezusies  prom. 
Rezultātā nesen iegādātajai mugurso-
mai  saplīsusi  siksna. Meitene ar  asa-
rām acīs stāvējusi pie lielā šķūņa, līdz 
saņēmusies ieiet mājā. Taču drīz vien 
pāri  laukam  uz  «Zelmeņiem»  nācis 
skolasbiedrs  kopā  ar  tēvu,  lai  labotu 
situāciju. Tēvi izrunājušies un nosprie-
duši, ka dzīvē var gadīties visādi.
Pēc  pirmajām  četrām  klasēm 

Oktē  meitene  turpinājusi  mācības 
Laucienē, vēlāk Talsu ģimnāzijā. Pēc 
absolvēšanas  mamma  Magdu  vēlē-
jusies  sūtīt mājturības skolā Laidzē, 
bet  tēvs  noteicis,  ka  mājas  darbu 
apdarīšana jāiemāca mātei, tādēļ ne-
esot jāizdod nauda. Ar gudru domu 
tēvs vēlējies, lai meita studē agrono-
miju  Lauksaimniecības  akadēmijā, 
jo maizīte vienmēr būs vajadzīga.
Ceļš uz skolu
1949.  gada  rudens.  Tolaik  pasts, 

telefonu  centrāle  un Oktes  pienotava 
atradās  līdzās,  tādēļ vakaros, kad pie-
na  savācēji  uz  saimniecībām  veduši 
atpakaļ  tukšās  piena  kannas,  pie  rei-
zes piegādājuši arī ziņas. «Zelmeņus» 
Garlenē  sasniegusi  vēsts,  ka  skolā 
trūkst skolotāju, tādēļ Magda aicināta 
sazināties  ar mācību  iestādi. Mamma 
Anna  Alma  bijusi  iepriecināta,  taču 
tēvs  prātojis,  vai  tik  jaunai  meitenei 
skolotāja  amats  ir  piemērots.  Van-
dzenes  septiņgadīgās  skolas  direktore 
Erna  Veisberga  sabiedrībā  bijusi  ļoti 
cienīta, tādēļ tēvs uzskatījis, ka meitai 
personīgi jādodas uz skolu, un piedāvā-
jums jāatsaka. «Tou ir jāaizbrauc un jā-
izstāst, kāpēc tu neiet!» noteicis paps.
Magda  atceras,  ka  nav  zinājusi, 

No kreisās — skolotāja Olga 
Āboliņa un Magda Valda Ne-
griba.                       Albuma foto

Kādēļ Magda Valda Negriba ir 
Skolas tante? Tādēļ, ka viņa ir mana 
tēva māsa, tātad, tante, turklāt dzīvo 
blakus skolai. Kādam citam — tādēļ, 
ka skola ir bijusi viņas otrās mājas.

Valtera Poļakova foto

No tēva pārmantotā 
muzikalitāte kopš ag-
ras bērnības likta lietā, 
Mag da ilgus gadus dzie-
dājusi korī. Viņa atzīst, 
ka ne vienmēr tas bijis 
viegli, jo bija jāstrādā 
gan Vandzenes vidus-
skolā, gan vakarskolā.

Strādājot Vandzenes skolā.                           

No kreisās puses — mamma 
Anna Alma, tēvs Jānis un vi-
ņam rokās Magda, priekšpusē 
vectēvs Kārlis Negribs.

kur skola atrodas, bet paps teicis, ka 
garām aizbraukt nav iespējams, jo tā 
atrodas liepu alejas pašā galā. Meite-
ne ar divriteni no Garlenes mērojusi 
ceļu uz  skolu. Pirmo skolā viņa  sati-
kusi vietējo ziņnesi, kurš strādājis arī 
mācību iestādē un ar āzīti uz muguras 
nesis  malku  uz  daudzajām  trīsstāvī-
gās  ēkas  krāsnīm. Viņš  norādījis,  ka 
skolotāju  istaba  atrodas  pašā  augšā, 
lai kāpjot pa kāpnēm uz augšu, augs-
tāk uzkāpt nav iespējams! Magda sīki 
un  smalki  atceras  tās  dienas  notiku-
mus. Arī to, ka skolotāju istabā kāds 
kungs labojis darbu burtnīcas, un līdz 
stundas beigām bija jāgaida vēl četras 
minūtes. Nozvanot skolas zvanam, no 
uztraukuma sirds gluži vai palēkusies. 
Cita pēc citas skolotāju istabā iestei-
gušās skolotājas, līdz beidzot ienākusi 
direktore. Viņa uzrunājusi jauno mei-
teni un pajautājusi: «Kāds īsti ir jūsu 
tēva uzvārds — Negribis vai Negribs? 
Es jautāju to tāpēc: ja būtu Negribis, 
tad  jums būtu  jābūt Negribe,  ja Ne-
gribs,  tad esat Negriba!» Noskaidro-
jusi atbildi, viņa pagriezās pret skolo-
tājiem un teica: «Es jūs iepazīstinu ar 
mūsu  jauno  skolotāju Magdu Negri-
bu! Viņa sāks strādāt no pirmdienas!»
Liels  bijis  meitenes  pārsteigums 

par  situācijas  pavērsienu.  Taču  Erna 
Veisberga mierinājusi, ka kolektīvs pa-
līdzēs uzsākt darba gaitas. 1949. gada 
izsūtīšana  bija  skārusi  skolotāju  rin-
das, bet skolas darbu vajadzēja turpi-
nāt, tādēļ tika meklēti izglītoti cilvēki, 
kurus  varētu  ievirzīt  profesijā.  Vēlāk 
noskaidrojies,  ka  Magdu  skolotā-
ja  amatam  ieteicis  Talsu  ģimnāzijas 
ģeogrāfijas  skolotājs  Kristaps  Hof-
manis, kurš  strādājis  arī Talsu  izglītī-
bas pārvaldē. Par meiteni  viņš  teicis: 
«Nopietna meitene,  pārāk  klusa,  bet 
gan jau atplauks!» Bijusī skolotāja ne-
slēpj,  ka  nācās  pamatīgi  atplaukt  un 
biklumu no sevis izdzīt, — to prasījuši 
darba  pienākumi.  Tēvs,  meitu  sagai-
dot mājās, teicis, ka direktore noteikti 
zina, ko dara, un uz to jāpaļaujas!
Tie bija pēckara gadi, un visā pa-

gastā  bija  novērojams  bēgļu  pieplū-
dums,  visas apdzīvojamās  telpas bija 
aizņemtas,  un  skolēnu  skaits  būtiski 
pieaudzis.  Otro  klasi,  kurā  mācījās 
ap  50  bērnu,  sadalīja  divās  daļās. 
Sākumā  jaunajai  skolotājai  bija  jā-
vēro  stundu  norise  paralēlklasē,  bet 
pēcpusdienā  jāvada  uzticētās  klases 
nodarbības. Taču drīz vien vadība no-
lēma, ka kopēt citu darbu nav tas pa-

reizākais. Redzot, ka pamata prasmes 
ir apgūtas, Magdai ļāva vadīt stundas 
patstāvīgi,  pēc  savas  izpratnes.  Bija 
jāvada  arī  rotaļas.  Magda  atzīst,  ka 
to nav pratusi, jo mājās visi bijuši aiz-
ņemti  darbos —  būvēta māja,  saim-
niecības ēkas. Bērni, meitas ieskaitot, 
bijuši palīgi. Atbalstu sniegusi skolo-
tāja Olga Āboliņa, piešķirot grāmatu 
par deju un rotaļu vadīšanu.
Vandzenē jābūt vidusskolai!
Izglītības iespējas pakāpeniski au-

gušas. Vandzenes skola no septiņga-
dīgās skolas kļuvusi par astoņgadīgo, 
tad nepilnu  vidusskolu. Kolhoza  va-
dītājs  Fricis  Brintenieks  ierosinājis, 
ka Vandzenē nepieciešama vismaz vi-
dusskola, jo vajadzīgi izglītoti speciā-
listi. Tā kolhoza priekšnieks ar puķu-
podu  rokās,  skolas direktore Austra 
Upnere ar dokumentiem, kuriem ne-
pieciešams  tikai  paraksts,  iesoļojuši 
valdības ēkā Rīgā. Kādēļ puķupods? 
Jo kolhozā bijušas uzceltas piecas sil-
tumnīcas, kurās audzētas arī acālijas. 
Tādēļ to ziedi rotājuši katru klasi, un 
acālijas bijušas labs ciemkukulis. Zie-
di un degsme par ideju pārliecinājusi 
valdības  vīru  Matīsu  Plūdoni,  kura 
saknes meklējamas Vandzenē,  tādēļ 
plāns guvis apstiprinājumu.
Tolaik  Magda  Negriba  bijusi  mā-

cību  pārzine.  Par  vidusskolu  iestāde 
kļuva 1954. gadā. Ar piešķirto atļauju 
atvērt  vidusskolu nav pieticis, bijis  jā-
būt  pārliecinātiem,  ka  klases  nebūs 
pustukšas.  Fricis  Brintenieks  teicis: 
«Negribīte, mums ir jābrauc abiem di-
viem kopā!» Ar kolhoza smago mašīnu 
apbraukājuši mājas, kurās dzīvo bērni. 
Daudzi solījuši bērnus laist skolā, viens 
otrs  izteicis neizpratni, kādēļ  to darīt. 
«Kāds tēvs mums teica, ka bērnus skolā 
nelaidīs, jo izmācīsies un no Vandzenes 
aizbrauks.  Kas  tad  paliks  šeit  dzīvot? 
Te ir ko darīt — ir zeme, iespēja māju 
uzcelt,  tāpat kā mēs  to darījām,»  vie-
nu no gadījumiem atceras Magda. Lai 
motivētu atvases izglītot, solīts kolhoza 
atbalsts. Pirmajā vidusskolas izlaidumā 
1958. gadā skolu absolvēja vairāk nekā 
20 audzēkņu, mērķis bija sasniegts. Uz 
Vandzenes  skolu  brauca  bērni  pat  no 
Mērsraga, Kaltenes un citurienes.
Bijusi nepieciešamība pēc daudz-

dzīvokļu  mājas,  kur  dzīvot  skolotā-
jiem. Skolā un internātā bija jāievelk 
centrālapkure,  jārisina  sporta  zāles 
jautājums.  Bijusī  skolotāja  atceras, 
ka daudzdzīvokļu ēku cēlusi brigāde 
no  Rīgas,  kas  darbu  beigusi  piekt-

dienas rītā un devusies uz lielpilsētu, 
bet ieradušies pirmdienas vakarā un 
darbus atsākuši otrdienas rītā. Tādēļ 
Austra Upnere pastiprināti pievērsu-
sies  saimnieciskajiem  jautājumiem, 
bet Magdas  pārziņā  bijusi  izglītības 
jomas organizēšana.
Turpināja studēt
Pēc trīs gadu ilgām studijām Lauk-

saimniecības  akadēmijā Magdai  lūgts 
strādāt  specialitātē. Viņa  ilgi  nevarē-
jusi izšķirties, ko darīt. Prasīts padoms 
skolotājai  Olgai  Āboliņai,  viņa  biju-
si  gluži  kā  otra  mamma.  O.  Āboliņa 
skaidrojusi,  ka  šis  ir  jautājums,  kas 
jāizlemj cilvēkam pašam, jo no tā atka-
rīgs viss mūžs! «Man pienāca klāt mazs 
bērniņš  un  teica:  «Skolotāj,  cik  jums 
smuka jaka!» Jaka kā jaka, bet bērni-
ņam  vajadzēja  kādu,  kam  noglaudīt 
roku. Nodomāju, ka neesmu  īsti  sko-
lotāja, jo es skolas gados nevarēju, ko 
tādu  atļauties.  Tad  sekoja  dzimšanas 
diena,  kad  skolēnu  vecāki  kopā  ar 
skolēniem man pasniedza lielu, biezu 
grāmatu  ar  Latvijas  dabas  skatiem. 
Tad jautāja — skolotāj,  jūs taču neie-
siet prom? Atbildēju, ka neiešu!» Pēc 
pārdomu laika lēmums bija pieņemts.
Parādītās zināšanas Lauksaimnie-

cības  akadēmijā bija  augsti  novērtē-
tas.  Studijas  turpinātas  Pedagoģijas 
institūtā,  kuru  pēc  nepilna  gada 
augstskolu  reorganizācijas  rezultātā 
pievienoja Latvijas Universitātei. Tad 
topošā  bioloģijas  skolotāja  izlēmusi 
studijas sākt no paša sākuma. «Vienā 
ziņā esmu sīkumaina un pedantiska, 
visu,  ko  vajadzēja,  vēlējos  zināt  no 
pamatu pamatiem. Esmu  teikusi  sa-
viem vidusskolas absolventiem — ja 
vien ir iespēja, mācieties klātienē, ja 
šādas iespējas nav, tad noteikti sāciet 
mācīties no pašiem pamatiem un pie 
tiem turieties,» atklāj Magda.
«Zelmeņi» piesaista karavīru 
uzmanību
Jānis Negribs, trīs bērnu — Mag-

das, Veltas un Edvīna — tēvs «Zel-
meņus» cēla ar domu, lai tajā katram 
būtu savs stūrītis. Divstāvīgā piebūve 
būtu bērniem, kuri strādās citur, bet 
pamata mājas daļa tam, kurš izvēlē-
sies darboties saimniecībā.
Krievu  karavīri  skatiena  attālumā 

cits  no  cita  tuvojās  «Zelmeņiem». 
Karavīri  sapulcējušies  sētā  un  tau-
jājuši  pēc  saimnieka.  Bērni  tik  agrā 
rīta  stundā  vēl  gulējuši,  bet mamma, 
vasaras  svētkiem  gatavojoties,  sace-
pusi smaržīgus gaļas pīrādziņus. Drīz 

vien  meiteņu  istabā  iesteigušies  ka-
ravīri  un  pārmeklējuši  katru  skapi, 
katru atvilktni. Magdas brālis Edvīns 
piebilst, ka pat krāsnī pelnus pārmek-
lējuši.  Īpaši  pārsteigti  karavīri  bijuši 
par tāfelklavierēm, kuru vāku paceļot, 
nevarējuši  saprast,  kas  tas par  skapi! 
Ģimenes galvai nācies paskaidrot un 
parādīt, ka tas ir mūzikas instruments. 
Karavīru ķēdi veidojuši sibīrieši.
Pēc  mājas  pārmeklēšanas  Mag-

das mamma konstatējusi, ka nozagts 
zelta pulkstenis, kuru viņai vīrs uzdā-
vinājis, dēlam piedzimstot. Māte pie
steigusies pie virsnieka un pastāstīju-
si par pāri nodarījumu. Virsnieks sētā 
visiem  licis  sastāties  ierindā un atzī-
ties, kurš pulksteni nozadzis. «Mam-
ma teica, ka viņai bail  iet  laukā. Lai 
eju es, jo es tāpat pulksteni mantošu! 
Pēc  virsnieka  draudiem  izrēķināties 
ar  zagli,  priekšā  iznāca  viens  vīrs  ar 
diviem  pulksteņiem  rokās.  Jāsaka: 
nemaz  nebiju  pulksteni  apskatījusi, 
nezināju, kāds tas izskatās. Par laimi, 
no diviem izvēlējos īsto,» izbaiļu brīdi 
atceras Magda. Drošsirdīgā rīcība vēl 
tagad  ģimenes  saietos  liek  diskutēt, 
kā viss būtu beidzies, ja virsnieks ne-
būtu tik saprotošs.
Kad  karavīru  ķēde  devusies 

prom, virsnieks pasaucis tēvu nostāk, 
aicinot māju pārdot un pārcelties uz 
pilsētu, jo laukos būs kolhozi un ne-
vienam nekas nepiederēs. Bet kā gan 
lai pamet vietu, kuru pats esi cēlis ar 
vislabākajiem  nodomiem?  Ģimene 
palikusi  savā  mājā  un  kara  gados 
vienmēr  līdzās  stāvējis  kāds  sargeņ-
ģelis.  Tieši  «Zelmeņi»  bijuši  patvē-
rums  daudziem  radiniekiem: māco-
ties Talsu ģimnāzijā, Magda dzīvojusi 
pie mammas māsas Emīlijas Talsos, 
Kalna  ielā  1,  bet  apkārt  klīstošās 
runas par Talsu bombardēšanu, mu-
dinājušas visiem patverties «Zelme-
ņos». Savukārt mammas māsa Marta 
ar  savu  ģimeni  bija  spiesta  pamest 
īpašumu  Kaltenē.  Visas  piekrastes 
mājas, 15 kilometrus no krasta, bija 
jāatstāj. Tas bija 1944. gads, kad kal-
tenieki  kopā  ar  gotiņām  un  iedzī-
vi  mēroja  ceļu  uz  Negribu  mājām, 
zirgus  viņiem  atņēma  karavīri.  Teju 
gadu visi dzīvojuši zem viena jumta.
Magda atceras, ka krievu lidmašī-

nas  lidojušas  Garlenes  virzienā.  Ģi-
mene patvērusies zem egļu dzīvžodzi-
ņa,  baidoties,  ka  bumbu  var  uzmest 
mājai. Pie Garlenes muižas un Oktē 
pie  vācu  lidlauka  nomestas  vairākas 
bumbas. Vēlāk vīri runājuši, ka krievi 
nav muļķi un neiznīcinās  to, ko paši 
vēlāk pārņems savā īpašumā. «Turklāt 
arī lidotāji ir tikai cilvēki, kādēļ, lai iz-
nīcinātu to, ko citi smagā, sūrā darbā 
izveidojuši,» skaidro Magda.
«Zelmeņu»  vairs  nav,  bet  mazais 

eglīšu  dzīvžogs  pārvērties  par  slaidu 
egļu rindu. Jau ceturtā paaudze Gar-
leni  sauc  par  savām  mājām,  tikpat 
tuva  arī  Vandzene.  Magda  neslēpj, 
ka nav dzīvošanai  labākas  vietas par 
Vandzeni — bērniem ir iespēja mācī-
ties Vandzenes  skoliņā  vai  doties  uz 
pilsētas  skolām,  tik  viegli  pieejama 
mūzikas un mākslas skola, tik izdevīgs 
autobusu kursēšanas saraksts. Uz jau-
tājumu,  vai  Vandzenes  skolā  var  at-
griezt agrāko spožumu, viņa neslēpj, 
ka  skolotāja  darbs  nebūt  nav  viegls. 
«Ir jāziedojas, tad visu var sa sniegt!» 
pauž Magda Valda Negriba.


