ILGGADĒJAIS NAUKŠĒNU
VIDUSSKOLAS DIREKTORS

OĻĢERTS TREIJS
1958 - 1982

1922. gada 18. oktobris – 1993.gada 25. augusts
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Cilvēka mūžs ir ierakstīts pavasarī. Ar zemes atmodu, baltiem ābeļu ziediem un lakstī-

galu nakts burvību. Tas ir cerību laiks. Saule, prieks un sapņi.

Cilvēka mūžs ir ierakstīts vasarā. Liepziedu smarža un briestošas labības lauki. Saules

lēkti un putnu pamošanās. Brieduma laiks. Ir jāatrod laiks darbam, mīlestībai. Jāiemācās
stādīt, kopt un saudzēt.

Cilvēka mūžs ir ierakstīts rudenī. Ābeles lūzt no augļu smaguma. Zeme sagatavota jaun-

am pavasarim. Arī pirmās salnas un mārtiņrozes. Laiks pārbaudīt, cik smaga vasarā padarīto darbu nasta. Vai atvases labi sakuplojušas, vai tās pavasarī spēs raisīt jaunus ziedus?

Ziema. Visas mūža dienas kā sniegpārslas sabirst plaukstās. Cik daudz no tevis gūts, tik

saturīga un bagāta bijusi dzīve. Tik pilnas plaukstas. Dažāds ir katra cilvēka veikums vi-

ņam atvēlētajos gados. Viens neko aiz sevis neatstāj, cits paspēj paveikt darbus, kurus
vērts pieminēt un saglabāt arī nākamajām paaudzēm.

Bet īpašs ir stāsts par Skolotāja mūžu. Darbs paņem visu skolotāja dzīvi. Arī lakstīgalu

naktī, saullēkta stundā, baltā sarmas dienā... Viņš visu mūžu ir atbildīgs. Sējējs, kas parāda
iespējas tiem, kuri viņam seko.

Šis būs stāsts par Skolotāju, ilggadējo Naukšēnu vidusskolas direktoru Oļģertu Treiju.

Ar grāmatas palīdzību centos saglabāt kaut nelielu daļiņu no tā, ko Oļģerts Treijs pavei-

ca, būdams Naukšēnu vidusskolas direktors. Ar viņu saistās Naukšēnu vidusskolas skaistums, darba panākumi, labais vārds. Dzimtajai pusei Oļģerts Treijs atdeva savu mūža darbu. Šis ir stāsts par cilvēku, kurš nenoliedzami ir ietekmējis un bagātinājis Naukšēnu dzīvi. Viņš teica: „Mani Naukšēni.”

Cilvēks ar augstu pienākuma apziņu, metodiski stiprs un gudrs skolotājs, pretimnā-

košs vadītājs, interesants cilvēks – tie ir vārdi, ar kuriem visbiežāk raksturo Naukšēnu vidusskolas ilggadējo direktoru Oļģertu Treiju.

Par viņu Naukšēnos saka: „Treija laiks”.
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No 1947. gada ģeogrāfijas, fizkultūras, rasēšanas skolotājs, sešus gadus mācību pārzinis,

bet no 1958. gada 27. augusta līdz 1982. gada 16. oktobrim Naukšēnu vidusskolas direktors. Viņš ir ierosmes bagāts, ar jaunā izjūtu, spējīgs dot padomu skolotājiem, vecākiem un
citiem sabiedrības pārstāvjiem.

Tie ir skolas augšanas gadi. No sešklasīgas pamatskolas tā izaugusi par vidusskolu ar

240 skolēniem un 23 skolotājiem, dzīvē izvadīti 562 absolventi. Ar 1957. gadu mainās skolas vizītkarte - Naukšēnu vidusskola. Līdz ar skolas pārveidošanu par vidusskolu, rodas
nepieciešamība paplašināt mācību telpas, uzbūvēt internātu un sporta zāli.

Naukšēnu vidusskola - Oļģerta Treija vienīgā darba vieta. Skolā nostrādāti 35 gadi. Vai-

rākas paaudzes izgājušas caur pedagoga rokām un sirdi.
Neliela atkāpe pagātnē

Pirmā mācību iestāde Naukšēnu pusē ir Nurmos. Celta 1871. gadā. No 1876. –

1938. gadam darbojas pamatskola Mirķos. 1885. gadā darbu sāk Tēcēnu pamatskola,
1898. gadā – Piksāru pamatskola.

Pagastam nav izdevīgi uzturēt četras skolas un algot tik daudz skolotāju, tāpēc tika

nolemts kādu no skolām slēgt. Tā kā vistuvāk viena otrai atradās Mirķu un Tēcēnu sko-

las, tad nolēma slēgt vienu no tām. Pagastā sākas strīdi, jo katra no skolām uzskatīja, ka
darbs jāturpina tai. Mirķu skolā Latvijas laikā strauji sarūk skolēnu skaits. 1933./34.
m.g. šai skolā mācās tikai 43 skolēni. Ietekmīgas pagasta personas cenšas panākt Tēcē-

nu skolas likvidēšanu un visu skolēnu pārcelšanu uz „Mirķiem”. Tas satrauc tēcēniešus,
jo šī prasība ir nepamatota. Tēcēnu skola ir koka celtne, līdz ar to veselīgāka. Skolēnu

skaits stabils. Lai strīdu atrisinātu, nolemj celt jaunu skolu, kura atrastos vienādā attālumā starp abām jau esošajām. Jauno skolu paredz celt Naukšēnu centrā. Apdzīvotajā vie-

tā ir vairāki uzņēmumi un iestādes: pagasta valde, bērnu nams, alus darītava, dzirnavas, veikals, kalēja darbnīca, spirta dedzinātava. Daba šeit skaista. Cauri apdzīvotajai
vietai tek Rūjas upe. Sevišķi skaists ir muižas parks un senlatviešu pilskalns.
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Naukšēnu pagasta karte. Atzīmētas minētās skolas un
vieta, kur būs jaunā skola.
Ēkas pamatakmeni ieliek 1936. gada 21. augustā. Skola savu darbību sāk 1938. gadā

pārziņa Herberta Vēliņa vadībā. Jaunais izglītības nams celts pēc moderna projekta. Ta-

jā ir paredzēta sava apkure, ēdināšanas komplekss, dzīvokļi skolas darbiniekiem, telpas
internātam.

No 1947. gada skolotāja, vēlāk mācību pārziņa Oļģerta Treija direktors ir Herberts Vē-

liņš. Viņš arī padomdevējs skolas darbā, paraugs sadzīvē, ģimenes dzīvē. Visur. Sanācis pat
tā, ka gan Vēliņa, gan Treija ģimenē ir trīs bērni. Divas meitas un dēls.
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1958. gada 27. augustā pedagoģiskās padomes sēdē direktors
Herberts Vēliņš nodod skolas vadību līdzšinējam mācību pārzinim
Oļģertam Treijam, kurš kā prasmīgs skolas vadītājs papildināja un
turpināja Herberta Vēliņa iesākto.

Naukšēnu vidusskolas direktors Oļģerts Treijs
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Skolēnu skaits aug ne tikai uz naukšēniešu rēķina. Arī vecāki no Ērģemes, Kārķiem, Ķo-

ņiem un Jeriem savas atvases labprāt sūta mācīties uz Naukšēniem. Lauku skolas gaisotne
liekas drošāka, Naukšēnos strādā zinoši un prasīgi pedagogi. Skolā ir laba sporta bāze, in-

ternāts, sabiedriskā ēdināšana. Sākot ar 1962./63. māc.g. skolēni tiek nodrošināti ar siltu
ēdienu un daļēji apgādāti ar mācību līdzekļiem. Veidojas lieli klašu kolektīvi.

Skolotāju kolektīvs, kas uzsāka darbu vidusskolā 1956./1957. mācību gadā.
Attēlā redzami gan vidusskolas, gan bērnu nama skolotāji. Mācību un
audzināšanas darbu abas skolas veica kopā. Bērnu nama audzēkņiem stundas
notika vidusskolā.
Pirmajā rindā no kreisās: Aina Treija, Ērika Brūmane, Imants Reinalds
(mācību pārzinis bērnu namā), Pēteris Stafeckis (bērnu nama direktors),
Herberts Vēliņš, Oļģerts Treijs, Ausma Nēringa (Zariņa), Anna Virse
(Hincenberga), Rita Siliņa (Studente).
Aizmugurē no kreisās: Jūlija Matisone, Jānis Sebris, Ligita Reinalde
(bērnu nams), Jānis Zandersons, Skaidrīte Eglīte (Zaļaiskalns) (bērnu nams),
(...), Nora Vēliņa, Aina Deičmane, Zaiga Vildiņa, Vera Kupruka, Maija Puķīte,
Skaidrīte Dreimane (Smiltene), Juris Jansons (bērnu nams), Gunārs Krūmiņš, Vidulis Vīksne
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Tas ir ļoti sarežģīts laiks - obligātās vidusskolas laiks
Tas ir laiks, kad godā tiek celts komunistiskās audzināšanas morāles kodekss, ieskaitot

spārnoto teicienu „Mūsdienu padomju cilvēku paaudze dzīvos komunismā.” Šo morāli sludina televīzija, radio, periodika, grāmatu varoņi, teātris...

Skolām par galveno uzdevumu tiek izvirzīta idejiski-politiskā audzināšana. Visi ir jāda-

bū cauri 11 klasēm, reizē studējot komunisma celtniecības programmu un jauno padomju
cilvēku audzināšanai jānotiek gan mācību stundās, gan politinformācijās, gan ārpusklases
darbā, kas jābalsta oktobrēnu, pionieru un komjauniešu organizāciju darbībā.

Protams, šie padomju varas izvirzītie mērķi, uzdevumi un prasības attiecas arī uz

Naukšēnu vidusskolu .

Vairums skolēnu un skolotāju, cik nu var, atturas no padomju sistēmas slavināšanas.

Pārliecība daudzkārt ir pretrunā ar audzināšanas uzdevumiem. Taču strādāt vajadzēja,
mācīties vajadzēja, dzīvot vajadzēja, ievērojot padomju dzīves veidu un tradīcijas. Katra

uzdrīkstēšanās domāt un darīt citādi varēja beigties slikti. Cik sarežģīti vadīt skolu bezpartijiskam direktoram šajos laikos, to varam tikai iztēloties.

Tomēr skolas vadības pārdomātas un saprātīgas rīcības rezultātā mācību un

audzināšanas darbs ir auglīgs. Skolā izveidojas spēcīga pionieru un komjaunatnes organi-

zācija, kas paveic daudz labu darbu un organizē interesantus un noderīgus pasākumus.
Šodien to varam noliegt un kritizēt, bet neaizmirsīsim, ka cilvēki tāpat strādāja, mācījās
un radīja paliekošas vērtības, un skola izaudzināja daudz labu un gaišu cilvēku.

Skolas vadība 1972.g. Arodbiedrības vietējās komitejas pr-tājs Jānis
Zandersons, mācību pārzine Nellija Tetere, direktors Oļģerts Treijs,
pionieru vadītāja Ausma Nēringa, ārpusklases un ārpusskolas darba
organizatore Anitra Līga Krūmiņa.
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Augošā Naukšēnu vidusskola prasa plašākas telpas. Doma par piebūvi jau sen nodarbi-

na direktora prātu. Notiek saruna ar kolhoza „Naukšēni” priekšsēdētāju Visvaldi Skujiņu.
Un 1990. gada 6. novembrī ieliek pamatakmeni jaunajai vidusskolas ēkai. Kad celtnieki

nosprauž jaunās celtnes kontūras, ir skaidrs, ka vecā skola pati izskatīsies kā piebūve. Bet
direktors Treijs jau ir devies pelnītā atpūtā. Dzīvo viņa ideja. Piepildījies sapnis par plašākām skolas telpām.

Laimīgs savā vietā un laikā. Par tādu sevi

uzskatīja ilggadējais Naukšēnu vidusskolas direktors Oļģerts Treijs.

Lepni. Bagāti. Tā sevi raksturo Naukšēnu vidus-

skolas skolēni, skolotāji, darbinieki, naukšēnieši,
kuri mācījās, strādāja un dzīvoja Treija laikā.

Naukšēni ir visa Oļģerta Treija dzīve. Viņa bēr-

nības zeme. Naukšēniem ir savs īpašs skaistums.
To sajūt gan tie, kuri te ierodas paciemoties, gan
tie, kuriem te dzimtās mājas. Pagasta ainavā savda-

bīgs akcents ir muiža un tās parks. Līčiem bagātā
Rūja skaista visos gadalaikos.

Oļģerts Treijs dzimis 1922. gada 18. oktobrī

pulksten divos dienā Naukšēnu „Ķikutos” Lauras
un Antona Treiju ģimenē. Pienākuma apziņa, godī-

ga attieksme pret darbu ielikta jau uzvārdā. Vācu

Oļģerts Treijs jaunībā

barons savam uzticīgajam kalpam Antonam dod
uzvārdu Treijs (getreu tulkojumā uzticams).

Lauras un Antona Treiju ģimene sakuplo līdz piecām atvasēm. Diemžēl divi bērni agri

mirst. Oļģertam paliek brālis un māsa.

„Visa mana dzīve bijusi viena vienīga skola,” tā pēc daudziem gadiem teiks Oļģerts

Treijs.

Nurmu skoliņa, kura iekārtota bijušās muižas ēkā, atrodas turpat Naukšēnu pagastā.

No „Ķikutiem” apmēram 6 km. Tur gūtas pirmās grāmatu gudrības. Skolā, kurā savā laikā

mācījies bijušais Latvijas Tieslietu ministrs Hermanis Apsītis un Latvijas sūtnis Lielbritānijā Kārlis Reinholds Zariņš.

Tad Rūjienas draudžu 6 – klasīgā pamatskola no 1933./34. m.g. līdz 1938. gada 29.

maijam. Pēc tam Oļģerts izglītību turpina Jelgavas Valsts skolotāju institūtā.
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Oļģertu Treiju iesauc vācu armijā. Tas varētu būt 1944. gads. Dzīvesbiedre Aina atceras

vīra stāstīto: „Kaujās Kurzemes katlā Oļģertu ievaino kājā. Gūsts. Cietuma slimnīcā nākas

ārstēt ievainojumu. Viņš visādi mēģina paildzināt ārstēšanās laiku, lai nebūtu jāatgriežas
kaujas laukā.”

Pēc daudziem gadiem, kad Oļģerts ir jau Naukšēnu vidusskolas direktors, zinot pa-

domju varas un partijas centrālās komitejas prasības darbiniekiem vadošajos amatos, sko-

lotāju partijas pirmorganizācija izvirza viņa kandidatūru uzņemšanai PSKP biedru rindās.
Rajona partijas komitejai iebildumu nav, bet republikas centrālā komiteja bargi norāda uz

direktora pagātni. Neņem vērā ne viņa darbu, ne skolas veikumu dažādos līmeņos. Var

gadīties, ka atbrīvos no amata... Žēl, tik daudz darba ielikts. Taču Naukšēnu vidusskolas
direktoru Oļģertu Treiju atbalsta gan skolotāju kolektīvā, gan rajonā. Un viņš strādā.

Tikai 1992. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 13. maija likumu „Par

politiski represētās personas statusa noteikšanu,” Oļģerts Treijs saņem politiski represētās
personas statusu.

Mācības Oļģerts Treijs atsāk 1951. gadā Cēsu skolotāju institūta dabas zinības un

ģeogrāfijas fakultātē. Neklātienē. 1954. gadā studijas beidz. Valsts eksāmenus pedagoģijā,

PSRS ģeogrāfijā un zooloģijā, marksisma-ļeņinisma pamatos nokārto teicami. Piešķirta
septiņgadīgās un vidusskolas dabas zinātņu, ģeogrāfijas skolotāja kvalifikācija.

1956. gadā Oļģerts iestājas Daugavpils Valsts pedagoģiskajā institūtā. 1959. gadā ne-

klātienē pabeidz pilnu kursu bioloģijas specialitātē. Valsts eksāmenus pedagoģijā ar da-

baszinātņu metodiku, vispārīgajā ķīmijā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, PSKP vēsturē
nokārto labi un teicami. Piešķirta vidusskolas bioloģijas skolotāja kvalifikācija.

„1947. gadā, kad ierados Naukšēnos un sāku strādāt par ģeogrāfijas, fizkultūras un ra-

sēšanas skolotāju, biju jauns, spēka pilns. Sešus gadus mācību pārzinis. Toreizējā Naukšēnu septiņgadīgā skola bija neliela, taču te bija lieliskas iespējas augt kā skolotājam.” No
Oļģerta Treija atmiņām.

3.klase un skolotājs
Oļģerts Treijs
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Oļģerta Treija ģeogrāfijas stundas nekad nav tikai sausu faktu izklāsts. Kā skolēni klau-

sījās viņa stāstījumā! Tas ir interesants ceļojums. Viņš neaizmirst atgādināt, ka izcilie do-

mātāji, ceļotāji ir daudz mācījušies. Par mākslas darbiem var uzskatīt skolēnu iekrāsotās
atsevišķu valstu kontūrkartes.

Oļģertam Treijam ir izkopts rokraksts,

talants tehniskā raksta veidošanā. Daudzi

skolas albumi, lozungi – viņa veidoti. Savu

pieredzi viņš labprāt dod bērniem. Piemēram, kā ar dažāda platuma ķīlīšiem var izveidot skaistus lozungus.

No 1951./52. māc.g. Oļģerts Treijs ir mā-

cību daļas vadītājs. Jau 1953./54. māc.g. sāk

parādīties labas atsauksmes par Naukšēnu
skolu un tās skolotājiem, viņu darbu:
„Mācību daļas vadītājs Oļģerts Treijs labi,

lietišķi vienmēr analizē darbu un palīdz skolotājiem celt savu meistarību.”

Skola gūst labus panākumus mākslinie-

ciskās pašdarbības skatēs, pionieru salidoju-

Oļģerta Treija rokraksta paraugs

mos, lauksaimniecības izstādēs. Naukšēni ir pirmā skola Rūjienas rajonā, kas sarīko zinātniski praktisko konferenci.

Daži atzinumi pēc Izglītības nodaļas revīzijas 1954. gadā. „Pulciņu darbs labi izplānots,

labi iekārtota pionieru istaba.” „Metodisko komisiju darbs plānots. Dokumentācija labi

iekārtota. Skaisti iekārtots pedagoģiskais kabinets, arī pārējās skolas telpas. Daudz ziedu. Tā nav nevienā citā rajona skolā.”

Par estētisko
noformējumu
Naukšēnu skolā
domāts vienmēr,
arī vēlākajos gados.
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„Labs skolas sanitāri higiēniskais stāvoklis.” „Skolas darba plāni, klases žurnāli, sko-

lotāju kalendārie darba plāni labi un rūpīgi aizpildīti.”

Arī turpmākajos gados atsauksmes par skolu ir tikai labas. Trūkumi sīki. „Skolēnu zinā-

šanas labas. To sevišķi labi redz pie uzņemšanas Rūjienas un citās vidusskolās.” „Labs
novadpētniecības darbs.” „Skolēniem laba uzvedība un stāja.” „Mācību daļas vadītājs

Oļģerts Treijs pamatīgi analizē mācību darbu.” „Radoša izdoma uzskates līdzekļu izgatavošanā, klašu telpu iekārtošanā, skolēnu noteikumu iedzīvināšanā, metodiskajā darbā.”

Naukšēnu septiņgadīgā skola kļūst par vienu no tām, kur savu prakses laiku pavada pe-

dagoģisko skolu audzēkņi. Pieredzes bagātie skolotāji labi ievada jaunos skolotājus mācību
un audzināšanas darbā. No 1948. līdz 1958. gadam savus pirmos soļus skolas darbā apgu-

vuši 37 skolotāji, starp tiem arī šīs skolas skolotāji Vidulis Vīksne, Aina Deičmane, Ausma
Nēringa (Zariņa), Skaidrīte Dreimane (Smiltene), Ināra Ņefēdova (Brūmane). Pieredzes
apmaiņā Naukšēnos ierodas citu republikas skolu skolotāji.
Skola bijusi viss. Vēl jo vairāk tā-

pēc, ka te satikta arī Oļģerta Treija nā-

kamā dzīvesbiedre Aina, kura kopā ar
viņu līdz pat pensijai nostrādā skolā.
Tepat Naukšēnu vidusskolā.

Aina (dzimusi Engere) un Oļģerts ir

kopā no 1950. gada 2. septembra, kad

Naukšēnu ciema darbaļaužu deputātu
padomes izpildu komitejā reģistrē viņu
laulību. Kāzas tiek svinētas savu kolēģu
vidū.

Aina un Oļģerts bijuši kopā vienmēr

un visur: darbā un mājās, priekos un

bēdās, bērnu audzināšanā un ekskursi-

jās, svētkos un darbdienās. Vienoti attieksmē pret darbu, prasībās pret sevi,
bērniem un kolēģiem.

Vienoti sapņos un to īstenošanā. Viens

no šādiem sapņiem bija sava māja un

dārzs, kur pulcēties ģimenei, kur blakus
būtu Ainas māsas ģimene. Aizejot pen-

Aina un Oļģerts kāzu dienā

sijā, šis sapnis arī tiek realizēts. Valmierā, Krasta ielā 12 pašu spēkiem uzceļ ģimenes māju

un iekopj dārziņu. Un tā visus šos gandrīz četrdesmit trīs kopā pavadītos gadus. Varbūt
tāpēc Ainai tik grūti nācās šķirties no Oļģerta, jo šķita, ka tikai tagad beidzot viņiem ir vairāk laika arī vienam priekš otra. Līdz šim vienmēr pirmajā vietā bija skola un darbs.
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Ar siltumu sirdī Aina atceras 25 gadu laulības jubileju. Oļģerts atnesa milzīgu gladiolu

klēpi (25 gladiolas, sarkanas ar baltu maliņu). Arī citas jubilejas, svētku dienas ģimenē arvien tiek atzīmētas. Ziemassvētkos Treiju ģimene ir kopā ar Brūmaņiem. Sieviešu dienā

Oļģerts un dēls Andris klāj savām meitenēm brokastu galdu. Viss ir pašu sarūpēts. Ainas
un Oļģerta bērni turpina ģimenes tradīcijas.
„Oļģertam skola arvien bija pirmajā

vietā. Mājas darbi palika otrajā plānā.

Labas attiecības ar skolas darbiniekiem.
Oļģerts nešķiroja cilvēkus. Visi bija vienā-

di – skolotāji un tehniskie darbinieki. Ko-

pā darbā un dažādos izklaides pasāku-

mos. Kad pārcēlāmies uz dzīvi Valmierā,
daudzi brauca ciemos un sūtīja apsveikumus”, tā Aina.

Aina ir atbalsts Oļģerta darbā. Viņš

bieži vien grib, lai Aina palīdz sagatavot

kādu referātu. Rēķinās ar sievas domām.
Kādreiz, kad direktors ir aizrādījis jaun-

ajām meitenēm, praktikantēm, ka skolas
telpās nevajag staigāt zābakos, viņš jautā
Ainai: „Vai nebija par skarbu?”

Mājas darbos Aina cenšas vīru ne-

nodarbināt. Saimniecības darbi ir uz vi-

ņas pleciem. Kad bērni paaugušies, viņiem savi pienākumi. Meitenēm tīrīšanas

darbi, Andris atnes visu nepieciešamo no

Atpūtas brīdī upmalā

veikala.

Gadi aizskrien nemanot. Darbs skolā. Rūpēs par ģimeni, paša bērniem. Oļģerts ir sir-

snīgs un iejūtīgs, bet reizē stingrs un prasīgs. Arī pret saviem bērniem. Visi trīs Oļģerta
bērni mācās Naukšēnu vidusskolā. Saiva un Andris beidz vidusskolu, Ilze pēc astotās klases iestājas Cēsu mūzikas vidusskolā.

Saiva: ”Tikai, lūkojoties šodienas acīm, varu novērtēt tēta lomu gan savā, gan naukšē-

niešu dzīvē. Faktiski viņš bija īsts tautskolotājs šī vārda vislabākajā nozīmē. To varētu salī-

dzināt ar mācītāja lomu mūsdienās. Tētis ievadīja dzīvē jaunos pārus un neaizmirsa par

viņiem arī pēc tam, nekad neliedza padomu. Pavadīja naukšēniešus viņu pēdējā ceļā. Pie
viņa nāca ciema ļaudis pēc padoma, kad vīrs bija piekrāpis sievu vai otrādi, kad kāds kol-

hoznieks nebija varējis saprasties ar brigadieri vai priekšsēdētāju. Vienmēr esmu apbrīnojusi viņa spēju un prasmi, patiesu ieinteresētību, pašcieņu un pašvērtības apziņu, sarunā13

joties ar visdažādākajiem ļaudīm – kolhozniekiem, skolotājiem, vecākiem, māksliniekiem
un vadošajiem darbiniekiem.

Man viņš iemācīja gan darba tikumu, gan pienākuma apziņu. Tētis bija neatlaidīgs un

prasīgs. Vienmēr sekoja līdzi, kā mēs izpildām doto uzdevumu Mani viņš neuzkrītoši

prata pamācīt arī pedagoģiskajās prasmēs un bērnu audzināšanā, sakot: “Ja vien vari,
izvairies no konflikta. Tas neko labu nedos .Mēģini saprast, kāpēc viņš tā rīkojās. Mācies

saskatīt viņa rīcībā labo. Ja vari, tad pamāci caur jokiem, bet nekad neatkāpies no savām prasībām. Tikai nekliedz. Esi viņam balsts”. Tēta atbalstu esmu jutusi visu savu dzī-

vi, neskatoties uz viņa prasīgumu un stingrību, ko reizēm kā direktora meita sajutu dubultā. Maniem bērniem viņš ir bijis labākais vectēvs, kādu varu iedomāt.”

Treiju ģimene Saivas 11.klases izlaidumā. Ilze, Oļģerts, Saiva, Aina un Andris.
Saivai vienlīdz labi padodas visi mācību priekšmeti, it sevišķi matemātika. (Mamma

Aina ir matemātikas skolotāja). Ir aktīva sportiste. Saiva labi spēlē basketbolu. Laba peldētāja. Viena no pirmajām orientēšanās sportā.

Bet laikam jau tēva iespaidā Oļģerta vecākā meita izvēlas ģeogrāfiju. Studē Latvijas

Valsts universitātē (1971. – 1976.g.) un kā izcilniece to beidz. Studiju laikā Saiva ir skolotā-

ja Rīgas 8. vidusskolā. Pēc studijām uzsāk darbu Rīgas ceļojumu un ekskursiju birojā, bet
pēc pāris gadiem viņu pārvilina uz LVU Fiziskās audzināšanas katedru par tūrisma darba
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vadītāju. Drīz vien Saiva kļūst par vecāko pasniedzēju šajā katedrā. Pēc neatkarības atgūšanas iegūst maģistra grādu pedagoģijā un LVU ( vēlāk Latvijas Universitāte) nostrādā 20

gadus. Tad vēlas pamēģināt ko jaunu un 1995. gadā uzsāk darbu SIA „Impro ceļojumi”. Nu
jau daudzus gadus ir finanšu daļas vadītāja.

Saiva sportā
Ilze: „Daudz gadu pagājis, kopš tēta vairs nav kopā ar mums. Daudzas detaļas pagai-

sušas, tomēr ir atmiņas, kuras, gadiem ejot, nevis izbālē, bet kļūst spilgtākas. Ar tagadējo dzīves pieredzi uz daudzām lietām skatos citādāk.

Ir lietas, kuras, gadiem ejot, novērtēju arvien vairāk. Tētis nekad – ne skolā, ne

mājās ne pret vienu nepacēla balsi. Viņa klusā balsī izteiktie aizrādījumi maģiski iedarbojās pat uz vislielākajiem palaidņiem. Tagad pati, strādājot par skolotāju

E. Dārziņa mūzikas vidusskolā, bieži to atceros. Cilvēks, kuram ir autoritāte, bez

kliegšanas un citādām represijām tikai ar savu parādīšanos spēj apklusināt strīdniekus
un palaidņus.

Tētis bija ļoti pozitīvs, labvēlīgs cilvēks. Pie manis vasaras brīvlaikos bieži viesojās

studiju biedri. Tētis viņus uzņēma ar patiesu viesmīlību. Viņu interesēja viss, kas notiek
manā un manu draugu dzīvē.

No agras bērnības atceros mūsu ģimenes ekskursijas vasaras brīvdienās. Braucām

ar mašīnu, nakšņojām teltīs. Apbraucām Latviju, bijām Lietuvā un Igaunijā. Ceļā dziedājām. Dziedājām gan tautas dziesmas, gan ziņģes, gan šlāgerus. Īpaši atmiņā palicis
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brauciens uz Staburagu. Tad jau bija zināms, ka to applūdinās. Tētis mūs veda atvadīties
no Staburaga.

Tētim bija zelta rokas. Viņš prata dažādas lietas un vienmēr bija gatavs mācīties ko

jaunu. Ja ko darīja, tad pamatīgi un līdz galam. Kad beidzu konservatoriju, pēc sadales
aizsūtīja mani nosūtīja darbā uz Rēzeknes mūzikas vidusskolu. Man piešķīra istabiņu

komunālajā dzīvoklī, kurā nebija mēbeļu. Veikalos gandrīz neko nevarēja dabūt. Tētis
pēc sava projekta, savām rokām pagatavoja sekciju.”

Vēlme būt skolotājai Ilzei jau no bērnības. Un skolnieks nebija neviens cits kā jaunākais

brālis Andris. Ilzei patīk mūzika, ģeogrāfija, daudzreiz piedalās deklamētāju konkursos.
Meitenei ir laba muzikālā dzirde. Klavierspēli apgūst no 5 gadu vecuma Rūjienas bērnu

mūzikas skolā. Pēc pamatskolas beigšanas Ilze iestājas Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā. Tad Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, kuru beidz ar izcilību, iegūstot
koncertmeistara un klavierspēles pedagoga kvalifikāciju.

Pēc konservatorijas beigšanas 3 gadus strādā par klavierspēles pedagoģi Rēzeknes mū-

zikas vidusskolā. Nu jau vairāk nekā 20 gadus ir Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas kla-

vierspēles pedagoģe. Brīvajā laikā Ilze strādā par gidi ”Impro ceļojumos”, vadot ekskursijas uz Vāciju, Austriju, Grieķiju, Slovākiju, Čehiju un Ungāriju.

Andris: „ Tētis manī radīja interesi par sportu, taču reizē arī atgādināja: „Ar sportu

maizi nenopelnīsi.””

Republikas orientēšanās sporta sacensībās „Sprīdītis” jaunākajā grupā Andris Naukšē-

nu vidusskolas komandai palīdzēja izcīnīt uzvaru.

Basketbolā Andris ir republikas izlases kandidāts savā vecuma grupā. Viņš ļoti labi spē-

lē dambreti un šahu.

Mācoties Naukšēnu vidusskolā, Andris vienu gadu mēģina izglītoties arī sporta skolā

Rīgā. No tā cieš mācību darbs, sekmes pasliktinās. Viņš nolemj sporta skolu pamest un
atgriezties Naukšēnu vidusskolā.

Andrim ir otra mīlestība – mašīnas. Pēc vidusskolas beigšanas – Rīgas Tehniskā uni-

versitāte. Studijas autoceļu novirzienā. Savai profesijai Andris uzticīgs joprojām. Viņš ir
SIA „VIA” ceļu būve ražošanas direktors – valdes loceklis.

Liktenis ir nežēlīgs Ainas māsas Valijas ģimenei. Vīru apcietina. 1949. gada 25. martā

ceļā uz Sibīriju jāpošas arī Valijai un viņas trim bērniem – Aivaram, Inārai un Gunai. Guna vēl ir pavisam maziņa. Ar pagasta partordzes Emmas Jekales atļauju Aina var ņemt Gu-

nu pie sevis. Pēc gadiem atgriežas arī Ināra. Ainai un Oļģertam rūpes arī par diviem māsas
bērniem.
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Andris sportā
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Visa ģimene. Arī Ināra, Guna un Ainas mamma.
Oļģerts piedzīvoja mazbērnus Krišu un Elīnu. Viņi nu jau lieli, ieguvuši labu izglītību.

Kriša divas meitiņas gan savu vecvectētiņu vairs nesatika.

Mazbērniem bija tā laime daudzas skaistas vasaras pavadīt vectētiņa un vecmāmiņas

mājās Valmierā (Krišam pirmo Naukšēnos). Vectēvam vienmēr atradās laiks ar viņiem pa-

runāties, nodarboties. Viņi šīs vasaras vienmēr atceras ar lielu gaišumu sirdī. Viss, kas
saistās ar vectēvu, mazbērniem ir ļoti gaišs un mīļš.

Elīna (dzim. 02.09.1982.): „Es atceros, ka vectēvs mani paņēma klēpī un es ēdu šokolā-

des saldējumu. Vectēvs vienmēr smaidīja un bija ļoti gaišs un labestīgs. Ja mēs kādas ne-

rātnības izdarījām, viņš nekad nepacēla balsi, bet ar labu mūs pamācīja. Vectēvs mūs ļoti
mīlēja, un mēs viņu mīlējām. Vēl atceros, ka vectēvs mācīja no sēkliņām audzēt garāko
saulespuķi. Aicināja piedalīties aptieku organizētajā konkursā par izaudzēto garāko puķi.”

Krišs (dzim. 07.10. 1980.): „Vectēvs bija stingrs, bet mīļš. Viņam patika kārtība visās

lietās. Manuprāt, vectēvam patika pavadīt laiku dārzā. Viņš rūpējās par ābelēm. Tās vien-

mēr bija nokaļķotas, zari izgriezti. Apmales puķu dobēm arvien tika salabotas. Vīteņaugi
turējās pie skaisti nokrāsotiem statīviem. Darbarīki arvien tika nolikti vietā. Garāžā valdīja
kārtība.

Vislabāk patika, kad vectēvs mani mācīja braukt ar auto. Viņš iesēdās zilajā „žigulītī”,

ņēma mani klēpī un ļāva stūrēt.
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Vectēvs bija ļoti azartisks. Viņam patika spēlēt kārtis ar draugiem, arī uz naudu. Televī-

zijā skatījās sporta pārraides. Taču mēs viņam šajās nodarbēs nekad nebijām traucēklis.
Savu mīlestību uz sportu vectēvs centās nodot arī mums. Mācīja mani spēlēt šahu un dambreti.”

Elīna un Krišs
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35 gadi vienā skolā. Tas ir maz vai daudz?

„Var jau būt, ka daudz, taču gribas piekrist Konstantīna Ušinska domai, ka skolā skolo-

tājs nekad nenoveco. Jo vairāk tas izjūtams tad, ja panākts labs kontakts ar bērniem, ja
valda labas attiecības ar kolēģiem, ja skolā viegli strādāt. Man visi šie gadi bijuši labi, bagāti. Esmu bijis laimīgs. Laimīgs skolā.” Oļģerta Treija atziņa.

Pēc 35 skolā nostrādātajiem gadiem Oļģerts Treijs intervijā laikraksta „Skolotāju Avīze”

1982. gada 13. oktobra numurā atzīst:

„Šajos garajos gados nav bijusi neviena diena, kad nav gribējies iet uz skolu, kad bū-

tu noguris no tās. Nav bijusi neviena diena, kad es būtu brīvs no domām par skolu, kolēģiem, saviem audzēkņiem. Mainījušies skolotāji, ar kuriem kopā strādāts. Viņiem jūtos
visvairāk pateicīgs.”

Direktoram šķiet, ka tas gads bijis tukšs, ja neko nav izdevies skolai uzbūvēt, piebūvēt,

rekonstruēt. Un patiesi: „Treija laikā” uzcelta sporta zāle ar palīgtelpām (ģērbtuves, dušas

telpas, sporta inventāra noliktava un fizkultūras skolotāja kabinets), internāts 125 vietām

(ar centrālapkuri, kanalizāciju, dušas telpām, drēbju žāvētavu u.c.) , 2 dzīvojamās mājas
skolotājiem ar 16 dzīvokļiem, darbnīcas ēka ar kokapstrādes, metālapstrādes, mašīnu remontiem nepieciešamajām telpām, četrvietīga garāža skolas tehnikas glabāšanai, materiālu noliktava, sakņu pagrabs.

Vieni no pirmajiem toreizējā Valmieras rajonā naukšēnieši ķeras pie mācību kabinetu

izveides. Direktora rosināts, fizikas skolotājs Vidulis Vīksne ar izdomu un iniciatīvu iekārto
labu fizikas kabinetu. Mācību kabinetu iekārtošanā daudz paveic bioloģijas skolotāja Ilga
Ivanova un ķīmijas skolotājs Uldis Zuments. Ar skolotāju Annas Virses un Skaidrītes Drei-

manes iniciatīvu un neizsīkstošo radošo domu izveidots 1.-3. klašu kabinets. Iekārto kabinetus – klases vēstures, ģeogrāfijas, svešvalodu, dzimtās valodas, matemātikas, elementā-

rās militārās apmācības un mūzikas mācīšanai. Bez tam iekārto laboratoriju traktoristamašīnista specialitātes apgūšanai, mājturības kabinetu, metodisko kabinetu un bibliotēku.

Ne tikai mācību kabinetos, bet arī skolas izmēģinājumu lauciņos, kolhozu tīrumos, sko-

las apkārtnes sakopšanā nobrieduši daudzu skolēnu nākotnes nodomi – kļūt biologam,
dārzkopim, agronomam, zootehniķim...

Direktors Oļģerts Treijs panāk arī to, ka tie jaunieši, kuri strādā un kuriem vēl nav vidē-

jās izglītības, var to iegūt. Naukšēnu vidusskolā tiek dota iespēja pabeigt vidusskolu neklātienē.

Skolas šefi – kolhozs „Liesma” („Naukšēni”), Starpkolhozu celtniecības organizācija

un arī Naukšēnu ciema izpildu komiteja palīdz iegādāties jaunas kabinetu iekārtas, papildināt mācību tehniskos līdzekļus.
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Direktors O. Treijs trešais no kreisās, ārpusklases un ārpusskolas darba
organizatore A. L. Krūmiņa vidū, arodbiedrības pr-tājs J. Zandersons pirmais
no kreisās, ciema izpildkomitejas pr-tājs J. Eglītis (otrais no labās) kopā ar
šefu organizācijām (kolhoza „Liesma” pr-tājs E. Šīravs trešais no labās), kolhoza ekonomiste A.Ēvele (otrā no kreisās) un Starpkolhozu celtniecības organizācijas (SCO) pārstāvji domā par skolas mācību materiāli tehniskās bāzes
palielināšanu.
Skolotāju kolektīvs risina jautājumu par mācību stundas efektivitātes
paaugstināšanu. Par labu mācīšanas un audzināšanas darbu no 23 pedagogu
lielās saimes pionieru vadītāja apbalvota ar nozīmi „PSRS tautas izglītības teicamnieks” un 8 skolotāji ar nozīmi „Latvijas PSR tautas izglītības teicamnieks”. Atzinīgi novērtēts arī direktora darbs.
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Direktors Oļģerts Treijs kopā ar skolotāju kolektīvu runā par pedagogu
meistarības paaugstināšanu.
No labās bioloģijas skolotāja Ilga Ivanova, dziedāšanas skolotājs Jānis Zandersons, ārpusklases un ārpusskolas darba organizatore Anitra Līga Krūmiņa, mācību pārzine, matemātikas skolotāja Nellija Tetere, pionieru vadītāja
Ausma Nēringa, latviešu valodas un literatūras skolotāja Ināra Zumente,
krievu valodas skolotāja Jūlija Matisone, vēstures skolotāja Inta Ozoliņa, tālāk – redz tikai nedaudz – pensionētā skolotāja Nora Vēliņa, fiziskās audzināšanas skolotājs Gunārs Krūmiņš, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Pūre, krievu valodas skolotāja Olga Molčānova, vēstures skolotāja Meta
Āboltiņa, fizikas skolotāja Ruta Zandersone, bibliotekāre, internāta audzinātāja Ilga Baune, 1.-4.klašu skolotāja Skaidrīte Dreimane, aizmugurē – 1.4.klašu skolotāja Inta Strautiņa, 1.-4.klašu skolotāja Anna Virse, matemātikas
skolotāja Aina Treija, ķīmijas skolotājs Uldis Zuments, vācu valodas skolotājs
Jānis Ķelpe, traktormācības skolotājs Pēteris Zeimulis.
„Arī skolēna brīvajam laikam jābūt piepildītam. Neatliks laika nedarbiem. Un klases

audzinātāja svēts pienākums ir palīdzēt audzēkņiem savu spēju izkopšanā. Bet paraugam
ir jābūt skolotājam,” tā uzskatīja Oļģerts Treijs.

Naukšēnos ir aktīva sporta un kultūras dzīve. Daudzi skolotāji aktīvi piedalās sabiedris-

kajā dzīvē – ir ciema padomes deputāti, palīdz izveidot jaunās sadzīves tradīcijas, piedalās

pašdarbībā, vada sporta dzīvi un paši ir aktīvi sportisti. Arī direktors Oļģerts Treijs dzied
ciema jauktajā korī, spēlē teātri, piedalās svētku uzvedumos. Ir aktīvs sportists. Viņš spēlē

volejbolu, basketbolu, galda tenisu, novusu, šahu, dambreti, arī bez zolītes viņš nevarēja
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dzīvot, patika vēžot.

Kolhoza sacensībās šahā piedalās skolas direktors Oļģerts Treijs
Gandrīz pie katra kabineta ir savs mācību priekšmetu pulciņš vai aktīvs, kur skolēni var

apmierināt un attīstīt tālāk savas intereses. Ik gadus viņi izmēģina spēkus dažādās mācību

priekšmetu olimpiādēs un konkursos kā skolā, tā rajonā. 3. mācību ceturkšņa noslēgumā
viss skolas kolektīvs pulcējas Zinību svētkos.

Viens no pirmajiem un darbīgākajiem mācību priekšmetu pulciņiem skolā ir literāri-

dramatiskais pulciņš, kas dibināts jau 1945./46. māc.g. Pulciņš darbojas līdz 60. gadu bei-

gām. Ik gadus tiek rīkoti rakstnieku vakari. Skolēni mācās izteiksmīgi runāt, lasīt referātus. Tiek gatavoti literārie žurnāli, mācību līdzekļi. Bērni izmēģina arī savas jaunrades

spējas. Sākumā pulciņu vada skolotāja Ērika Brūmane, tad no 1949./50.māc.g. līdz
1960./61. māc.g. latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Siliņa. Viņas vadībā pulciņa

darbs ir vissaistošākais.

1961./62. māc.g. pulciņa vadību pārņem Ināra Zumente (Smilts).

Bērniem ļoti patīk spēlēt teātri. Gatavojoties Jaungada eglītes vakariem, parasti tiek

iestudēta kāda ludziņa. Iestudējumu režisore ir skolotāja Nora Vēliņa, vēlāk viņas meita

Anitra Līga Krūmiņa. Izrādes gatavošanā iesaistīti bērni, skolotāji, vecāki. Iestudējumi nereti tika izrādīti arī kolhoza klubā u.c.

Skolā ir pūtēju un estrādes orķestri, kori, deju kolektīvs, ansambļi. Katru pavasari plašā

pašdarbības koncertā, kura klausītāji ir visi ciema ļaudis, tie rāda savu sniegumu. Pašdarb23

nieki piedalās Skolēnu dziesmu un deju svētkos.

Skolas deju kolektīvu (5.-8. klase) vada pionieru vadītāja, skolotāja Ausma Nēringa.

Ausma atceras: „Nekad agrāk neko tādu nebiju darījusi. Direktors man pateica: „Tu esi
jauna. Mācies un strādā...””

Laikā no 1957.-1992.gadam pūtēju orķestri vada skolotājs Uldis Zuments. Orķestris pie-

dalās visos svinīgajos pasākumos skolā, ciemā, kolhozā. Sporta svētki, pionieru vienības

sanāksmes, ugunskuri, valsts svētki. Orķestris viesojas kaimiņu skolās. Pūtēju orķestra pavadījumā ir uzstājies skolas deju kolektīvs. Izmēģināti spēki arī estrādes žanrā. Kolektīvs
piedalās Dziesmu un deju svētkos. Regulāri tiek gatavota jaunā maiņa.

Sevišķi centīgi audzēkņi gatavojas Darba rezervju svētkiem 1960. gadā. Vajadzēja

pārstāvēt Naukšēnu profesionāli tehnisko skolu Nr.1. Piedalīšanās svētkos dod daudz.
Audzēkņi saprot, ka apstāties nedrīkst, ka jāstrādā neatlaidīgi. Ir acīm redzams progress –
toņi kļūst skanīgi, viegli un tīri.

Ar gadiem pūtēju orķestra sastāvs kļuvis kuplāks. Arī vairākas meitenes izvēlē starp

kori un orķestri priekšroku dod pūtējiem.

Līdz 1979. gadam pūtēju orķestris spēlē ar 1956. gadā iegādātajiem instrumentiem.

1979. gadā ar Naukšēnu ciema padomes un kolhoza „Naukšēni” atbalstu skola saņem līdzekļus jaunu instrumentu iegādei.
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50.gadu beigās

1972.gadā
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Vēl jāpiemin Naukšēnu vidusskolas jauno pūtēju piedalīšanās skolas piebūves pamatu

likšanas ceremonijā 1990. gada 6. novembrī. (Direktors Treijs jau ir devies pelnītā atpūtā,
bet šajā pasākumā piedalās.) Neizpaliek himna, tušs, sveikšanas maršs. Skan Celtnieku

maršs, kuru šim gadījumam ilgi meklē. Godinot celtniekus, viesus, tas skan kā vēstījums
nākamajām paaudzēm, kas te mācīsies.

Muzikālā audzināšana. Līdz 1956. gadam dziedāšanu māca direktors Herberts Vēliņš.

No 1956. gada par dziedāšanas skolotāju strādā skolas absolvents Jānis Zandersons.

Pie Naukšēnu bērniem bieži viesojas republikas mākslinieki: iemīļoti dziedātāji, kom-

ponisti, konservatorijas audzēkņi, Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņi un Valsts akadēmiskais koris. Skolēni brauc uz Rīgu, lai noskatītos izrādes Operas un baleta teātrī. Kat-

rai izlaiduma klasei ir tradīcija pirms skolas beigšanas kolektīvi noskatīties kādu operas vai
baleta izrādi.

Skolotājs Jānis Zandersons vada 1.-4.klašu, 5.-8.klašu, 9.-11.klašu korus.

Vecāko klašu koris. 1958. gads.
Vidusskolas klasēs zēnu balsu parasti ir maz, tāpēc skolā ir meiteņu koris. Jānis Zan-

dersons izveido zēnu un meiteņu ansambļus, regulāri atjaunojot dziedātāju sastāvu. Labas atsauksmes gūst meiteņu ansambļi.

Skolā ir vidusskolas zēnu ansamblis. To nomaina vidējā skolas vecuma zēnu ansamblis.

Ir arī skolēnu jauktais dziesmu ansamblis.
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Kori un ansambļi piedalās visos skolas sarīkojumos. Ir bieži viesi ciema, kolhoza rīkota-

jos pasākumos. Populāras ir aģitbrigāžu viesošanās kolhoza kopsapulcēs un brigāžu vaka-

ros. Aģitbrigādes. Tas nozīmēja, ka cilvēku kopā sanākšanas reizēs vispirms tika nolasīts

referāts par valstiski svarīgu tēmu. Pēc tam sekoja priekšnesumi – dziesmas, dejas, skeči,
vingrojumi... Naukšēnu skolu materiāli atbalstīja ciema kolhozi: „Liesma”, „Brīvā Druva”,

„Dzirkstele”, „Rūja”, „Zvaigzne”. Skolas aģitbrigāžu uzdevums savukārt bija piedalīties kolhozu rīkotajos pasākumos.

1965. gadā ciemā atjauno jaukto kori. Tā sastāvā ir daudzi Naukšēnu vidusskolas skolē-

ni. Jūnijā koris piedalās Valkas zonas Dziesmu svētkos Naukšēnos un 14. Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā. Diriģents Jānis Zandersons.

Jāņa Zandersona darbu turpina mūzikas skolotāja Inese Nora Dālberga. Viņas vadība

darbojas 1.-3.klašu, 4.-8.klašu un 9.-11.klašu kori un meiteņu ansamblis.

60. gadu otrajā pusē skolā izveidojas estrādes orķestris (klavieres, saksofons, trompete,

bungas).Tā ir skolēnu pašu iniciatīva. Strādā ļoti patstāvīgi. Muzicē skolā rīkotajos deju
vakaros, arī ciema, kolhoza sarīkojumos.
70.

gados

skolotāja Pētera

Zeimuļa

vadībā

darbu

sāk

estrādes

ansamblis

„Sintija” (sintezators, ģitāras, bungas). Ir savi solisti, dueti. Gandrīz katru otro nedēļu skolā ir balles, jo pašiem sava deju mūzika. Ieejas biļete – laba uzvedība un mācību darbs.

Īsu brīdi skolēniem ir iespēja mācīties modernās dejas. Grūtības parasti sagādā vadītāju

trūkums.

Ikvienā darbā direktors O. Treijs prasa kvalitāti. Arī koru, ansambļu, orķestru skanēju-

mam jābūt skaistam, deju solim raitam , aģitbrigāžu sniegumam labam.

Labām tradīcijām bagāta ir skolas fizkolektīva dzīve. Direktors Treijs ir sporta cilvēks.

Viņa nopelni ir skolas sporta bāzu izveidošanā un pilnveidošanā. Tas viss notiek ciešā sa-

darbībā ar kolhozu „Liesma”, vēlāk „Naukšēni”. Ja kolhoza vadība redz, ka sporta jomā
viss notiek pareizi, tad nekas netiek žēlots.

Treneris
Alfrēds
Krauklis
atklāj
sporta zāli
27

1962. gadā ar kolhoza speciālistu palīdzību uzbūvē sporta zāli un internātu 125 vietām.

Darbā tiek iesaistīti arī vecāko klašu skolēni. Atklāšana ir 27. oktobrī. Direktors uz atklāša-

nu uzaicina VEF basketbolistus ar treneri Alfrēdu Kraukli priekšgalā. Priekšnesumus
sniedz mākslas vingrotāji un bokseri. Arī Naukšēnu profesionāli tehniskās skolas vingrotāji Jāņa Vārava vadībā ir sagatavojuši plašu programmu.

Sporta zāle un internāts

Viena no internāta istabiņām
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Ar kolhoza palīdzību gadu no gada Rūjas upē ir iekārtota 25 m peldētava ar diviem celi-

ņiem.

Sešdesmito gadu beigās tiek iekārtots stadions. Kopā ar kolhozu. Stadiona plānošanu

un nospraušanu dabā veic kolhoza agronoms Vilis Baunis, bet celtniecības darbus - fizkultūras skolotājs Gunārs Krūmiņš kopā ar vidusskolēniem. Divas dienas ar kolhoza mašīnām

no Valmieras Daliņa stadiona uz Naukšēniem ved skrejceļa veco izdedžu segumu, jo pilsē-

tas stadionā uzklāj bituma segumu. Noklāj visu stadiona apli. Skolēni skolotājas Ilgas Ivanovas vadībā iestāda dzīvžogu un kociņus.

Sadarbībā ar kolhozu pie skolas iekārto ļoti labus tenisa un volejbola laukumus.

To visu var izdarīt tikai skolas vadības (direktori H. Vēliņš un O. Treijs) un kolhoza

(priekšsēdētāji E. Šīravs, no 1973.g. V. Skujiņš) sadarbības rezultātā. Darbā aktīvi iesaistās
viss skolas kolektīvs.

Pateicoties šai sadarbībai, kolhozs „Liesma” no 1964. – 1974. gadam ir republikas labā-

ko lauku fizkolektīvu pirmajā trijniekā. Septiņas reizes izcīna Arodbiedrību republikāniskās padomes Ceļojošo sarkano karogu un naudas balvas, divreiz ir otrajā, vienu reizi treša-

jā vietā. Fizkultūriešu dienas uzrunā 1971. gada 21. augustā Latvijas PSR Ministru pado-

mes Fiziskās kultūras un Sporta komitejas priekšsēdētājs R. Elsbergs labāko republikas
skolu vidū min Naukšēnu vidusskolu, atzīmē tās sekmīgo sadarbību ar kolhozu „Liesma”
fiziskās kultūras un sporta darbā.

1973. gadā kolhoza vadību pārņem Visvaldis Skujiņš. Naukšēnos sākas lieli celtniecības

darbi. Turpinās skolas un kolhoza sadarbība, tajā skaitā arī sportā.

Katru gadu skola sasniedz labus rezultātus sportā un tūrismā. Ar 1956./57. māc.g. par

fiziskās audzināšanas skolotāju sāk strādāt Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta absol-

vents Gunārs Krūmiņš. Kopš šī laika skola piedalās gandrīz visos rajona mēroga skolu
sporta pasākumos. Uzvaras izcīna skolas dambretisti, šahisti, volejbolisti.

1957./58. māc.g. skolas fizkultūrieši izcīna pirmās vietas vidusskolu grupā šaušanā un

riteņbraukšanā, bet septiņgadīgo skolu grupā volejbolā un slēpošanā. Laikraksta
„Pioņerskaja Pravda” balvas izcīņā slēpošanā – 1. vieta 4 gadus pēc kārtas.

1958./59. māc.g. skolas komandas izcīna pirmās vietas kā rudens, tā pavasara spartaki-

ādēs septiņgadīgo skolu grupā. Pirmā vieta pionieru spartakiādē.

Liels panākums ir skolas izcīnītā pirmā vieta Rūjienas rajona 1959. gada spartakiādes

sacensībās riteņbraukšanā. Skolai trešā vieta.

Ar rajonu apvienošanu stipri pieaug konkurence, taču arī tas netraucē gūt labus panā-

kumus.

Rajona skolu izlases komandās bijuši iedalīti vairāki skolēni. Rudīte Grīnberga ir arī

republikas skolu jaunatnes izlases komandas dalībniece vieglatlētikā. 1961. gadā Rudīte

uzstāda 4 jaunus rajona rekordus visās mešanu disciplīnās. Par rajona čempionēm volejbolā kļuvušas Agrita Kupluma un Ildze Puriņa.
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Augstu sporta meistarību sasnieguši vairāki 1. un 2. sporta klases riteņbraucēji.

Fiziskās audzināšanas darba pamatā skolā ir GDA (Gatavs Darbam, Aizsardzībai) kom-

plekss. Visi 5.-11. klašu skolēni iesaistās normu kārtošanā. PSRS Tautsaimniecības sasnie-

gumu izstādē Maskavā 1972. gadā fizkultūras skolotājs Gunārs Krūmiņš runā par GDA
normu kārtošanu skolā.

Par tradīciju kļuvušas sacensības pašiem mazākajiem – oktobrēniem.

Vēlākajos gados populārs sporta veids ir basketbols. Rajona izlases komandā tiek ie-

kļauti Indulis Kubliņš un Ojārs Melderis.

Skolā iecienīts ir basketbols
Distanču slēpotāji izcīnījuši rajona kausu slēpošanā vidusskolu grupā. Labus rezultātus

guvuši orientieristi. Sekmīgi pulciņu vada skolotāja Anitra Līga Krūmiņa. 1971./72. māc.g.
skolas orientieristi republikas sacensībās „Sprīdītis” iegūst 1. un 2. vietu.
Samērā daudz skolas absolventu savu dzīvi saistījuši ar sportu.

Skolotājs Oļģerts Treijs 1953. gadā noorganizē jauno ģeogrāfu pulciņu.

Ģeogrāfu pulciņa darba mērķis – paplašināt un padziļināt mācību stundu darbu. Skolē-

niem, kuri interesējas par ģeogrāfiju, dot praktiskas darba iemaņas, mācīt patstāvību,
prasmi uzstāties, veicot novadpētniecības un tūrisma darbu. Skolotāja Treija vadībā veikti
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daudzi interesanti pasākumi: izgatavotas reljefa kartes, veikti neklātienes ceļojumi, izgatavoti uzskates līdzekļi. Bērni mācās rīkoties ar kompasu, orientēties. Izgatavoti albumi.
Ģeogrāfi veic vairākus novadpētnieciska rakstura pārgājienus.

Tad pulciņa vadību pārņem Anitra Krūmiņa. Arvien aktīvāk bērni aizraujas ar tūrismu

un orientēšanās sportu.

Ķīmijas pulciņu vada skolotājs Uldis Zuments. Pulciņā gūst padziļinātas zināšanas ķī-

mijā. Skolēni brauc tuvākās un tālākās ekskursijās, gūst ierosmi ķīmiskajās rūpnīcās.

Darbs ir auglīgs, jo mudinājis daudzus skolas absolventus apgūt ķīmijas zinātnes. No
Naukšēnu vidusskolas nākuši daudzi republikā pazīstami ķīmiķi, farmaceiti, biologi, ārsti.

Ļoti rosīgs skolā ir naturālistu pulciņš. Pulciņa vadītāja bioloģijas skolotāja Ilga Ivanova

ir zinoša, stingra un noteikta savās prasībās. Mācību stundās iegūtās zināšanas naturālisti
papildina praktiskajās nodarbībās profesionāli tehniskās skolas siltumnīcās (iekārto lecek-

tis, sēj vasaras puķes un agros dārzeņus, izaudzē puķu stādus skolas apkārtnes izdaiļošanai un skolas lauciņu vajadzībām). Savā skolā paplašina un atjauno skolas ogulāju dārzu.
Ogulājus un košuma krūmus saņem naturālisti un Naukšēnu ciema iedzīvotāji mājas ap-

kārtnes izdaiļošanai un ogu dārzu iekārtošanai. Katru rudeni septembra mēnesī naturālisti
rīko rudens ziedu skati. Sevišķi aktīvi bērni strādā pavasarī, sagaidot atgriežamos putnus.
Spārnotajiem draugiem gatavo būrīšus. Tiek rīkotas putnu dienas.
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Sākot ar 1954. gadu, jaunie naturālisti ir arī Vissavienības lauksaimniecības izstādes

kandidāti. 1955., 1956., 1957. gadā naturālistu pulciņš apbalvots ar Vissavienības lauk-

saimniecības izstādes medaļu un 4 Goda rakstiem. Naturālistu pulciņš vairākkārt piedalījies republikas jauno naturālistu salidojumā, saņēmis goda rakstus un balvas.
listi.

Zinātnisks darbs norisinās skolas izmēģinājumu lauciņos. Te strādā ne tikai naturā-

Jaunie naturālisti veic izmēģinājumus kolhoza „Liesma” laukā
Praktisko darbu pulciņš nodibinās pēc tam, kad skolā iekārto darbnīcas. Pulciņu vada

skolotājs Zigfrīds Virsis. Pulciņa galvenais uzdevums - salabot mācību līdzekļus, sīko inventāru (krēslus, ķeblīšus u.c.) un pagatavot jaunus. Kad jau ir nostiprinājusies skolas materiāli tehniskā bāze, šos darbus veic skolas saimniecības daļas vadītājs.

Uz 1951. gadā dibinātā fizikas-matemātikas pulciņa bāzes izveido jauno tehniķu pulci-

ņu. Vadītājs fizikas skolotājs Vidulis Vīksne. Skolēni pulciņā apgūst pamatzināšanas fotogrāfijā, elektrotehnikā, radiotehnikā, iekšdedzes dzinēja uzbūvē, tehniskajā modelēšanā un

modelēšanā. Pulciņš veic skolas radiofikācijas darbus. Visus gadus skolā darbojas radiomezgls. Tā galvenais uzdevums – nodot nepieciešamo informāciju gan skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, gan klašu kolektīviem.

1958. gadā no kolhoza iegūst divas nolietotas automašīnas GAZ-MM. Atremontē vienu,

iegūstot valsts numura zīmi. 1957./58. māc.g. pulciņš fizikas kabinetam sagatavo mācību
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līdzekļus fizikā un elektrotehnikā. 1960./61. māc.g. organizē darbu, lai audzēkņi varētu

apgūt traktorista specialitāti. 1961./62. māc.g. 26 skolēni no vidusskolas klasēm apgūst
satiksmes noteikumus un motocikla uzbūvi, lai pavasarī iegūtu motociklista un šoferaamatiera vadīšanas tiesības.

Vēlākajos gados, kad skolā sāk apgūt traktorapmācību, pulciņa vairs nav.

Sarkanā Krusta pirmorganizācija skolā sāk darboties jau 1947. gadā. Par vadītājām biju-

šas skolotājas Emma Zeņķe, Nora Vēliņa, Aina Deičmane, Aina Treija, Anna Virse

(Hincenberga). Aktīvi darbojas sanitārais stūrītis, sniedzot palīdzību saslimšanas gadījumos, kā arī palīdz sakārtot apģērbu un apavus jaunāko klašu skolēniem. Vecāko klašu mei-

tenes praktizējas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā ciema ambulancē. Apmācības
vada ārste Aina Priede.

1958. gadā visā Padomju Savienībā atzīmē Sarkanā Krusta pirmorganizācijas 40. gada-

dienu. Labākās pirmorganizācijas apbalvo. Naukšēnu vidusskola saņem PSRS Sarkanā
Krusta goda rakstu.

Skolas sanitārais postenis rūpējas par tīrību un kārtību skolā: veic internātā sanitārās

pārbaudes, seko, lai audzēkņi ievēro tīrību un kārtību.

Laikā, kad visā valstī aktīvi notiek civilās aizsardzības apmācības, arī skolā šis darbs tiek

organizēts. Sarkanā Krusta dalībnieces skolotājas Annas Virses, ciema ārstes Ainas Priedes
un feldšeres Annas Tenteres vadībā mācās sniegt pirmo palīdzību.

Skolēnu patērētāju biedrības sākums meklējams jau Mirķu skolā. Uz kādu laiku tās dar-

bībā ir pārtraukums. 1958. gada 28. decembrī Rūjienas patērētāju biedrība aicina Naukšēnu augošajā vidusskolā dibināt skolēnu patērētāju biedrību. Aicinājums gūst atbalstu. Dažus gadus skolēnu patērētāju biedrība arī darbojas.

Laikā, kad skolās ievieš obligāto militāro apmācību, Naukšēnos arī šis darbs ir labi or-

ganizēts. Rezultāti tiek parādīti zināšanu pārbaudē – skatē.

Skolas visdažādākās darba nozares vada komjaunatnes un pionieru organizācijas. Abu

organizāciju pedagoģiskajā vadībā ir daudz pozitīva, jo direktoram rūp pionieru, komjauniešu veikums. Starp klasēm tiek rīkoti konkursi par labākajām sekmēm, kārtīgākajiem
mācību piederumiem. Cīņā pret nesekmību un neattaisnotiem stundu kavējumiem tiek

iesaistītas vecāku darba vietas. Skaisti ir klašu pārgājieni „Zelta rudens” un „Pretī pavasarim”. Klašu kolektīvi veido pārgājienu aprakstus, kuros ievieto pašu uzņemtās fotogrāfijas.
Pionieru vienība, sagaidot savas organizācijas 50. gadadienu, ierindojas starp rajona labā-

kajām pionieru vienībām. Ar savas organizācijas vēstures materiāliem piedalās rajona sko-

lu novadpētniecības skatē. Pēc tam tiek izvirzīta arī uz republikas jauno novadpētnieku
skati. Pionieru un komjauniešu aģitbrigāde ir gaidīts viesis gan ciema pasākumos, gan apkārtējās skolās.

Pirmie palīgi organizāciju darbā ir skolotāji Ausma Nēringa, Anitra Līga Krūmiņa, Gin-

ta Ganševska.
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Pionieru vienības padome (vadītāja skolotāja Ausma Nēringa) apspriež
plānu, kā labāk organizēt darbu Vissavienības maršā „Vienmēr gatavs!”

Skolas komjaunatnes komiteja (vadītāja skolotāja Anitra Līga Krūmiņa) –
pirmais palīgs pedagogu kolektīvam un katra skolēna audzināšanā
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Oļģerts Treijs strādājis arī sabiedriskajā darbā. Vadījis rajona klašu audzinātāju meto-

disko komisiju. No 1957. gada 24. februāra ir Latvijas PSR Zinību biedrības biedrs. Vadījis
Zinību biedrības un Pedagogu biedrības Naukšēnu skolas pirmorganizācijas, veicinājis

jaunās sadzīves tradīcijas. Viņš katrā sasaukumā ievēlēts par Valmieras rajona Naukšēnu
ciema padomes deputātu.

Skolā ir dziļi iesakņojušās tradīcijas

1. septembris. Pīlādžu, kļavlapu, gladiolu, asteru, skolasbērnu atdošanas un saņemša-

nas laiks. Tik daudz rūpju, gādības un raižu vecāku sejās un vārdos, tiekoties ar audzinātā-

jiem, sevišķi 1. klasē. Tikpat daudz rūpju un gādības audzinātāju un skolotāju vārdos un

darbos, saņemot lielo saimi, skolas formas tērpos ieģērbtus, svaigus, enerģiskus, mazos
nobijušos no nezināmā. Veras klašu durvis un piepildās svētku rotā tērptā skolas zāle.
11.klases skolēni ieved zālē un nosēdina uz skatuves mazos pirmklasniekus.

Tad bezrūpīgā čalošana apklust un skolas saimi, vecākus un ciemiņus sveic skolas di-

rektors. Viņš runā par darbu, kas šogad būs paveicams, izsaka atzinīgus vārdus par bērnu

veikumu vasarā, pateicas vecākiem par skaisti sapostajiem bērniem un par to, ka neviens
bez iemesla nav palicis mājās. Bija pat tādi pirmie septembri, kad visi bērni simtprocentīgi

bija klāt. Laikam tāpēc gandrīz simtprocentīgi šī skolas svētku diena bija saules apmirdzēta.

Ir atkal viena no pirmajām skolas dienām. No labās: Gunārs Krūmiņš, Skaidrīte Dreimane, Anitra Līga Krūmiņa, Ruta Zandersone, Ausma Nēringa, Dace
Ļebedeva, Baiba Purmale, Ginta Ganševska, aizmugurē: Rūta Pūre, Jānis
Zandersons, Olga Peipiņa, Vidulis Vīksne, Līga Ziemane, direktors Oļģerts
Treijs, Inta Ozoliņa, Ināra Zumente, Uldis Zuments.
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Neiztrūkstoši sveicēji 1. septembrī ir ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Jānis Eglītis

un rajona pārstāvis (vai no rajona izpildkomitejas, Tautas izglītības nodaļas IDA vai partijas rajona komitejas).

Noslēgumā ir mazi skolēnu priekšnesumi.

Mācību gada pirmo zvanu dod 1. un 11. klases skolēns.

Bet svarīgs ir pats svētku sagatavošanas darbs. Visu augusta mēnesi pie tā strādā visa

skolotāju saime direktora uzraudzībā, vadībā un tiešā klātbūtnē. Audzinātāji aicina palīgā

bērnus savu klašu telpu sakārtošanā. Priekšmetu skolotāji atsvaidzina un papildina kabinetus. Skolēnu organizāciju vadītājas strādā savā jomā. Skolas vadība gatavo skolas galve-

no lozungu, ko novieto skolas zālē virs skatuves. Te vajadzēja izskanēt partijas norādēm.
Tiek meklēts kas pārliecinošs, mazāk uzbāzīgs. Tas arī visā skolas uzskatāmajā aģitācijā,
kam vajadzēja būt katrā klasē, kabinetā un kāpņu telpās, ir vienīgais partejiskais.
Skolas apkārtni poš un par ziediem gādā skolotāja Ilga Ivanova.

Augusta beigās pārstāvji no rajona apmeklē visas skolas. Pārbauda, kā tās sagatavotas

jaunajam mācību gadam. Naukšēnu skola katru gadu var lepoties. Pieņemšanas komisija ir
apmierināta.

Liels darbs ir skolēnu apciemošana dzīves vietās. Katrs mikrorajons uzticēts vienam

skolotājam, kurš ir atbildīgs, lai bērni ierastos skolā. Pamata izglītība ir obligāta.

Pēc nedēļas pie pionieru ugunskura pienācis laiks parunāt „par vasaru un saules die-

nām”. Izdomas bagātā pionieru vadītāja, skolotāja Ausma Nēringa strādā ar oktobrēnu un
pionieru vecuma bērniem. It sevišķi šajā pasākumā ir jūtama tāda kā romantisma pieskaņa.

Pionieru ugunskuru iekur skolas bērzu birzītē, kādreiz arī Brantiņmežā. Par aizvadīto

vasaru stāsta skolēni un skolotāji. Runā tie, kuri brīvdienas pavadījuši nometnēs (arī Arte-

kā), ekskursijās. Dažreiz tiek uzaicināts kāds pieaugušais ar interesantu stāstu. Kādā
ugunskura saietā ir uzaicināts piedalīties Ivars Vēliņš. Viņš bija atgriezies no karadienesta
polārajā dreifējošā stacijā.

Vēlāk tas nav tikai pionieru ugunskurs. Pie ugunskura pulcējas arī vecāko klašu skolēni.

Skolas kolektīvā uzņem tos, kuri mācības sāk 9. klasē. Devītklasnieku „iesvētīšana” sākas
ar „Puķu valsi”.

Pirmā ceturkšņa beigās – uzņemto saistību rezultātu apkopošana. Ražas svētki. Šajā

dienā skolā pulcējas apkārtējo kolhozu priekšsēdētāji un darba pirmrindnieki. Skolas di-

rektors sniedz atskaiti par paveikto. Skolēni sveic darba pirmrindniekus un savu kolhozu
priekšsēdētājus. Kolhozu priekšsēdētāji apbalvo skolēnus, čaklākos darba darītājus. Bērni
rāda priekšnesumus no vasaras kultūras programmas.

Bioloģijas skolotāja Ilga Ivanova ar savu naturālistu pulciņu organizē brīnišķīgas ražas

izstādes.
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Ražas svētki
Kolhoza „Liesma” pārstāvji stāsta par savu darbu un pateicas skolēniem par darbu va-

sarā.

No labās: skolas direktors Oļģerts Treijs, kolhoza galvenais zootehniķis Aldonis Krie-

vāns, kolhoza slaucēja Austra Baune, kolhoza priekšsēdētājs Elmārs Šīravs, kolhoza galve-

nais agronoms Vilis Baunis, kolhoza ekonomiste Austra Ēvele, kolhoza skaitļošanas mašīnu operatore Dzintra Krievāne

Pirmā ceturkšņa beigās atzīmē arī Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienu.

5. decembrī skolā ir oktobrēnu svētki. Šajā dienā visi 1. klases skolēni kļūst par oktobrē-

niem. Pēc noteikumu norunāšanas pionieri viņiem piesprauž oktobrēnu nozīmītes. Pēcpusdienu ievada oktobrēnu un pionieru polka.

Mīļi un sirsnīgi ir Jaungada eglītes vakari, kuri parasti notiek 27. vai 28. decembrī. Kat-

ra klase ir sagatavojusi priekšnesumu. Ir pat teātra uzvedumi. Ļoti skaisti tērpi. Tos bērniem palīdz gatavot skolotāji, vecāki.

Ierodas Sala tētis ar dāvanu maisu (arī žagariem). Pie lielās, skaistās egles izgreznotajā

skolas zālē sākas dejas un rotaļas.

Žetonu vakars ir pēdējais 11. klases skolēnu rīkotais pašdarbības vakars. Sākumā to rīko

decembra pirmajā pusē, vēlākajos gados februārī vai martā. Skolēni saņem žetonus – piederības zīmi savai skolai.
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Direktors
piesprauž žetonu
abiturientei
Dzintrai
Piebalgai
23. februārī, padomju armijas dienā, skolas apkārtnē un Brantiņmežā tiek spēlētas pi-

onieru kara spēles. Vada pionieru vadītāja Ausma Nēringa.

Zinību dienā 3. ceturkšņa beigās notiek mācību gada darba vērtējums ar nolūku parā-

dīt, ko mācību gada laikā paveikuši mācību priekšmetu pulciņi, klašu kolektīvi. Sveic labākos skolēnus mācību darbā, konkursu un olimpiāžu uzvarētājus. Tā ir atvērto durvju diena
visiem vecākiem un pamatīga, skaista atskaite, uz ko ļoti gatavojas kā skolēni, tā skolotāji.

Plaši ir mācību gada nobeigumā organizētie atskaites koncerti. Dziedātāji, dejotāji, mū-

ziķi, daiļrunātāji rāda labāko, ko iemācījušies. Ciema ļaudis ļoti gaida šos koncertus. Di-

rektors pirms pasākuma ir noklausījies visus priekšnesumus, izteicis vērtējumu. Slikti un
pavirši sagatavots darbs netiek pieņemts. Priekšnesums netiek iekļauts atskaites koncerta
programmā.

Pēdējā zvana diena 11. klases skolēniem ir maijā. Pirms izlaiduma eksāmeniem.

Sākas eksāmenu laiks 8. un 11. klasei.
8. klases izlaidums ir jūnija sākumā.
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11. klases izlaidums un absolventu birzī dziedātā atvadu dziesma skolai. Pie akmens

zem sava stādītā kociņa piestiprināta piemiņas plāksne ar izlaiduma skaitli. Direktors Oļģerts Treijs ir tas, kurš ierosina veidot absolventu birzi.

Pilngadības svētki ir ne tikai skolas, bet visa ciema mērogā tiem, kuri attiecīgajā gadā

sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlāk šos svētkus organizē reizē ar 11. klases izlaidumu.

Vairākus gadus ir tradīcija pēc izlaiduma braukt ekskursijā (visu pēdējo mācību gadu

audzēkņi krāj naudu, lai varētu izbraukumā piedalīties).

Kad aiz muguras iestāju eksāmenu laiks un darba meklējumi, augusta pēdējās svētdie-

nas vakarā skolā pulcējas bijušie skolēni, lai risinātu atmiņu kamolu par tikko aizvadītajām svarīgajām dienām.

Katru gadu tiek rīkoti skolēnu karnevāli. Tematika ļoti plaša. Ieejas biļete – maska. Un

masku ir ļoti daudz.

Iemīļotas ir tikšanās ar ievērojamiem republikas māksliniekiem.

Svarīgs notikums ir skolēnu uzņemšana pionieru un komjauniešu organizācijā.

Skolā bieži notiek draudzības vakari. Naukšēnu bērni viesojas Latvijas un citu republiku

skolās.

Skolas sarīkojumiem gatavojas ļoti nopietni. Tāda ir direktora prasība. Čakli strādā gan

bērni, gan skolotāji. Tiek iestudētas lugas, mācās dziesmas, vingrojumus, skandē dzeju.
Vienlīdz aktīvi ir gan zēni, gan meitenes. Sarīkojumos ieejas biļete ir labas sekmes.

Dažkārt deju vakars sākas ar polonēzi, kuru vada direktors. Dejo visi – skolēni, sko-

lotāji, vecāki.

Naukšēnu vidusskola PSRS Tautsaimniecības sasniegumu
izstādē Maskavā

Izglītības ministrija bija izraudzījusies Naukšēnu vidusskolu par kandidātu PSRS Taut-

saimniecības sasniegumu izstādei Maskavā. Šis laiks ir ļoti saspringts. Strādā viss skolas
kolektīvs. Darbietilpīgs bija pats materiālu apkopošanas un sagatavošanas laiks.

Tad ekskursijas no malu malām. Direktoram un ārpusklases un ārpusskolas darba or-

ganizatorei ir izstrādāts skolas apskates-iepazīšanās maršruts. Skolotāji ir savos kabinetos.

Direktors stāsta un rāda. Viņš ir visu tā apguvis, ka dažkārt var iztikt bez priekšmeta skolotāja.

1972. gadā par mācību kabinetu labiekārtojumu un jaunāko zinātnes un tehnikas atziņu

izmantojumu mācību procesā skola tiek izvirzīta uz PSRS Tautsaimniecības sasniegumu
izstādi Maskavā un saņem izstādes pirmās pakāpes diplomu. Augstus apbalvojumus sa-

ņem arī direktors un vairāki pedagogi.

Tik liela atzinība ir stimuls kolektīvam turpmākajā darbā.
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Ķīmijas stundu vada skolotājs Uldis Zuments

Bioloģijas kabinets
40

Dziedāšanas skolotājs Jānis Zandersons

Traktormācība uzticēta skolotājam Pēterim Zeimulim
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Katra meitene ir ieinteresēta pašūt sev blūzīti, jaciņu,
svārkus... Iemaņas šūšanā noderēs katrai.
Mājturības skolotāja Anna Virse

Sabiedriskais darbs

Ļoti daudz skolotāji sava direktora vadībā strādā sabiedriskā kārtā, nesaņemot par

darbu atalgojumu naudas izteiksmē. Pirmkārt, tas ir mākslinieciskajā pašdarbībā
(dramatiskais pulciņš, jauktais koris, ansambļi), sporta pasākumos. Skolotāji vada gan ciema kultūras, gan sporta dzīvi.
bos.

Skolotāji un audzēkņi ir aktīvi talcinieki kolhoziem pavasara, vasaras un rudens dar-

Skolotāju kolektīvs, veicot mācību un audzināšanas darbu, vienmēr cenšas uzturēt cie-

šus sakarus ar skolēnu vecākiem. Aktīvs skolā ir vecāku komitejas darbs. Izveidojušās no-

teiktas darba formas. Tās kļuvušas par tradicionālām skolas darbā:

- dažas dienas pirms mācību gada sākuma skolotāji apciemo mājās visus skolēnu ve-

cākus un pārrunā jaunā mācību gada galvenos uzdevumus,

- klašu audzinātāji kopā ar skolas vadību sveic labāko skolēnu vecākus valsts svētkos,

jaunajā gadā,

- mācību gada laikā organizē divas skolas vecāku kopsapulces un 1-2 reizes gadā kla-

šu vecāku sapulces (pašdarbības vakars, referāti, skolēnu grāmatu un burtnīcu izstādes,
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skolēnu darbu izstādes),

- katra ceturkšņa noslēgumā skola informē vecāku darba vietas par skolēnu sekmēm

un uzvedību,

- skolotāji lasa lekcijas vecāku darba vietās (1961./62. māc.g. ciemā noorganizēta

Tautas universitātes pedagoģiskā fakultāte, nodarbības notiek 2 reizes mēnesī),

- skolotāju kolektīvs kopā ar audzēkņiem organizē aģitbrigādes un viesojas apkārtē-

jos kolhozos un citās skolēnu vecāku darba vietās,

- mācību gada noslēgumā rīko skolas svētkus ar mākslinieciskās pašdarbības koncer-

tu, skolēnu darbu izstādi un skolas vadības informāciju par sasniegumiem darbā, trūkumiem un nākotnes perspektīvām.

Ar vecāku komitejas atbalstu nostiprinās skolas materiālā bāze.

Izglītības realizēšanai un sakaru nostiprināšanai ar praktisko dzīvi skola iegādājas mo-

tociklu K55, pašu spēkiem atremontē automašīnu GAZ-MM, iegādājas traktoru HTZ-7, no
jauna iekārto autoklasi.

Pašiem sava automašīna GAZ
Fakultatīvo kursu organizēšanai mājturībā iegādājas 1 kāju, 1 elektrisko šujmašīnu, pu-

tekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu u.c. mājturības inventāru.

Skolā iekārtoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabineti, metodiskais kabinets, klase-kabinets

mūzikai. Skolā ir trīs klavieres, elektriskais patafons, radio, mūzikas instrumentu komplekts pūtēju orķestrim, parastais patafons u.c. mūzikas inventārs.
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Iekārtota kokapstrādes darbnīca ar 16 darba vietām. Uzstādīta elektriskā ēvele, ripzāģis,

urbji, koka virpa u.c. mašīnas un darba rīki.

Metālapstrādes darbnīcā ir 10 darba vietas. Ir nepieciešamie darba rīki. Uzstādīta elek-

triskā urbjmašīna un iekārtota elektriskā ierīce darba rīku asināšanai.

Ar 1961./62. māc.g. uzsākta ražošanas apmācība lauksaimniecības mehanizācijas speci-

alitātē. Par mācību bāzi izveidota kolhoza „Liesma” lopkopības ferma „Lejasbolles” un
Naukšēnu profesionāli tehniskās skolas mācību darbnīcas.

Lai uzlabotu skolēnu sadzīves apstākļus, internātā iegādāts nepieciešamais cietais un

mīkstais inventārs: 121 gulta, 27 naktsskapīši, 50 taburetes, 30 krēsli, 10 skapji, 140 matrači, 330 palagi, 147 segas, 50 spilveni u.c. sīkais inventārs.

Praktisko darbu pulciņa dalībnieki gatavo sīko inventāru jaunajam skolas internātam:

logu aizkaru turētājus, papīrgrozus, drēbju turētājus, ķeblīšus, plauktiņus, kāju slaukāmos
režģus u.c. inventāru.

Pie skolas iekārtoti mācību izmēģinājumu lauciņi. Tur ierīkota koku skola, ogu un augļu

dārzs, dekoratīvais sektors un sektors zinātniskiem izmēģinājumiem. Skolotājas Ilgas Ivanovas vadībā darbs notiek ļoti plānveidīgi, precīzi, kvalitatīvi.

Fiziskās audzināšanas darba uzlabošanai pie skolas iekārtots sporta laukums un meša-

nas sektors, 2 volejbola laukumi, basketbola laukums, rokas bumbas laukums, vingrošanas

pilsētiņa. Skolas rīcībā ir slēpes, ragaviņas, līdztekas, matrači, lecamais buks u.c. fizkultūras inventārs.

Virtuvē iekārtots siltā ūdens boilers, elektriskā kartupeļu mizojamā mašīna u.c.

Oļģerta Treija dziļākā pārliecība

“Skolā katram jaunietim jāgūst dziļas un noturīgas zināšanas, jāizveido sevī krietna un

godīga cilvēka rakstura iezīmes. Jābūt patiesam un jāapvieno sevī kulturālas uzvedības
iemaņas. Pedagogiem bērnos jāsaskata labais, vērtīgais un tas jāattīsta. Tikai ar ticību labajam iespējams veidot jauno cilvēku.”

Oļģerts Treijs domā: „Katrs laiks cilvēku audzināšanā izvirza savas problēmas. Palaidņi

bija agrāk un ir tagad. Problēma skatāma citur: jāprot ar šiem audzēkņiem strādāt. Par
katru cilvēku jācīnās. Ir jāsaprot skolēnu pārdroša uzdrīkstēšanās. Galvenais, lai aiz tā ne-

slēpjas ļaunums. Visu problēmu risinājumā milzīga loma ir pedagoga personībai, autoritātei. Spožs kabinets jau nepalīdzēs, ja tajā valdīs auksta dvēsele.

Katrā bērnā ir kas labs. Jaunos gribu aicināt: esiet lielāki optimisti. Tik daudz brīniš-

ķīgu bērnu taču aug mums visapkārt. Šobrīd realizējam visgrūtāko lietu pasaulē – visiem,
es uzsveru – visiem, iedot vidējo izglītību. Tas ietver sevī divus ļoti būtiskus faktorus, par
kuriem mums jābūt modriem: nedrīkst būt atlaides attiecībā pret zināšanām, un joprojām
jāturpina cīnīties par katru cilvēku.
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Taču ir arī jāpadomā, kāpēc ir tik liela skolēnu zinātkāre jaunākajās klasēs, bet, ejot tā-

lāk, daudzos gadījumos zūd. Vai tas nav tāpēc, ka mēs bērnus no klases klasē aizvien vai-

rāk pārslogojam? Skolēni nespēj uzņemt visu viņiem piedāvāto informāciju. Uzskatu, ka te
savs vārds jāsaka arī mediķiem. Ārstiem zinātniski jārisina šie jautājumi, jāregulē bērnu

slodze. Pagaidām mediķi stāv nomaļus. Uzskatu, ka atsevišķas mācību grāmatas un arī
mācību programmas dažviet ir sarežģītas. Īpaši jārunā par ārpusklases darba slodzi. Tā
noteikti būtu jāregulē.

Katrā kolektīvā vajadzētu būt abu dzimumu pedagogu skaitliskam līdzsvaram.”

Direktors ticēja audzēkņiem, arī palaidņiem. Viņš centās izskaidrot, izpētīt, kāpēc

skolēns tā rīkojies. Direktors nevērtēja skolēnu pēc kāda izdarīta pārkāpuma, par galveno
audzēkņos viņš uzskatīja attieksmi pret darbu. Oļģerts Treijs prasīja saviem skolotājiem
mācīt skolēniem darba tikumu: „Laiki var mainīties, bet darba tikums ir vajadzīgs visos
laikos.”

„Uzskatu, ka ne mazāk svarīgi ir, lai skola ikvienu audzēkni sagatavotu dzīvei. Darbs ir

vislabākais audzinātājs. Kā bērniem, tā jau pieaugušajiem.”

Toreiz jau katrā skolā un ģimenē saprata, ka darbs ir cilvēka dzīves pamats. Naukšēnu

vidusskolā ir izveidota pārdomāta darbaudzināšanas sistēma. No naukšēniešu pieredzes
mācās citi. Jau 1959. gadā Latvijas PSR Izglītības ministrija apbalvo Naukšēnu vidusskolu
par prasmīgu ražošanas prakses organizēšanu un skolēnu audzināšanu darbam.

Oļģerts Treijs: „Skola nevar sekmīgi strādāt, ja pietrūkst sadarbības ar vietējo sabiedrī-

bu, vecākiem, saimniecību. Katra jauna mācību gada sākumā rūpīgi apspriežam šefības
savstarpējās attiecības, noslēdzam reālu un konkrētu līgumu ar kolhozu. Sadarbības svarīgākais uzdevums ir ieinteresēt audzēkņus par lauksaimniecības profesijām.”

Visi audzēkņi vasarā tiek iesaistīti darbā kolhozos, uzņēmumos, iestādēs. Jau pirmklas-

nieki kolhozā izstrādā noteiktu darba apjomu, praktiski mācās apgūt lauku profesijas. Kad
sāk veidoties skolēnu ražošanas brigādes, tiek organizēta reāla, racionāla darbošanās ar

bērniem vasaras brīvlaikā. Skolēnu dzīves vietās tiek izveidoti posmi. Bērni dzīvo un strādā
savās mājās, bet darbojas arī kolhozos, uzņēmumos, iestādēs. Ārstniecības augu vākšana,
zaru slotiņu griešana meža dzīvniekiem piebarošanai ziemas periodā. Arī govju ganīšana.

Brigadieris darba grāmatiņā atzīmē, cik daudz un cik labi skolēns ir strādājis. Bez tam kat-

ru brigādi vada viens skolotājs, kurš kopā ar bērniem organizē dažādus atpūtas pasākumus
– koncertus savā brigādē, sporta spēles, pārgājienus, ekskursijas.

Septembrī skolā rezultātus apkopo. Īpašā stendā tiek parādīts vasaras veikums un iz-

vērtētas labākās brigādes un skolēni. Rezumējums notiek ražas svētkos.

Daži vērtējuma kritēriji: darbs skolas izmēģinājumu lauciņos, katram posma dalīb-

niekam jāsavāc 30 kg metāllūžņu vai 5 kg makulatūras.

Vasarā nopelnīto naudu bērni var izlietot savām vajadzībām.
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Goda raksts par prasmīgu ražošanas prakses organizēšanu
Ražas svētku vakarā ir par ko atskaitīties un priecāties. Izstādē katrs var iepazīties ar

izmēģinājumu lauciņos un kolhozu laukos izaudzēto ražu, tabulās un diagrammās izlasīt,

kādi rezultāti sasniegti zinātniski pētnieciskajā darbā. Daudz jauku mirkļu sagādā ražošanas brigādes posmu pašdarbības koncerts.

Skolēnu vasaras darbu organizēšanai tiek veidotas arī lotosvienības un citas darba

apvienības formas.
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Kolhozu un darba vietu pārstāvji, darba pirmrindnieki un speciālisti allaž atrod iespēju

pateikties bērniem. Skolai dāvina krāsaino televizoru, bērnus ved tuvākās un tālākās ek-

skursijās. Asfaltē skolas sporta laukumu un celiņus. Bērni strādā kolhozu laukos un fermās, nopelna sev nepieciešamās lietas skolai.

Skolotājiem piešķir dzīvokļus kolhoza „Liesma” celtajās mājās.

Jau 60. gadu sākumā direktors runā ar kolhoza „Liesma” priekšsēdētāju un valdes lo-

cekļiem par skolēnu brīvpusdienām. Daudzās ģimenēs materiālie apstākļi nemaz nav tik
labi. O. Treijs kopā ar ārpusklases un ārpusskolas darba organizatori Anitru Līgu Krūmiņu

piedalās kolhoza valdes sēdēs, pārliecina valdes locekļus piešķirt līdzekļus bērnu ēdināšanai. Protams, viņi piekrīt.

Direktors vienmēr piedalās kolhoza pilnsapulcēs un runā par skolas vajadzībām. Sadar-

bībai ir rezultāti, sevišķi jau jaunās skolas celtniecībā.

Direktors ir pateicīgs kolhoza priekšsēdētājam Visvaldim Skujiņam un partijas pirmor-

ganizācijas sekretāram Aivaram Dreimanim. Rūpēs par skolu viņi saskata uzdevumu izaudzināt sev maiņu, sagatavot darbam labus speciālistus, kuri paliktu strādāt saimniecībā.

Kolhoza priekšsēdētājam Visvaldim Skujiņam piešķirts Izglītības darba teicamnieka goda
nosaukums – par prasmi būt labam skolas palīgam.

Bet patiesībā sadarbība starp skolu un kolhozu „Liesma” sākas 70. gadu sākumā. Viens

no pirmajiem pasākumiem ir lauksaimniecības mehanizācijas un traktormācības ieviešana

vecāko klašu zēnu apmācībā. Ar kolhoza speciālistu palīdzību skolā iekārto traktormācības

kabinetu un laboratoriju. Piešķir traktorus un kombainus. Par zēnu darbaudzinātājiem
kļūst labākie darba darītāji. Ar labiem panākumiem kolhoza speciālisti vada mehanizatoru,
celtnieku, ekonomistu, daiļdārzniecības un biškopības pulciņus. Sabiedriskie audzinātāji

piedalās klašu sapulcēs un citos audzināšanas pasākumos. Ne jau visiem speciālistiem ir

pedagoģiskās iemaņas. Skola palīdz. Lasa pedagoģiski psiholoģiskas lekcijas, sniedz padomus, kā labāk veikt audzināšanas darbu.

Zēni, skolu beidzot, iegūst trešās klases traktorista tiesības. Pateicoties darbaudzinātā-

jiem, skolai vairākus gadus ir izdevies labi sagatavoties republikāniskajam konkursam
„Mēs – tavi saimnieki, zeme!” Vairākkārt iegūta 1. vieta rajona skolu kopvērtējumā. Komanda sekmīgi piedalās konkursā republikā.

Direktors ir gandarīts, ka šī sadarbība starp skolēniem un darbaudzinātājiem guvusi

pelnītu autoritāti. Daudzi skolēni pēc skolas beigšanas izvēlas apgūt profesiju, kas saistīta
ar lauksaimniecību. Vairākiem absolventiem ir kolhoza stipendijas. Un vēl lielāks gandarī-

jums par to, ka viņi atrod ceļu atpakaļ uz dzimto ciemu, uz dzimto kolhozu, lai ar savu darbu atlīdzinātu par visu, kas saņemts skolas gados. Par kolhoza „Liesma” galveno mehāniķi,

galveno inženieri elektriķi, inženieri celtnieku, ekonomistu, elektriķiem, uzskaitvežiem un
daudzu citu profesiju pārstāvjiem ciemā strādā bijušie audzēkņi.
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Skolas absolvente Dzintra Krievāne pēc Politehniskā institūta beigšanas
strādā kolhozā „Liesma” par skaitļošanas mašīnu operatori
Taču izvirzās atkal viena problēma. Oļģerts Treijs: „Tehnikumu beigušie, arī augstskolu

absolventi ir teorētiski spēcīgi, taču neprot strādāt ar cilvēkiem. Vai skolā par daudz necenšamies nogludināt viņu ceļu? Mācieties, esiet sekmīgi, strādājiet! Jāliek pašiem vairāk
darboties , atrast izeju no grūtībām. Skolēnam jāzina, ka dzīvē nebūs tikai „galdiņ, klājies!”, bet vajadzēs arī cīnīties, pierādīt sevi.”

Valmieras rajona Tautas izglītības nodaļas vadītājs Māris Ruberts šo sadarbību rakstu-

ro šādi: „Tā ir pareizi virzīta, tāpēc tik atdevīga.”

Oļģertam Treijam darbā noteikti palīdz tas, ka, ik mācību gadu uzsākot, viņš kopā ar

pedagogiem izsver, kāds līdzās atbildīgiem mācību un audzināšanas uzdevumiem būs
„lielais virsuzdevums”: darbs kabinetu pilnīgošanā, skolas celtniecībā, sporta bāzes piln-

veidošanā, apkārtnes labiekārtošanā. Direktors spēj ar savu domu gājienu pārliecināt un
aizraut. No visādām nostādnēm un partijas lēmumiem atrod praktisko pielietojumu sko-

las ikdienas virzībai. Pirmajā pedagoģiskās padomes sēdē viņš vienmēr norāda, kas attiecīgajā gadā būs galvenais un svarīgākais. Tās ir jaunas mācību metodes, tā ir traktormācība,
sporta zāles celtniecība, mācību kabinetu izveide, gatavošanās piedalīties PSRS Tautsaim-

niecības sasniegumu izstādē Maskavā. Tā ir piedalīšanās mērķtiecīgos tūrisma pārgājienos

„Zelta rudens” un „Pretī pavasarim”, kad visa skola pēta skolas vēsturi, Rūjas upi u.c. Di48

rektors Treijs ne tikai pārliecina, bet arī uzklausa citu pedagogu domas. Pie tam viņš par

šiem jautājumiem runā arī ar skolēniem, skolēnu vecākiem. Skolā tiek veiktas aptaujas.
Skolotāji ņem vērā audzēkņu ierosinājumus.

Viss ir veidots ar direktora ziņu un domu. Pat nagla skolas sienā nav iesista bez viņa

līdzdzīvošanas. Direktoram jāredz visas skolas kopaina. Lielos vilcienos jāzina, kas notiek
katrā klasē, pulciņā. Tā domā Oļģerts Treijs. Kad viņš saka: „Mans ciems, mana skola,”

saprotam, cik ciešas saites sien direktoru ar visiem Naukšēnu iedzīvotājiem. Saprotam, kā
tas ir, kad direktors teic, ka viņam nav mīļāku atmiņu, kā vien tās, kas saistās ar skolu.

Spēku dod arī tas, ka savā bijušajā skolā bieži ciemojas absolventi. Ar vēl nepateiktu

„paldies” vai arī jau daudzkārt pateiktu „paldies.” Prieks dzirdēt, ka viņi saka: „Mūsu skola

top arvien jaunāka.” Prieks, ja viņiem dzīvē veicas. Naukšēnu vidusskola var lepoties ar ļoti
daudziem absolventiem. Lūk, daži no viņiem. Piektās šķiras Atzinības krustu par nopel-

niem Latvijas valsts labā saņēmis 5. izlaiduma absolvents, Madonas 1. vidusskolas sporta
skolotājs Egils Ziņģītis. Republikā pazīstams distanču slēpošanas, biatlona un florbola treneris.

1977. gadā Naukšēnu vidusskolu beidz Latvijas vēstnieks Lietuvā Mārtiņš Virsis. Bijis

arī Latvijas vēstnieks Vācijā, Latvijas Republikas Ārlietu ministra pirmais vietnieks, 5.
Saeimas deputāts.

Savas prasības direktors izvirza skolas darbinieku kolektīvam. Vispirms tā ir godīga at-

tieksme pret darbu. Kolektīvā nevar būt skaudības, nenovīdības. Direktors uzskata – rei-

zēm skolotājam jākļūst par apkopēju vai sētnieku, bet tehniskajiem darbiniekiem jānāk
palīgā skolotājiem.

Oļģerts Treijs teic, ka vi-

ņam viegli bijis strādāt kolektīvā, kur valda biedriskas at-

tiecības, kur dziļā cieņā skolas
tradīcijas. Daudz ko šai ziņa

iedibinājis direktors: ekskursijas,

kolektīvas ogošanas,

sēņošanas, vēžošanas, kafej-

nīcas „Mēs visi kopā” pasākumi. Sirsnīgas ir darbinieku

jubileju atzīmēšanas, 8. Marta

Oļģerts Treijs vecāku un skolotāju vakarā

svētki. Iecienīti Naukšēnu vidusskolā ir vecāku un skolotāju vakari. Pasākumos

(ekskursijās, jubilejās u.c.) direktors arvien mudina klātesošos dziedāt. Dziedāt viņam patīk. Kā veltījums jubilāram parasti skan „Daudz baltu dieniņu...”, bet Oļģerta mīļākās
dziesmas ir „Upe nesa ozoliņu” un „Lai nu paliek šoruden rudzu druva atmatā”.
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Direktors pratis ievadīt darbā jaunos pedagogus, sagādāt viņiem normālus sadzīves ap-

stākļus, nemanot iesaistīt skolas, ciema sabiedriskajā dzīvē, celt viņa autoritāti. Oļģerts

Treijs mēdz atgādināt: „Skolotājam vienmēr jāatceras, ka uz viņu skatās visi ciema ļaudis.
Viņi uzticējuši savu bērnu audzināšanu un mācīšanu. Skolotājam ir jābūt tautas skolotājam. Jāiet sabiedrībā, jāpiedalās pašdarbībā utt.”

Direktors Oļģerts Treijs pazīst savus darbiniekus. Viņu spējas, rakstura iezīmes. Viņš

zina, kuram vajadzīgs draudzīgs skatiens vai rokas spiediens, kuram biežāk jāizsaka atzinība par paveikto, pret kuru jāieņem stingrāka nostāja.

Interesanta ir kāda direktora Oļģerta Treija darba metode. No rītiem viņš mēdza ienākt

skolas zālē vai nostājās gaitenī. Vēroja, kā skolēni un skolotāji iesāk dienas gaitas. Viņš ir

labs psihologs. Redz un saprot, vai kas mājās atgadījies, vai viss kārtībā. Skolā tiek ievies-

tas tā saucamās 10 minūtes pirms pirmās stundas, lai bērni nomierinātos un sagatavotos
mācību stundu darbam. Audzinātājam ir jāplāno šo 10 minūšu saturs.

Direktors zina katra savas skolas skolēna mājas apstākļus. Viņš pats apmeklē audzēk-

ņus mājās, runā ar vecākiem. Liek to darīt skolotājiem, audzinātājiem. Nav Naukšēnos ce-

ļu, pa kuriem Oļģerts Treijs nebūtu savā laikā braucis vai staigājis. Viņš pazina savu ciemu
un ciema ļaudis. Savādāk nemaz nevar būt, jo direktors uzskata, ka mācību un audzināšanas darbs jāveic visiem kopā: vecākiem, skolai, sabiedrībai.

PAR NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS DIREKTORU OĻĢERTU TREIJU
Vēl, būdams NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS MĀCĪBU PĀRZINIS (kopā ar Oļģertu Treiju

nostrādājis 10 gadus), saka VIDULIS VĪKSNE:

„Oļģertam nav bijis laika stāvēt uz vietas, nav dzīvots bez perspektīvas. To mēs no viņa

allaž esam varējuši mācīties. Direktors ir cilvēks, ar kuru viegli kopā strādāt, jo viņš ir pra-

sīgs pret sevi, cilvēks ar milzīgām organizatora spējām, rūpīgs, uzmanīgs pret jebkuru kolēģi, skolēnu, savu ģimeni.”

Par Oļģertu Treiju stāstīja NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJA RITA SILIŅA

(kopā nostrādājuši 16 gadus):

„Viņš bija ļoti zinātkārs, kārtīgs un disciplinēts skolotājs. O. Treija stundas bija intere-

santas, viņš labi pārzināja metodiku. Bija sabiedrisks, nodarbojās ar sportu, spēlēja teātri.”

No 1951. gada augusta O. Treijs strādā par mācību pārzini. Savu darbu veic apzinīgi, ir

stingrs, iejūtīgs, atsaucīgs, radošs. Skolotāji, kuri Naukšēnu skolā sākuši strādāt piecdesmitajos gados, atzīst, ka, pateicoties O. Treijam, viņos veidojusies atziņa – mācību stunda
ir svēta.
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SKOLOTĀJA, MĀCĪBU PĀRZINE, DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSKLASES UN ĀR-

PUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBĀ ANITRA LĪGA KRŪMIŅA:

„Studiju gados brīvlaikos braucām uz mājām. Nebija ko darīt, gājām skolas zālē spē-

lēt galda tenisu un novusu. Oļģerts izaicināja studenti „mačoties” un tad deva tādas grieztās serves. Tādas viltīgas, zem rokas, kādas vēlākajos gados neļāva vairs servēt. Nu, un tad

jau vinnēja arī pa lielākai daļai. Mans tētis arī ar viņu spēlēja (tolaik direktors Herberts
Vēliņš). Novusā arī Oļģertam bija laba acs un mīksta roka. Viņš šajā laikā strādāja Naukšēnu skolā par fizkultūras skolotāju. Mums bija ļoti labas un draudzīgas attiecības.

Kad 1956. gada augustā pārnācu no Kalnienas septiņgadīgās skolas uz augošo Naukšē-

nu vidusskolu strādāt, Oļģerts jau bija mācību pārzinis. Protams, man par nelaimi, viņš
mācīja arī ģeogrāfiju, respektīvi, manu priekšmetu. Man bija jāsamierinās ar PSRS ekono-

misko ģeogrāfiju un 5. klases fizisko ģeogrāfiju. Nezinu, vai tētis (Herberts Vēliņš) Oļģertam bija ko teicis vai pats tā izdomājis, bet sākumā viņš manās stundās nenāca hospitēt.
Tētis pirmais apmeklēja manas stundas, par ko viņam biju sirdī ļoti pateicīga.

Laikam tās bija kādas pirmsstundu 10 minūtes, kad redzu – pēdējā solā sēž viens liels

„skolnieks”. Viss kārtībā. Oļģerts tā mēdza darīt, kad iepriekšējā dienā bijām kaut kur ballējušies.

1958. gada augustā Oļģerts nomainīja manu tēti direktora amatā. Tā kā man bija maza

slodze, es divus gadus strādāju Naukšēnu profesionāli tehniskajā skolā Nr.1.

Kad mums ar Gunāru (skolotājs Gunārs Krūmiņš) 1960. gada 1. janvārī bija kāzas ar

ballēšanu skolā, mūs tur sagaidīja neaizmirstami. Devāmies uz zāli. Kāpņu margas bija

rotātas ar egļu zariem, tās mirdzēja svecīšu gaismā. Kolēģi dziedāja, bet Oļģerts teica sirsnīgus vārdus.

Oļģerts ar Ainu (skolotāja Aina Treija) jau bija par vedējiem vai visiem Naukšēnu ciema

jaunajiem pāriem. Tā kā mums ar Gunāru arī pienāca vedēju liktenis, mēs no viņiem šo to
iemācījāmies – kā palaist kādu gudrībiņu, jociņu vai drusku „pašimpēt”.

Beidzot kļuvām par vedējiem Treiju vecākajai meitiņai Saivai un viņas Andrim. Braucot

mājās no Sietiņieža, jaunlaulātos sagaidīja alniene ar diviem alnēniem. Tas vēstīja par laimīgu kopā dzīvošanu. Tā arī noticis.

Vienmēr bijis prieks par Oļģerta un Ainas bērnu – Saivas, Ilzes un Andra krietnumu.

1960. gada augustā mani ataicināja atpakaļ uz vidusskolu. Sākumā par internāta audzi-

nātāju, bet pēc gada līdz pat 1974. gadam, kad pārnācām strādāt uz Valmieru, strādājām ar
Oļģertu roku rokā. Sākumā biju mācību pārzine, tad direktora vietniece ārpusklases un
ārpusskolas audzināšanas darbā.

Man ļoti palikusi prātā pēdējā pedagoģiskās padomes sēde, kad vēl biju Naukšēnu sko-

lā. Vienmēr mācību gads noslēdzās ar darba analīzi. Galavārdu parasti teica mācību pārzi-

nis (toreiz tā bija Nellija Tetere), es par ārpusklases darbu, tad direktors. Toreiz norunā-

jām, ka gada laikā tik daudz analizēts, runāts, norādīts. Tagad pamēģināsim visu darbā
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atrast to pašu labāko, ko katrs mācību gadā spējis. Par to katram uzdāvinājām skaistu pavasara puķīti. Skolas vadības darbā tā bija pati labākā analīze. Visi bija priecīgi. Es vēlreiz
pārliecinājos, cik svarīgi cilvēkam pateikt labu vārdu.”

FIZKULTŪRAS SKOLOTĀJS GUNĀRS KRŪMIŅŠ:

„1955. gada ziemā mani Rūjienā uzrunā Rūjienas sporta dzīves vadītājs Daumants Muš-

perts un piedāvā tikties ar Naukšēnu skolas direktoru Oļģertu Treiju. Naukšēnos ar
1956./57. māc.g. veidojās vidusskola. Skolas vadība meklēja fizkultūras skolotāju.

Tā kā es 1956. gada pavasarī beidzu Fizkultūras institūtu, D. Mušperts ieteica O. Trei-

jam aprunāties ar mani. Tikāmies Rūjienas autoostā 1956. gada janvārī, kad man beidzās

brīvlaiks un gatavojos atgriezties Rīgā uz mācībām. Mani iepazīstināja ar apstākļiem, un es

piekritu. Tā 1956. gada 1. augustā sāku strādāt Naukšēnu vidusskolā par fizkultūras skolotāju (sporta skolotāju). Mācīju arī rasēšanu un militāro mācību.

Aprakstīšu vienu stundu. Tas notika apmēram 1958./59. gadā.

Stunda jau sākusies. Pēc apmēram 10 minūtēm ar lielu troksni atsprāgst durvis un klasē

„ielido” divi virsnieki – kara komisārs Martišs un jauniesaucamo daļas vadītājs Kuzņecovs.

Nevienu vārdu neteikuši, apsēžas pēdējā solā. Mans pienākums ir ziņot, ko arī izdaru.
Stunda turpinās. Priekšā izsauktais skolēns Aldis Šīravs ir tā apmulsis, ka nevar parunāt.

Komisārs no pēdējā sola krieviski (tulkošu latviski) kliedz: „Nu, runā! Neko nezini? Skolotāj, pats saki! Varbūt tu arī nezini?” Es atbildēju. Stundas temats bija par šautenes uzbūvi.

Ar to atprasīšana beidzās. Klasē visi bija pārbijušies. Es izskaidroju jauno vielu. Atskan

zvans, kas liecina par stundas beigām. Abi virsnieki ātrā tempā metas ārā no klases. Komisārs, garām ejot, saka: „Nekas, parunāsim ar direktoru.”

Kāds skolotājs, kuram bija brīva stunda, bija visu manījis un jau padevis ziņu direkto-

ram. Dzirdēju direktora un kara komisariāta pārstāvju sarunu.

Direktors: „Kā jūs te nokļuvāt?” Atbilde: „Mēs ieradāmies uz pārbaudi un tagad gribam

ar jums aprunāties.”

Direktors: „Par pārbaudi neko nezinu. Pārbaudi skolā neviens nevar veikt bez skolas

vadības ziņas. Vispirms jāpiesakās pie skolas vadības un tikai tad var iet uz pārbaudi klasē.
Tā kā nākamajā reizē to ievērojiet! Lūdzu – tikpat ātri, kā atnācāt, atstājiet skolu! Uz redzēšanos!”

Kara kungi pārskaitušies aizgāja.

Dabīgi šis atgadījums nepalika bez sekām. Manā virsnieka personīgajā lietā kara komi-

sārs ierakstīja: „Nerekomendēju strādāt ar jaunatni.”

Skola atrada citu militārās apmācības skolotāju. Es, paldies Dievam, biju brīvs.

To es stāstu tāpēc, lai parādītu direktora Treija stingro nostāju un parādītu, kā viņš aiz-

stāvēja savu skolotāju.

Vēl kāds atgadījums, vairāk personisks. Esmu Rūjienā, eju pie savas mammas. Netālu

no dzemdību nodaļas pēkšņi nobremzē mašīna, paveras durvis un atskan priecīgs sau52

ciens: „Man ir dēls!” Saucējs bija direktors Treijs. „Nu, piedzima puika!. Es braucu no
slimnīcas, kur Ainai piedzima mūsu dēliņš.”

Nu man viss skaidrs. Bet Oļģerts saka: „Nav ko brīnīties! Kāp mašīnā, brauksim uz

Naukšēniem! Šis notikums jāatzīmē.” Tā kā es biju pirmais, kuram Oļģerts pastāstīja priecīgo vēsti, viņš mani un Līgu lūdza kļūt par zēna krusttēvu un krustmāti.”
ĶĪMIJAS SKOLOTĀJS ULDIS ZUMENTS:

„Lauvas tiesu mana darba mūža esmu kalpojis Naukšēnu vidusskolas jaunatnei Oļģerta

Treija vadībā (no 1958. – 1982. gadam). Kad 1957. gada rudenī atnācu uz Naukšēniem,

skolas direktors bija cienījamais Herberts Vēliņš. Viņš aizgāja pensijā, atbildīgo direktora
portfeli uzņēmās nest līdzšinējais mācību pārzinis Oļģerts Treijs. Bijām nonākuši stingrās
rokās.

Direktors Treijs bija gudrs un enerģisks mūsu skolas patriots. Centīgs un saprotošs.

Viņš uzklausīja mūsu domas, bet darīja pēc saviem ieskatiem. Prasīgs un stingrs vadītājs.

Visi viņa pūliņi bija vērsti uz skolas izaugsmi. Skolu inspektoriem, viesiem direktors rādīja

mūsu labākos sasniegumus, cenšoties novērst uzmanību no mūsu trūkumiem. Viņš prata
izteikt atzinību un prieku par mūsu veiksmēm, bet gadījās, ka par neizdarību vai neizdošanos saņēmām arī rājienu. Direktors prata labi sadarboties ar Naukšēnu kopsaimniecību un

kolhoza vadību. Ražas novākšanā vajadzēja čaklus palīgus. No kolhoza puses - palīdzība
skolas remontdarbos.

Direktors cīnījās par skolēnu kontingenta augšanu, gādājot par internāta telpu un ēdi-

nāšanas bloka uzlabošanu. Tika organizēti īpaši aģitācijas vieskoncerti kaimiņu skolās. No
tām pie mums mācīties nāca daudzi labi bērni, kuri cēla mūsu skolas reitingu.

Omulīgs dažādās svinību reizēs, jubilejās. Atbilstoši augošajām prasībām skolā arvien

kaut ko būvēja, pārbūvēja, pārkārtoja, iekārtoja... Direktors domāja arī par skolotāju un
tehnisko darbinieku sadzīves apstākļiem.

Ar Naukšēnu vidusskolas panākumiem, labu audzēkņu uzvarām un viņu veiksmīgu dar-

ba karjeru lepojamies vēl šodien. Daudzi mūsējie skolu piemin ar siltām un labām atmiņām. Viņi pie mums atgriežas absolventu salidojumos un citās skolas svētku reizēs, atceras
mūsu kopējās gaitas, veiksmes. Par to lai pateicība mūsu cienījamajam direktoram Oļģertam Treijam un mūsu baltajam namam!”

DZIEDĀŠANAS SKOLOTĀJS JĀNIS ZANDERSONS: „1947. gada 1. septembrī no Pik-

sāru pamatskolas pārnācu uz 5. klasi Naukšēnu skolā. Direktors bija Herberts Vēliņš, mācību pārzinis Oļģerts Treijs. Bijām lepni par savu skolu, skolotājiem. Patika tas, ar kādu

aizrautību viņi veica savu darbu, kā iesaistījās ciema sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Pusaudžu acīm nepagāja garām arī tas, kā skolotājas Ainas Engeres un Oļģerta Treija jūtas
pārauga mīlestībā.

1956. gada 1. augustā kļuvu par Oļģerta Treija kolēģi. Vēl pāris gadus viņš ir mācību

pārzinis. 1958. gada 27. augustā direktors Herberts Vēliņš nodod stafeti Oļģertam Treijam.
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Man bija 20 gadu, kad sāku strādāt par dziedāšanas skolotāju. Mēs bijām divi Jāņi. Otrs

– vācu valodas skolotājs Jānis Sebris. Lai nesajauktu, es biju Jānītis, jo jaunākais. Esmu
lepns. Vecie kolēģi vēl tagad mani tā uzrunā.

Atceros... Kad tikko sāku strādāt skolā, direktors nāca līdzi manās stundās. Visas sešas

dienas (tad mācības notika arī sestdienās). Pēc tam analizēja stundas gaitu un deva vērtīgus norādījumus. Pie sevis nodomāju – mani grib atlaist... Pēc mēneša viņš vēlreiz ienāca

manā stundā un tad pateica: „Tagad es tev uzticos, tu vari labi strādāt.” Ja direktors manī-

ja, ka ir radušās problēmas, vienmēr centās palīdzēt. Bija reizes, kad viņš pats lūdza padomu. Ļoti pārdzīvoja, ja kāds pievīla.

Gadiem ejot, kopā ar Oļģertu pavadījām arī brīvo laiku. Bieži satikāmies kolēģu Brūma-

ņu mājās „Kalnājos” zolītes mačos. Netrūka arī joku un anekdotes. Dažreiz aizrāvāmies tā,
ka nemanīts bija pienācis rīts.

Aina un Oļģerts bija vedēji mūsu kāzās. Mēs ar Rutu esam par to ļoti pateicīgi.

Kopā ar Jāni Zandersonu
SKOLOTĀJU BRŪMAŅU MEITA, LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA, VĒ-

LĀK MĀKSLAS ZINĀTNIECE INĀRA ŅEFEDOVA:

„Laiks ir nežēlīgs. Tas izdzēš no atmiņas daudzus notikumus un atstāj tikai lielo vai

dažkārt arī tīri sīkumaino. Laiks sajauc arī gadus, un tādēļ neuzdrošinos vairs dzelžaini
minēt noteiktus skaitļus. Tāpat laiks dažkārt atļaujas fantāziju tam, kas ir noticis mazliet

citādi. Man tā šobrīd ir gadījies ar Oļģertu Treiju. Ilgus gadus esmu bijusi pārliecināta, ka
esmu ne vien viņa darbabiedrene, bet arī skolniece. Paveroties ciešāk tā laika datos, kon54

statēju, ka tā tas tomēr nevar būt, jo aizgāju no Naukšēnu skolas 1945. gadā, kad Oļģerts
vēl nebija pat atnācis no gūsta armijā. Bet kādēļ man tik dzīvi acu priekšā ir tas, ka ir ģeo-

grāfijas stunda. Mēs, kārtīgi rindās stāvot, sagaidām skolotāju, kas ienāk, sasveicinās, liek
sēsties un uzsāk stundu. Ritinot atmiņu kamoliņu tālāk, jā, kaut kas līdzīgs ir bijis. Tikai es

starp bērniem neesmu skolniece, bet skolotāja kolēģe, kura ienākusi paklausīties, kā strādā
pieredzējušākais biedrs. Un atmiņas tādas pašas – skolotājs ir mierīgs, stingrs, interesants,

brīžam arī pasmaida. Vai viņa vadītajās stundās kāds varētu arī neklausīties? Nu nē, skolotājs Treijs prot stāstīt aizraujoši, un skolēnu acis mirdz. Un tomēr es viņa priekšā jūtos kā
skolniece, skolotāja – iesācēja.

Ja man šodien ir jāraksturo Oļģerts Treijs, tad pietiktu ar nedaudz vārdiem. Gudrs,

taisnīgs, labsirdīgs, koleģiāls. Un pat negribētos vairāk komentēt. Ticiet – tāds viņš bija.

Tomēr, lai apstiprinātu šos vārdus, jāmin viens fakts. Padomju laikos par skolas direktoru
varēja būt tikai komunistiskās partijas biedrs. Naukšēnos tas bija bezpartijiskais (oho!, pat

bijušais kara gūsteknis.). Tas nozīmē, ka Oļģerts Treijs bija personība, ko rekomendēja izglītības nodaļa, ciema padome un ciema ļaudis, kuriem „rajkomi” un „partkomi” nespēja
pretoties, lai gan šajās iestādēs strīdi par viņu bijuši lieli.

Par kara gadiem un gūstekņu nometnes laiku Oļģerts nerunāja. Un to nedarīja arī

neviens cits, kurš bija cīnījies par Latviju „nepareizajā” pusē. Tomēr atceros kādu vakaru,
kad viņš izmeta dažas frāzes – kā sasietām rokām un kājām kādā bedrē bija spīdzināts. Šīs
atmiņas Oļģerts paņēma līdzi aizsaulē. Nekādu atriebības kāri pie viņa nevarēja manīt. Un
lai tā arī paliek.

Ar Treiju ģimeni mēs ilgus gadus bijām un vēl tagad esam ģimenes draugi. Kā pa

miglas vāliem gan atceros pirmo iepazīšanos. Es jau mācījos Valmierā. Manas bijušās kla-

ses meitenes stāstīja, ka Naukšēnu skolā sācis strādāt jauns un skaists ģeogrāfijas skolotājs. Visām par kreņķiem apprecējis stingro matemātikas skolotāju Engeri. Būtu tak pagaidījis un dabūjis kādu mīlīgāku, bet nekā!

Dzīvoja Treiji saskanīgi. Es spilgti atceros laiku, kad pēc Saivas un Ilzes piedzima

dēls Andris. Oļģerts bija tik lepns un laimīgs. Tagad es smejos – viņš visu pagastu ar vīnu
apdzirdīja.

Parasti mēs kopā svinējām Jauno gadu. Man parasti piekrita tas gods būt par Ziemas-

svētku vecīti, bet Oļģis bija atbildīgs par vecīša ieģērbšanu.

Oļģerts mīlēja skolā ieviest jaunu tehniku. Domāju, ka mūsu skola pagastā bija pirm-

ā, kas iegādājās televizoru. Tad nu tajā pirmajā vakarā uz skatīšanos bija sasaukti visi pazi-

ņas. Diemžēl neviens ar šo aparātu darboties nemācēja. Oļģerts grozīja vienu pogu un otru,
bet kā migla, tā migla. Kad beidzot pazibēja kāda cilvēka ēna, metām mieru. Bet vēlāk visi
lepojāmies, ka skolā bijām pirmie televīzijas skatītāji.

Mans tētis, Oļģerts, Vidulis Vīksne, mans vīrs labprāt spēlēja „zolīti”. Spēlēja uz ļoti

mazām likmēm, bet, ja kāds šmaucās, tad šo pašu piecu kapeiku dēļ vīri varēja viens otru
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gandrīz vai piekaut. Līdz tam jau, protams, neaizgāja, bet princips bija pierādīts.

Kopā braucām ogot, sēņot. Oļģis mani veda uz slimnīcu, kad dzima mans dēls.

Vajadzētu jau uzrakstīt kaut ko patētiskāku, bet Oļģerts Treijs bija vienkāršs, , un viņam

patētika nepiestāvēja.

Jā, tādas ir sīkas atmiņas. Sīkas atmiņas par izcilu cilvēku. Esmu pārliecināta, ka viņa

vārds Naukšēnos dzīvos ilgi.”

KOLHOZA „NAUKŠĒNI” PRIEKŠSĒDĒTĀJS VISVALDIS SKUJIŅŠ:

„Kolhozam vajadzēja skolēnus dažādiem darbiem (akmeņu lasīšana, kartupeļu rakšana,

biešu ravēšana u.c.). Toreiz jau tas tika prasīts no skolas arī mācību laikā. Vajadzība tika

saskaņota ar direktoru, un skolotāju vadībā veselas klases nāca strādāt. Es tad veicu tādu

vidutāja lomu starp skolu un kolhoza brigadieriem, lai nebūtu dīkstāves un „disciplīnas
brīnumi” no traktoristiem.

Skolā bija brīnišķīgs skolotāju kolektīvs. Tas bija direktora auklēts un radīts nopietnam

darbam. Skolotāju vidū bija tādi „dimanti” kā skolotāja Ilga Ivanova (bioloģijas skolotāja

un skolas puķu dobju pārzinātāja). Skolotāju pāris – Krūmiņi. Gunārs un Anitra Līga. Gu-

nārs bija augstas klases fizkultūras skolotājs un visa ciema sporta treneris un sirds. Skolo-

tājs Uldis Zuments (ķīmijas skolotājs, pūtēju ansambļa dievs un arī rakstnieks). Skolotāja
Aina Treija. Viņa reizēm pavedināja skolēnus uz ekonomiska rakstura „ izdarībām”. Skolotāja Anna Virse (mazo klašu audzinātāja, kuru par savu pirmo skolotāju sauc gandrīz visi
Naukšēnu iedzīvotāji). Un vēl un vēl...

Tam visam pāri bija brīnišķīgs cilvēks, skolas direktors Oļģerts Treijs. Viņa prasme

vadīt savu kolektīvu nevis ar bardzību, bet iejūtību bija apskaužama. Viņš mācēja ar

„paldies” pasacīšanu par kādu nieku radīt cilvēkā tieksmi izdarīt lielus darbus. Viņa
„paldies” bija gan pateicība, uzslava, gan arī radīja cilvēkā vēlmi būt savā darba kolektīvā
vajadzīgam, neatstumtam.

Sevišķi spilgti bija pasākumi skolā. Tie radīja bērnos vēlmi izpausties zināšanu apgu-

vē un praktisku iemaņu ieguvē. Tas radīja arī Naukšēnu patriotisma pacēlumu. Un tas nav
maz.

Tā tas bija, gatavojoties republikas sacensībām „Mēs tavi saimnieki, zeme!” Tur vaja-

dzēja gan zināšanas, gan praktiskas iemaņas. Rezultātā pirmā vieta un prēmijā – traktors.

Tā tas bija Laidzes tehnikuma izsludinātajā konkursā par Bēthovena un viņa drauga

Latvijā – Amendes piemiņas vietām. Skolotājas Ainas Treijas vadībā tika veikts liels darbs,
apzinot Amendes kapa vietu. Iepazinām Talsu apkārtni un Laidzes tehnikumu. Es toreiz

vedu skolēnu grupu un skolotāju uz Laucienas kapiem un Laidzi. Bija prieks, ka bērni aiz-

rautīgi apkopoja materiālus un gatavoja albumu. Sajūsmā par Naukšēnu bērniem bija tehnikuma pasniedzēji. Konkursā pirmo vietu ieguvām mēs. Balvā – ekskursija uz Ļeņingra-

du. Mēs vinnējām, bet Laidze faktiski zaudēja. Viņu iecere papildināt savu skolnieku skaitu
rudenī neizdevās. Neviens no Naukšēniem toruden uz Laidzi neaizbrauca.
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Direktora Treija skolai nopietns pārbaudījums bija daļēja paaudžu maiņa. Skolā sāka

strādāt vairāki jaunie skolotāji. Pārbaudījums bija arī jaunajiem – sākt darbu klasēs, kur

iepriekš mācīja izcili skolotāji. Kolhozs palīdzēja skolai, piešķirot dzīvokļus skolotājiem.
Bet galvenais bija direktora iejūtība.

Nevar aizmirst arī to, ka sarunas par skolas piebūves celšanu uzsāka direktors. Un šo-

brīd viņa sapnis – jauna skola ir īstenība.

Sava laika Naukšēnu iedzīvotāju vidū skolas direktors Oļģerts Treijs ir leģenda. Stāsti

par viņa cilvēcību, labsirdību, iejūtību un darba spējām tiek pārstāstīti arī tai paaudzei, kas

viņu nav redzējusi. Tā cilvēks ar savu darbu un attieksmi pret sabiedrību kļūst nemirstīgs
tautas atmiņā.”

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA LĪGA ZIEMANE:

„36 Naukšēnu vidusskolā nostrādātajos gados man ir bijuši 6 direktori. Darba gaitas

uzsākot, Oļģerts Treijs bija mans pirmais direktors. Un joprojām es viņu saucu tikai par
Direktoru. Šis apzīmējums arī izsaka viņa būtību, un tiem, kuri saistīti ar skolu, ir skaidrs,
ko sevī ietver vārds „direktors” vēl pēc daudziem gadiem, kad cilvēka vairs nav.

Strādāt Naukšēnos uzsāku uzreiz pēc Liepājas pedagoģiskā institūta pabeigšanas 1974.

gadā pārliecībā, ka savā darba dzīvē gribu būt tikai skolotāja. Šajā skolā nonācu pēc Direk-

tora uzaicinājuma, jo skolas absolvente, mana kursa biedrene, vēlējās palikt Liepājā, kaut
bija solījusies atgriezties; mēs apmainījāmies. Tā paša gada jūlijā pirmo reizi ierados zaļajos Naukšēnos, kur satiku elegantu, sirmu, bet jauneklīgu kungu gaišā uzvalkā un ar kakla-

saiti pat vasaras atvaļinājumā. Izjutu dziļu labvēlību un ieinteresētību par sevi kā jauno

skolotāju. Tika izrādīta skola, tiku iepazīstināta ar nākamajiem kolēģiem, kurus sastapām.
Par katru Direktoram bija daudz laba sakāms.

Tieši tā ar katra skolotāja talantiem, lielākajām veiksmēm skolā viņš vienmēr reklamēja

savējos katram svešiniekam – inspektoram, kādam citam kontrolētājam, viesim. Viņš bija

Direktors, viņš bija visur pirmais, visur klāt, jebkuram pašā sākumā izveidoja viedokli par

savu skolu un vienmēr sāka ar labo, īpaši runājot par cilvēkiem. Skolā mēs jutāmies droši
un aizsargāti. Viņš ļoti meistarīgi prata pateikt arī kritiku svešajiem, ja tie īsajā vizītē bija

saskatījuši ko citu, viņš aizstāvēja savus skolotājus un tā veidoja skolas labo slavu, iedrošinot katru, ceļot katra pašapziņu, par ko toreiz nemaz vēl nerunāja. Mēs vienmēr tikām arī
novērtēti, mācību gada pēdējā sēdē Direktors katram dāvināja rozi.

Direktors bija izcils diplomāts. Man viņš mācīja, ja esot kāds mērķis, vispirms jāiet pa

durvīm, ja neizdodas, tad – pa logu, ja arī tad neuzspīd veiksme – atliek arī skurstenis. Tā
viņš realizēja mērķus skolas attīstībai, bet nekad nezaudēja pašcieņu.

Viņš bija ne tikai skolas direktors, bet arī zināmā mērā mūsu katra dzīves veidotājs.

Skolā tika svinēti svētki – Skolotāju diena, Jaunais gads, 8. Marts -, un vienmēr uz tiem
tika aicinātas ģimenes, bērni, bet mūsu jaunībā jaunajām skolotājām viņš teica: „Ņemiet

līdzi draugus!” Pateicoties šīm tradīcijām, mūsu bērni joprojām draudzējas, uztur attiecī57

bas, pazīstami arī viņu bērni. Skola un ģimene bija svētums viņam pašam, un to ar savu
priekšzīmi viņš mācīja arī mums.

Viņš uzticējās cilvēkiem, ļāva sevi parādīt un pierādīt, to mēs, jaunie, tiešām izjutām.

Bet viņš arī sekoja līdzi, kamēr pārliecinājās, ka var ticēt. Jau pirmajā gadā es kļuvu par

ārpusklases darba organizatori. Apmēram pus gadu katrs pasākums līdz pēdējai niansei

tika ar viņu pārrunāts, pirmajos pasākumos viņš sēdēja klāt ar savu „inspicētāja mapi”,
visu pierakstot. Arī apmeklējot stundas, viņš pajautāja konspektu, ieskatījās stundas mēr-

ķī. Bet pēc tam pat katru labi veiktu sīkumu slavēja un lika tev justies nozīmīgam, ar labi
padarīta darba sajūtu.

Viņš šad tad sauca mani par meitu, apsveica vārda un dzimšanas dienās, prata stāstīt

anekdotes, pat pikantas, attiecīgajā situācijā, labprāt sauca tostus un saskandināja ar kat-

ru, bet nekad nekļuva familiārs, un mums visu mūžu patika uzturēt distanci. Viņš bija Direktors.

Arī tad, kad bija izlēmis aiziet no skolas, viņš visu gribēja atstāt sakārtotu. Pabeigt

augusta remontus, sarunāt darbā nepieciešamos skolotājus – darba savienotājus. Viņš gribēja, lai skolai būtu arī vadība: direktors, abi vietnieki. Sākums bez viņa bija ļoti nedrošs

mums, trīs jaunajiem, Aleksejam, Baibai un man, kaut arī vadības pieredze bija visiem. Bet

skolai bija labas un spēcīgas tradīcijas, kuras pēc Direktora parauga mēs visi turpinājām
kopt.”

NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJA ZAIGA VILDIŅA:

„Direktors Oļģerts Treijs arvien bija taktisks. Viņš iemācīja strādāt. Vēlāk, kad jau biju

Rīgā, tas man ļoti noderēja, jo tur nekas no tā vairs nebija.”

OĻĢERTA TREIJA SKOLNIECE, NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS SKOLĒNU JĀŅA, LĪ-

GAS UN GATA MĀMIŅA, VECĀKU KOMITEJAS LOCEKLE AINA SMILGA:

„Skolotājs, direktors Oļģerts Treijs daudziem palīdzēja uzskatu, darba prasmju veidoša-

nā, savas pārliecības nostiprināšanā. Cilvēka izaugsmē tas ir ļoti svarīgi.

Sports manā dzīvē ieņēmis paliekošu vietu. Saņemto diplomu kaudzīte ir paliela. Kad

mācījos Rūjienas vidusskolā, rajona izlases sastāvā startēju republikas sacensībās. Sākums
bija Naukšēnos, kur fizkultūras stundas vadīja Oļģerts Treijs. Viņš mācīja būt neatlaidīgiem un mērķtiecīgiem.

Oļģerts Treijs bija arī mans ģeogrāfijas skolotājs. Viņš prata radīt interesi par pasauli,

kurā mēs dzīvojam, par to, no kā mēs pārtiekam, kas mūs silda, kas jāsaudzē...

Vidusskolu beidzot, bija jāizvēlas, ko mācīties tālāk. Patika fizkultūra, literatūra, ģeo-

grāfija. Fizkultūru izvēlējās skolotāja Treija audzēkņi Juris Paukšēns, Aivars Meistars,
Austra Stirna, Mudīte Spalva.

Man vajadzēja sākt strādāt un izglītību iegūt neklātienē. Par to, ka pasaulē izvirda vul-

kāni, plosījās vētras informācijas bija maz. Arī tuksnešu pasaule likās vilinoša. Ne velti Ha58

šeks saka: „Esiet sveicinātas zemes, kuras varbūt nekad neredzēšu!” Bet izzināt, iepazīt –
tas ir vilinoši. Izvēlējos ģeogrāfiju. Vēl tagad priecājos.

Es nevaru nerunāt arī par skolotāja Treija ģimeni. Skolotāja Aina Treija bija mana kla-

ses audzinātāja vienu gadu. Mēs, bērni, nedomājām par skolotāju brīvo laiku. Audzinātāja

pēc stundām lasīja jaunāko avīzēs. Sevišķi mūs saistīja V. Lāča romāns „Uz jauno krastu”,
ko tolaik publicēja. Mēs nekad nesaņēmām atteikumu. Reizē tās bija arī neplānotas audzināšanas stundas.

Nekad nejutu dalījumu bagātajos un nabagos, gudrajos un ne tik gudros. Lai vai cik

jauni un dumji – to jūt. Vēlāk dzīvē to daudzkārt atcerējos.

Naukšēnu vidusskolā mācījās arī mani bērni Jānis, Līga un Gatis. Direktors informēja,

deva norādījumus vecākiem. Par skolas remontiem, par dažādām saimnieciskām vajadzī-

bām. Audzināja, izglītoja vecākus, kā labāk kontrolēt savus bērnus mācību procesā, kā nodarbināt viņus brīvajā laikā. Atceros skolotāja Gunāra Krūmiņa stāstījumu par pareizas
stājas veidošanu bērniem. Viņš to demonstrēja ar uzskatāmu piemēru.

Dažus gadus vadīju vecāku komiteju. Jāatzīst – man pietrūka prasmes, arī laika, jo pati

strādāju skolā. Vairāk centos organizēt, ne plānot un vadīt. Dažs pasākums reizēm sagādāja jautrību. Piemēram, mājas darbu pārbaude no rītiem...

Skolotājs, direktors Oļģerts Treijs bija cilvēks ar Lielo burtu. Prasīgs, stingrs savā nostā-

jā, nekad nepacēla balsi. Taktisks. Dzīvojot, strādājot blakus, jutu pleca sajūtu, jo viņš nekad neliedza padomu, atbalstu.”

1955. GADA NAUKŠĒNU SEPTIŅGADĪGĀS SKOLAS ABSOLVENTE ANITA ČEKANO-

VIČA (GAILE):

„Kara laikā mani, māsu un mammu pieņēma Ainas ģimene. Dzīvojām „Lejasalēnos”.
Līdz 7. klasei mācījos Naukšēnu skolā. Vidusskola veidojās vēlāk.

Kaut arī biju maza meitene, sapratu, ka Aina un Oļģerts nav tikai darba kolēģi. Starp

viņiem ir kaut kas vairāk. Arī dzīves apstākļi bija pateicīgi. Viņi dzīvoja skolas 3. stāvā. Oļģerta istaba bija pretim Ainas dzīvoklim.

1950. gada septembrī biju arī viņu kāzu svinībās. Man bija tikai 9 gadi, tomēr atceros,

ka tajās valdīja jautrība.

Skolas laikā dzīvoju Oļģerta un Ainas ģimenē.

Oļģerts bija mans ģeogrāfijas, rasēšanas un fizkultūras skolotājs. Ģeogrāfiju viņš pa-

sniedza tik meistarīgi, ka stāstītajā varēja klausīties ar lielu interesi. Mācību procesā daudz
izmantoja kartes. Zinājām valstis, pilsētas, kalnus, upes, ezerus utt. Pamatzināšanas ģeogrāfijā saglabājušās līdz šai dienai.

Arī sportā pirmās ievirzes deva Oļģerts. Vēlāk dzīvē tās man ļoti noderēja. Viņam pa-

šam sports bija sirdslieta.

Grūtāk bija ar rasēšanu, jo esmu kreile. Oļģerts labi zīmēja. Biju lepna, kad viņš uz lapas

man glīti uzrakstīja pionieru solījumu.
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Oļģerts, būdams gudrs pedagogs, saprata, ka mazā cilvēka personības veidošanā liela

nozīme ir ārpusklases pasākumiem. Skolā darbojās dažādi pulciņi. Mani interesēja jaunie
naturālisti.

Atceros Oļģerta un Ainas meitas Saivas piedzimšanu. Saiviņa pasteidzās piedzimt ātrāk,

tādēļ bija ļoti maziņa. Oļģerts viņu loloja kā mazu piena kunkulīti. Pārējo bērnu nākšanu
pasaulē neatceros, jo mācījos citur. Taču saikne ar viņu ģimeni nekad nepārtrūka.

Bez saviem trim bērniem Oļģerts un Aina izaudzināja un izskoloja divus Ainas māsas

bērnus. Gunu izdevās izglābt no 1949. gada izvešanas. Ināra atgriezās no Sibīrijas un arī
dzīvoja šajā ģimenē. Oļģerts bija ļoti iejūtīgs pret Gunu un Ināru.

Pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes beigšanas strādāju kolhozā „Liesma” par

galveno zootehniķi. Sākumā, kamēr nebija savs dzīvoklis, atkal dzīvoju Oļģerta ģimenē.
Viņš vienmēr interesējās, kā man, kā jaunam speciālistam, veicas darbā, kā tieku galā ar

saviem pienākumiem. Deva padomu, kā risināt vienu vai otru jautājumu. Atceros, ka vaka-

rā pēc pirmās lopkopēju sanāksmes, viņš pajautāja: „Vai dzirdēji savu balsi? Ja, nē, biji
uztraukusies.”

Ģimenē Oļģerts bija gādīgs, izturēts, sirsnīgs, ar humora dzirksti. Nekad nedzirdēju, ka

viņš paceļ balsi. Likās – nav nekādu problēmu, kaut gan, droši vien, kā visās ģimenēs, tādas bija. Tās tika atrisinātas, bērniem nemanot.

Kad jau biju projām no Naukšēniem, priecājos, dzirdot par Naukšēnu skolas izaugsmi.

Liels nopelns te bija Oļģertam.

Kad Treiju ģimene pārcēlās uz Valmieru, es tad dzīvoju Valkā. Bieži ciemojos pie vi-

ņiem.

Straujais dzīves ritms, slodze iedragāja Oļģerta veselību. Pirms 71. gadadienas aizsauca

aizsaulē.

Skolotāja darbs – tā bija Oļģerta misija. Viņš ar gaišām domām gāja cilvēkos. Un viss

likās gaišāks un labāks. Cilvēkos centās saskatīt pozitīvo.

Man, dzīvojot šajā ģimenē, bija iespēja saņemt ļoti daudz dvēseles izglītības.
NAUKŠĒNU

(FEDOTOVA).

VIDUSSKOLAS

ABSOLVENTE,

LIETVEDE

AIJA

ĀBOLIŅA

„Skolā bija ļoti laba gaisotne. To izjutu gan, būdama skolniece, gan laborante, vēlāk liet-

vede. Direktors bija stingrs, bet ļoti cilvēcīgs, nekad nepazemoja.”

NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS ABSOLVENTE, MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA DACE

ZVIRBULE:

„Skolas gados mums ļoti patika direktora stundas. Tās bija klusas un interesantas. Viņš

prata stāstīt tā, it kā visur pats būtu bijis. Mēs cienījām direktoru. Viņš vienmēr apjautājās
par tālākajiem nodomiem, centās pastāstīt par izvēlēto mācību iestādi un profesiju.
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Direktors ticēja visam jaunajam, centās to ieviest. Īpaši viņš uzticējās jaunajiem skolo-

tājiem, lika viņiem darboties, pierādīt un apliecināt sevi.”

Skolotāju kolektīvs pēc Oļģerta Treija aiziešanas pensijā. Pirmajā rindā no
kreisās: Nadežda Matisone, Ginta Ganševska, Sarmīte Praudiņa, direktors
Aleksejs Solovjovs, direktora vietniece mācību darbā Līga Ziemane, Biruta
Polka, ārpusskolas un ārpusklases darba organizatore Baiba Purmale, Otrajā
rindā no kreisās: Irēna Solovjova, Dace Zvirbule, bibliotekāre un internāta
audzinātāja Ilga Baune, Edīte Skujiņa, Skaidrīte Dreimane, Ināra Zumente,
Ruta Zandersone, trešajā rindā no kreisās: Valentīna Stolere, Uldis Zuments,
Jana Diča, Jānis Zandersons.
NAUKŠĒNU VIDUSSKOLAS ABSOLVENTE

(internetā):

ILZE BEĻINSKA (PĀŽE)

raksta

„Mācījos Naukšēnu vidusskolā, un tur strādāja sava darba entuziasti, kuri savu mācību

priekšmetu prata pasniegt tik aizrautīgi, ka stāstītajā audzēkņi klausījās ar neviltotu inte-

resi. Man kā paraugs joprojām ir kādreizējais skolas direktors, ģeogrāfijas skolotājs Oļģerts Treijs. Turklāt ne tikai mācību process bija radošs un interesants, bet skolas vadība

apzinājās, ka lielu artavu skolēna personības veidošanā sniedz arī ārpus stundu aktivitātes.”

1971.

GADA

(ASPERE):

NAUKŠĒNU

VIDUSSKOLAS

ABSOLVENTE

PĀRSLA

OZOLIŅA

„Ģeogrāfijas stundas bija ļoti interesantas. Skolotājs Treijs vispirms prasīja zināt

karti (valsts, galvaspilsēta). Viņš neatzina iekalšanu, bet gribēja, lai skolēns saprastu mācī61

to vielu. Arvien mums atgādināja: „Atzīmes neparāda zināšanu patieso līmeni.””
1974. GADA ABSOLVENTS JĀNIS PODIŅŠ:

„Par Naukšēnu vidusskolas direktoru Oļģertu Treiju man ir pašas labākās atmiņas.

1971. gada vasarā pēc Jeru 8. – gadīgās skolas beigšanas biju krustcelēs – kur mācīties tā-

lāk. Varēju mācīties Rūjienas vidusskolā, Naukšēnu 23. profesionāli tehniskajā vidusskolā,
kur iegūtu ne tikai vidējo izglītību, bet arī profesiju, vai Naukšēnu vidusskolā. Mans tēvs

teica: „Ar Oļģertu Treiju esmu kopā Rūjienas skolā mācījies. Viņš bija labs puisis, un arī

tagad par Oļģertu Treiju esmu dzirdējis tikai labus vārdus.” Es izvēlējos Naukšēnu vidusskolu. Un ne reizi neesmu to nožēlojis.

No pirmās vizītes Naukšēnu vidusskolā 1971. gada vasarā, kad iesniedzu dokumentus,

man uz visu mūžu ir palicis atmiņā necils plakāts, kas karājās virs spoguļa 1. stāvā pie direktora kabineta – „Sargi savas skolas godu!” Svēti vārdi. Domāju to derētu atjaunot.

Man nekad nav bijis jākaunās, ka esmu beidzis lauku vidusskolu, jo es beidzu Naukšēnu

vidusskolu. Skolā mums visiem, skolēniem un skolotājiem, paraugs bija Direktors. Un viņa
Ainīte, kuru mēs arī tā mīļi saucām. Viņa bērni, mani vienaudži.

Man bija arī tā laime 1974./75. māc.g. strādāt skolā par laborantu. Es piedalījos pedago-

ģiskās padomes sēdēs. Man bija iespēja veselu gadu redzēt skolu arī no skolotāju istabas
puses. Un atkal pārliecinājos par Direktora pedagoģisko talantu.

Naukšēnu vidusskolas skolotājiem piemita tāda tolerance pret skolēniem, kādu nekur

lielajā dzīvē pēc tam neesmu manījis. Viņi prata nodalīt skolēnu blēņas no nodarījumiem,
kam varēja būt smagas sekas.”

BRIGITA CERIŅA, bijusī NAUKŠĒNU PAGASTA BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA:

„1969. gadā pēc Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanas mani nosūtīja darbā uz Nauk-

šēnu vidusskolu. Atceros, kā mani sagaidīja. Direktors iepazīstināja ar skolu, nākamajiem

kolēģiem. Par visiem teica tikai labu. Varēja just, ka direktors lepojas ar savu skolu, skolē-

niem, skolotājiem, Naukšēniem. Jutu, ka viņš arī man vēl labu un ka ir gatavs palīdzēt. Tūlīt tika nokārtots jautājums par dzīvokli. Par maniem nākamajiem kaimiņiem runāja ar
sirsnību un mīlestību.

Viens no pirmajiem uzdevumiem bija augusta beigās apmeklēt skolēnus mājās, sarunā-

ties ar vecākiem, noskaidrot, vai bērns gatavs skolai. Katram skolotājam bija iedalīts savs

mikrorajons. Toreiz man šis uzdevums ne sevišķi patika. (Naukšēnos viss bija svešs.) Vēlāk
sapratu, kā vēl labāk iepazīt skolēnus, viņu mājas apstākļus, runāt ar vecākiem.

Tāpat bija arī ar tā saucamajiem „kontroles laikiem”. Katru darba dienas rītu 10 minū-

tes pirms deviņiem audzinātājam vajadzēja tikties ar savu klasi, pārrunāt attiecīgajā dienā

darāmo u.c. jautājumus. Toreiz man tas nemaz nepatika. Vēl speciāli jādomā, ko 10 minūtēs darīt... Taču pēc gadiem sapratu – izdevīgs laiks, lai satiktu savus audzināmos.

Direktors arvien rosināja apmeklēt visus kolhoza klubā rīkotos pasākumus: „Tev ir jāzi-

na viss, kas notiek ciemā, kolhozā. Kad vēl labāk to izdarīt? Jāiet uz balli, jātiekas ar bērnu
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vecākiem...”

Kad skolā ieradās kādas revīzijas, direktors vienmēr slavēja savus skolotājus. Par kļū-

dām un neveiksmēm runāja divatā. No direktora Oļģerta Treija nebaidījos. Man bija
kauns. Kauns par savām kļūdām un neizdarību. No mācību pārziņa Viduļa Vīksnes gan
baidījos.

Skolā cilvēki nekad netika dalīti. Skolotāji un tehniskie darbinieki. Jubilejas, ekskursi-

jas, pat kolektīvas ogošanas un sēņošanas vienmēr notika, piedaloties visiem. Un vienmēr
dziedāja. Direktors parasti uz to rosināja.

Jautrības, dziesmas, sirsnības netrūka manās kāzās, kur par vedējiem bija Aina un Oļ-

ģerts Treiji.

Braucām tuvākās un tālākās ekskursijās. Baltkrievijā apciemojām arī skolotājas Olgas

vecākus. Uz Igauniju braucām pie Tatjanas. Atpakaļceļā gribēju, lai mani aizved līdz tēva
mājām (Priekšā bija brīva diena.) Mani vienkārši neizmeta ceļa galā, bet atveda līdz nam-

durvīm. Visi sanāca istabā un dziedāja. Ar asarām acīs vienmēr atceros šo brīdi. Un arī
mani vecāki pirmo tikšanos ar meitas kolēģiem allaž pieminēja ar mīļumu.

Kad jau četrus gadus biju prom no skolas, man bija piedzimusi meitiņa. Bijušie kolēģi

atnāca raudzībās.

Ciešākas vai mazāk ciešas saites ar daudziem bijušajiem kolēģiem man ir vēl šobrīd.

Liekas – tas tāpēc, ka direktors prata vadīt kolektīvu. Ikviens no mums bija svarīgs. Viņš
ļoti bieži mēdza apvaicāties: „Kā tev klājas?” Un tad es sapratu, ka esmu vajadzīga...

Varbūt tāpēc ļoti bieži atceros Naukšēnu vidusskolā nostrādātos gadus, bijušos kolēģus

un direktoru Oļģertu Treiju.”

Apbalvojumi

Darbam, pamatīgam, rūpīgam darbam līdzi nāk arī gods un slava.

Oļģerta Treija darbs atzinīgi novērtēts jau tajā laikā, kad viņš strādāja par Naukšēnu

septiņgadīgās skolas mācību daļas vadītāju. Par darbu „Metodiskais darbs skolā un tā nozīme skolotāju pedagoģiskās meistarības celšanā” saņem pirmās pakāpes prēmiju.

1956. gada 26. maijā Rūjienas rajona Tautas izglītības nodaļa izsaka pateicību Naukšē-

nu septiņgadīgās skolas mācību daļas vadītājam Oļģertam Treijam par labu mācīšanas un
audzināšanas darbu skolā, par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā darbā skolā un ārpus skolas.

1968. gada 7. februārī Latvijas PSR Izglītības ministrija un Izglītības, Augstskolu un Zi-

nātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības republikāniskā komiteja pasniedz Naukšēnu
vidusskolas direktoram Oļģertam Treijam nozīmi „Teicamnieks tautas izglītības darbā”.
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Latvijas PSR Zinību biedrība vairākkārt izsaka pateicību par radošu un aktīvu darbu

Zinību biedrībā un pasniedz Goda rakstus. 1970. gadā Oļģerts Treijs saņem V.I. Ļeņina
100. dzimšanas dienai veltīto jubilejas medaļu.

Vairākkārt apbalvots ar nozīmi „Sociālistiskās sacensības uzvarētājs”.

1973. gadā PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes galvenā komiteja uzņem Oļ-

ģertu Treiju par PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes dalībnieku.
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1974. gadā par panākumiem PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādē apbalvots

ar zelta medaļu.

1978., 1979. gadā apbalvots ar Latvijas PSR Pedagogu biedrības krūšu nozīmi „Par ra-

došu darbu”.

1978. gadā Latvijas PSR Izglītības ministrija apbalvo Oļģertu Treiju ar goda rakstu par

labu skolēnu ražošanas brigādes darba organizāciju.

1979. gadā apbalvots ar 10. piecgades trieciennieka medaļu.

Katru jaunu mācību gadu gaidot, skola tiek rūpīgi sagatavota nākamajam darba cēlie-

nam. Par mērķtiecīgu darbu skolas direktors apbalvots ar Goda rakstiem.

Par apzinīgu un mērķtiecīgu mācību un audzināšanas darbu, kā arī par skolēnu kolektī-

va darba organizēšanu vasarā direktors Oļģerts Treijs daudzreiz atzinīgi novērtēts un apbalvots ar Goda rakstiem.

Deputāts Oļģerts Treijs vairākkārt apbalvots ar Valmieras rajona Darbaļaužu deputātu

padomes izpildu komitejas Goda rakstiem par aktīvu darbu Naukšēnu ciema padomē.

Skolai laba sadarbība ar kolhozu „Naukšēni”. Kolhoza valde daudzkārt pateicas par di-

rektora attieksmi pret darbu.

1982. gada 31. augustā Oļģerts Treijs apbalvots ar medaļu „Darba veterāns”.
Direktors Oļģerts Treijs arvien bijis aktīvo sportistu vidū.

1968. gada 29. oktobrī apbalvots ar nozīmi „Brīvprātīgo sporta biedrības „Vārpa” goda

biedrs”.

Oļģerts Treijs vairākkārt apbalvots par aktīvu fiziskās kultūras un sporta darba veicinā-

šanu. Pateicības izteikuši gan sporta biedrība „Vārpa”, gan Izglītības nodaļa.

Saņemti diplomi par izcīnītajām augstajām vietām kolhoza „Liesma” meistarsacīkstēs

šahā, galda tenisā, šaušanā. Oļģerts Treijs vairākkārt gūst panākumus arī volejbola un basketbola laukumos.

Lielākā balva – kolēģu, ciema iedzīvotāju un skolēnu cieņa un mīlestība.

Lai arī cik aizņemts direktors bija, viņš neatteica palīdzību. Nevienam.

Viņš uzskatīja, ka tas ir skolotāja, direktora pienākums. Pat transporta pakalpojumi ne-

tiek liegti. Direktors ved uz slimnīcu bērniņu gaidošas māmiņas un citus, kuriem ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pārved mājās jauno dzīvībiņu. Ja veikalā ir gadījies lielāks
pirkums, direktors ar savu mašīnu palīdz to nogādāt mājās.

Kopā ar sievu Ainu ir iecienīti vedēji. 37 jaunajiem pāriem palīdzējuši sākt kopīgu dzī-

ves ceļu. Pārsvarā Naukšēnu vidusskolas skolotājiem, bijušajiem audzēkņiem, radiem,
draugiem. Naukšēniešiem. Bieži vien – trīs pāri gadā (1966. gadā – 16.07., 30.07., 20.08.,

1971. gadā – 14.08., 21.08., 25.09.). Treiju ģimene ir paraugs jaunajiem cilvēkiem. Ainas
un Oļģerta vadītajās kāzu svinībās netrūkst izdomas, jautrības, dziesmu, deju...
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Aina un Oļģerts vedēji Rutas un Jāņa kāzās

Brigitas un Jāņa kāzās
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Baibas un Mārtiņa kāzās

Oļģerts Treijs daudzus gadus pavada cilvēkus uz pēdējo atdusas vietu. Atrada mierino-

šus vārdus aizgājēja tuviniekiem.
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Oļģerts Treijs izvada pēdējā gaitā Piksāru ciema iedzīvotāju

PĒDĒJIE DZĪVES GADI VALMIERĀ
1982. gada 14. oktobrī Naukšēnu ciema izpildu komitejā Oļģerta Treija pasē izdara atzī-

mi, ka viņš maina dzīves vietu, izrakstās no Naukšēniem. Tajā pašā dienā tiek pierakstīts
Valmierā, Krasta ielā 12. Tagad visu sevi var atdot ģimenei.

Valmieras
māja vēl
tikai top.
Priekšplānā
Oļģerts.
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Jaunā ģimenes māja vēl nav pabeigta. Jāpaveic iekšējās apdares darbi. Pēdējās dzīves

vasarās ar interesi strādā pie mājas celtniecības. Palīdz Ainas māsas ģimene. Tiesa – Oļģertam nākas sevi vairāk pasaudzēt, jo ar sirdi vairs nav labi.
„Tagad varu klusi dārzā ieiet,

Katrā kokā paraudzīties vērīgs,

Klausoties, kā stumbros sulas sariet,
Pašūpot ik augli plaukstā maigi,

Vērojot, cik tas ir smags un derīgs.
Tagad varu novērtēt pats sevi,
Sava mūža pavasara darbu,-

Ko es dārzam un ko tas man devis.”

J. Silazars

1993. GADA 25. AUGUSTS ATNĀK SĀPJU PILNS

Nu ir jājautā atkal. Vai 70 gadi ir daudz vai maz?

Enerģijas, izdomas, darba un cilvēku mīlestības pārpilnajam Oļģertam Treijam – maz.

Ļoti, ļoti maz… Bet liktenis ir nežēlīgs. 1993. gada 25. augusts ieliek neizdzēšamas sāpes
Oļģerta tuvinieku sirdīs – stājusi pukstēt vīra, tēva, vectētiņa, mīļa, tuva cilvēka sirds. Sēru

vēsts atnāk uz Naukšēniem. Oļģerta dzimtajiem, mīļajiem Naukšēniem. 28. augustā Oļģerts uz visiem laikiem atstāj māju Valmierā. Ceļš ved uz Naukšēniem. Īss atvadu brīdis

skolas dārzā. Sēru noformējumā skola. Atvadās pedagogi (esošie un bijušie), absolventi,
naukšēnieši… Un tad ceļš uz Skudrītes kapsētu.
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ATVADU VĀRDI OĻĢERTAM TREIJAM
Gribētos, lai Tu vēl dzirdi, gribētos, lai Tu vēl redzi...
Zemnieku dēls no Naukšēnu pagasta Ķikutu mājām. Zemes stiprums, saulrītu
skaidrība, pilnbrieda vārpas gudrība, zemes bites čaklums un neatlaidība, laikam
gan tēva un mātes dota liela cilvēku mīlestība gājuši Tev līdzi visu mūžu. Tikai nebūt vēja ziedam! Neko nedarīt tāpat vien, bet lai viss būtu vajadzīgs, derīgs, skaists.
Daudz bijis grūtu, sūru, gandrīz vai nepanesamu dienu gan kara gados, gan pēc
tā, arī darba ikdienā, bet tam tikts pāri ar lielu cilvēcību. Viss darba mūžs kopš 1947.
gada septembra atdots dzimtajai pusei – jaunekļa dedzība, vīra spēks atdots Naukšēnu pagasta cilvēkiem, strādājot gan par fizkultūras un ģeogrāfijas skolotāju, gan
mācību pārzini un direktoru, caur bērniem un vecākiem, ar savu klātbūtni visā svarīgākajā, kas notika Naukšēnu sabiedrībā.
Tu redzēji tālāk, skaidrāk, asāk. Ik jaunu mācību gadu kā direktors Tu uzbūri saviem kolēģiem arvien jaunu perspektīvu – jāpaplašina internāts, jābūvē jauna sporta zāle, jāiekārto mācību kabineti un darbnīcas, jāpilnveido mācību darbs, skolēnu
apgāde, ēdināšana, vasaras darbs. Neatlaidīgi tika meklēti tagad tik populārie sponsori pagasta kopsaimniecībās, starpkolhozu celtniecības organizācijā. Savējam un
savējiem neatteica.
Arī Tu neatteici – aizvest uz slimnīcu, palīdzēt nodibināt jaunu ģimeni, teikt uzmundrinošu vārdu, dot padomu un ienākt ar mierinājuma vārdiem daudzās ģimenēs, tuvu cilvēku pavadot mūžībā. Vienmēr bijis savos skolēnos, pedagogos, arī Tu
dziedāji, spēlēji teātri, runāji svētku montāžās.
Skolas darbs ar Tavu bezbailību ķerties pie jaunā aizskanēja līdz rajonam, republikai un arī līdz toreizējam lielākajam centram – Maskavai. Bija daudz viesu, kolēģu,
kuriem netika liegta uzkrātā skolas darba pieredze. Mūžīgi urķīgais, nemierīgais
prāts meklēja un ņēma no citiem, un tikpat devīgi atdeva uzzināto, iegūto kolēģiem
rajonā, vadot klašu audzinātāju metodisko komisiju, savam kolektīvam un interesantākajās stundās katram bērnam klasē.
Bija sirsnīga paldies brīži, kad direktora sniegts zieds un silts vārds palīdzēja aizmirst neveiksmes, uzsmaidīt.
Bija kādreiz brīnums, cik daudz Tu paspēji būt savā lielajā ģimenē un rūpēties
par katru, cik daudz laba iedēstīt savu bērnu sirdīs.
Bija...Oļģerts Treijs...bija šīs puses neatņemama sastāvdaļa. Ir un arī būs – saglabāsies Naukšēnu pagasta vēsturē, saglabāsies tajos daudzajos skolēnos, kolēģos,
cilvēkos, līdzgaitniekos, domu biedros, ar kuriem Tev bija saskare.
Apbalvojumi? Jā, arī tie, vairākkārtīgi, tiki ieskaitīts arī izglītības darba teicamniekos. Bet šobrīd gribētos piešķirt lielāko no apbalvojumiem – neaizmirstību. Saņem to no mumsNaukšēnu vidusskolas kolektīva,
Valmieras rajona skolu valdes, direktoriem,
bijušajiem domu un darba biedriem,
no Tavas dzimtās puses.
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PĒC GADIEM...

Atmiņas par vidusskolas direktoru Oļģertu Treiju tiek apkopotas 2013. gadā. Kas no-

ticis Naukšēnos pēc 1982. gada 16. oktobra, kad Oļģerts Treijs aizgāja pelnītā atpūtā? Kas
mainījies viņa dzimtajā pusē, viņa skolā pēc 1993. gada 25. augusta, kad zemes māte paņēma pie sevis?

1994. gada vasarā Skudrītes kapos uzstādīta piemiņas plāksne
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Īsumā par to, kas visvairāk interesētu skolotāju, direktoru,
naukšēnieti Oļģertu Treiju
Pagastā
•1985. gada 21. decembrī Naukšēnos atklāj jaunuzcelto kultūras namu un kolhoza
kantori.
•Līdz ar Tautas Atmodu 1988. gadā sākas pārmaiņas republikas un pagasta dzīvē.
•1991. gada 30. augustā pabeidz asfaltēt ceļu Naukšēni – Rūjiena.
•1992. gada 30. decembrī atklāj jauno pagasta padomes ēku.
•1997. gada 31. janvārī Naukšēnos viesojas Valsts prezidents Guntis Ulmanis.
•Vairākkārt Naukšēnu pagasts piedalās konkursā „Sakoptākais pagasts” un vienmēr
iegūst godalgotas vietas. 1995. gadā Vidzemes zonā otrā vieta, 2004. gadā Vidzemes zonā trešā vieta, 2008. gadā Vidzemes zonā Naukšēniem uzvara trīs nominācijās:
mežs un sabiedrība,
vides aizsardzība,
civilā aizsardzība un ugunsdrošība.
•2005. gada 26. janvārī pagasta bibliotēkā grāmatas „Pirmais Naukšēnu vidusskolas
direktors Herberts Vēliņš” atvēršanas svētki.
Skolā
•No 1987. gada 1. septembra skolās iepriekšējo 11. klašu vietā ir 12 klases, arī Naukšēnos.
•1988. gada 15. oktobrī Naukšēnu vidusskola svin 50 gadu jubileju.
•1990. gada 6. novembrī ieliek pamatakmeni jaunajai vidusskolas ēkai.
•1992. gada 27. februārī atklāj sporta halli pie Naukšēnu vidusskolas.
•1993. gada 4. decembrī skola svin karoga svētkus un savu 55. dzimšanas dienu. Skolas karogs ir zaļā krāsā ar pakāpenisku pāreju gaišākos toņos līdz pat baltajai krāsai.
Karogā ieausts zīmējums – koka saknes un grāmata. Koka saknes – tās ir saknes dzimtajā zemē. Ar grāmatas gudrību katrs aug lielāks, zaļo un zeļ savai Latvijai. Karogā ieausti vārdi „Naukšēnu vidusskola”.

Top jaunā skola. Ir 1994. gada vasara.
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1997. gada 1. aprīlī atklāj jaunās vidusskolas ēkas pirmo kārtu, uzsāk mācības tajā. Pa-

beigtas ir astoņas klašu telpas un datorklase. Pirmajā kārtā vēl jāizbūvē garderobes pag-

rabstāvā, jāpabeidz krāsošana, tualetes, jāsakopj apkārtne, paredzēts arī tunelis (tiltiņš)
starp jauno un veco korpusu.

Jaunā skola 2002. gada 1. septembrī

Lielas pārmaiņas vidusskolā ir 2003. gadā – izbruģē jaunās skolas priekšu, vecajai sko-

lai uzliek jaunu jumtu, moderni izremontē skolas virtuvi un ēdamzāli. 3. oktobrī skola svin
65 gadu jubileju.

2007. gadā, uzsākot jauno mācību gadu, skola var lepoties ar labi paveiktiem remont-

darbiem. Īsta ozolkoka parketa grīda skolas aktu zālē, 1. stāvā nomainīti logi, divās klasēs
veikts kapitālais remonts, internātā un sporta zālē jauns apgaismojums, sporta zālei jauns
jumta segums. Hokeja laukums apjozts ar jaunām apmalēm.

2008. gada 2. augustā vidusskolas absolventu salidojums. Skolai – 70.
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Vecā skola pēc remonta

Vecā un jaunā skola. Skolas 70 gadu jubileja.
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Sasniegumi mācību darbā un sportā
Skolai labi sasniegumi ugunsdzēsības sportā un vieglatlētikā. Aktīva ir jaunsargu kustī-

ba.

1993. gadā skolā mācās 256 skolēni. Vislielākā ir 7. klase – 28 skolēni. Sākot no 1. līdz 5.

klasei ir paralēlklases. Skolā strādā 26 skolotāji, 9 no tiem – bijušie skolēni.
2006. gadā 1. septembrī mācības uzsāk 320 skolēni.
2007. gadā skolā mācības uzsāk 282 skolēni.

Ar 2009. gada 1. novembri darbu sāk Naukšēnu novada vidusskola ar filiāli – Ķoņu pa-

matskola. Direktore - bijusī Ķoņu pamatskolas direktore Aiga Stiere.

2010. gada 17. novembrī Latvijas Republikas proklamēsanas gadadienā svinīgā pasāku-

mā tiek iesvētīts Naukšēnu novada vidusskolas karogs.

2012. gada 1. septembrī Naukšēnu skolā mācības uzsāk 176 skolēni. Skaitliski vislielākā

ir 11. klase – 18, vismazākā 12. klase – 9.

Bērnu skaits pagastā sarūk, dzimstība maza.

Kultūrā

2000. gada jūlijā skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalās Naukšēnu vidus-

skolas deju kolektīvs.

No 2005. gada 27. jūnija – 3. jūlijam notiek Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju

svētki. No Naukšēnu vidusskolas tajos piedalās 5 deju kolektīvi (vadītāja Antra Baune),
pūtēju orķestris (vad. Gvido Brenčevs), koris (vad. Inese Dālberga).

Lielisks ir Naukšēnu vidusskolas pūtēju orķestra sasniegums. Tas kļūst par C grupas 1.

pakāpes laureātu (diriģents Gvido Brenčevs).

2008. gadā republikas Dziesmu svētkos piedalās vidusskolas deju kolektīvs.

2009. gadā vidusskolas pūtēju orķestris skatē iegūst 1. vietu (diriģents Gvido Bren-

čevs).

10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010. gadā 30975 dalībnieku vidū

ir pāri par 100 Naukšēnu novada vidusskolas skolēnu – divi deju kolektīvi, meiteņu koris

un pūtēju orķestris. C grupā labākais ir Naukšēnu novada vidusskolas pūtēju orķestris. Diriģents Gvido Brenčevs.

2007. gadā Naukšēnu vidusskolas pūtēju orķestris Gvido Brenčeva vadībā VI Latvijas

skolu pūtēju orķestru festivāla fināla skatē kļuvis par I pakāpes laureātu C grupas kolektīvu konkurencē.

2011. gadā Vidzemes zonas skolu pūtēju orķestri Smiltenē rāda savu prasmi orķestra

skaņdarbu izpildē un defilē programmā. Naukšēnu novada pūtēju orķestris C grupā iegūst
2. pakāpes diplomu. Diriģents Gvido Brenčevs.
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Naukšēnu novads

2008. gadā Saeima nobalso par 109 novadu izveidošanu. Tai skaitā arī Naukšēnu no-

vads (Ķoņu un Naukšēnu pagasti). Ar 2009. gada 1. jūliju esam Naukšēnu novadā.

STĀV SKOLA RŪJAS KRASTĀ
Stalta un cēla

1938. gadā celtā – vairākus gadus atpakaļ ieguvusi jaunu jumtu, fasādes krāsojumu,

jaunus logus un iekštelpu remontu.

1997. gadā uzceltais jaunais korpuss, plašs un gaišs, likvidē kādreizējo šaurību.

Abas ēkas savieno tiltiņš. Tiekas vecais ar jauno.

Eju tikties ar skolu. Izvēlos to pirms daudziem, daudziem gadiem celto. Šo ēku nesa-

jaukt ne ar vienu citu, kaut arī uzraksts „Naukšēnu vidusskola” to vairs negrezno.
Skolas dārzā čakli strādā bērni. Skolotājas norādījumi jāizpilda bez ierunām.

Tie, kuriem brīvs laiks, „ieņēmuši” sporta laukumu. Visiem nav vietas. Tik daudz spor-

tot gribētāju.

Bikli veru skolas durvis. 9. klasei tikko beigušās stundas. Skolēni dodas mājās. Vēl tikai

cieņas pilns „Paldies, skolotāj! Uz redzēšanos!” Un vienkārši, bet gaumīgi ģērbtās meitenes
un zēni jau ir aiz skolas durvīm.

Dzirdu čalošanu zālē. Skatos – bariņš bērnu tīra parketu un lielo, ilgus gadus augušo

palmu.

Bet aiz kādām durvīm aizdomīgs klusums. Paveru... 11. klasei vēl pēdējā stunda.

Dodos projām. Neērti, ka traucēju, bet pie izejas dzirdu – virtuvē šķind trauki. Tomēr

paskatīšos. Meitenes palīdz saimniecēm uzkopt ēdamistabu, mazgāt traukus.

Iznāku skolas pagalmā. Dārza darbi pabeigti. Viss ir tīrs un sakopts. Lai tikai kāds pa-

mēģina kaut ko postīt!

Priecājos par to, ko redzēju. Labi padarīts darbs, pienākuma apziņa un cieņa pret skolu,

skolotājiem, līdzcilvēkiem.

Pāri tiltiņam šodien neiešu...
Aizgājuši gadi. Mainījušās valdības, ministri un skolu programmas. Pēc Oļģerta Treija

aiziešanas 1982. gadā Naukšēnu skolu vada Aleksejs Solovjovs, pēc tam Andris Jēkabsons,
Didzis Čākurs, Valdis Zariņš, Aiga Stiere. Mainījušies vadītāji, skolotāji, mainījies arī skolas nosaukums, bet Naukšēnos vēl joprojām dzird sakām: „TREIJA LAIKS”.
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Naukšēnu novada pašvaldības izdevums
2013. gads

Izdevumā izmantoti:

Treiju ģimenes arhīvs, tuvinieku, bijušo Naukšēnu vidusskolas skolotāju, skolēnu

atmiņas un citu nauksēniešu atmiņas, laikraksti „Liesma” (1982. gada 20. oktobris un
1978. gada 30.septembris), „Cīņa” ( 1971. gada 21. marts), „Skolotāju Avīze” (1982. gada
13. oktobris), Naukšēnu novada vidusskolas vēstures materiāli, Naukšēnu pagasta bibliotēkas materiāli, Anitras Līgas Krūmiņas, Gunāra Krūmiņa, Jāņa Zandersona, Ulda Zumenta
stāstījums.

Foto no Treiju ģimenes personīgā arhīva, Naukšēnu novada vidusskolas arhīva, Jāņa

Zandersona, Gunāra Krūmiņa, Ainas Smilgas, Brigita Ceriņas, Jāņa Eglīša personīgā arhīva.

Materiālus apkopojusi Brigita Ceriņa

Naukšēnu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Noras Kārkliņas datorsalikums.
Par izdevumu atbild Brigita Ceriņa. Tālrunis 64268007, 26312334
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