Nākamais stāsts par mums ir no 1960.gada 2.decembra “Padomju
Jaunatnes”, kam seko paziņojums 1961.gada 7.janvārī laikrakstā
“Padomju Alūksne ”

ATMIŅAS
Jānis Līcis, Alsviķi
Vienmēr un visur, kur darbojās vai darbojas tautas universitātes, tās bijušas sabiedriskas mācību organizācijas vispārējā izglītības
un kultūras līmeņa celšanās, arī specifisko zināšanu sniegšanai plašiem sabiedrības slāņiem. Tās kopš 19.gs.beigām darbojās
Rietumeiropā un ASV, vēlāk arī cariskajā Krievijā un tās Baltijas guberņās, arī Latvijas brīvvalstī, ja pieminam vien rakstnieci,
tulkotāju un domātāju Zentu mauriņu un Mūrmuižu (pie Valmieras), kur starpkaru periodā viņa vadīja tautas universitāti, kas
atjaunota darbojas arī mūsdienās.
Padomju Savienībā bija kultūras tautas universitātes, Latvijā kopš 1950.-to gadu beigām tās vadīja Republikāniskā tautas
universitāšu (TU) padome, Alūksnes rajonā darbojās rajona tautas universitāte ar medicīnas, literatūras un mākslas, pedagoģijas
un juridisko fakultāti. Kā visai toreizējai izglītības sistēmai, arī TU noteicošā bija komunistiskā ideoloģija, taču praktiskās ievirzes
fakultātes, kādas veidojās arī Alūksnes rajonā, deva lielu ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā. Mūsu rajonā jūtams pārrāvums TU
darbībā bija pēc lielas daļas Alūksnes rajona pievienošanas Gulbenes rajonam. Tad šeit darbojās nosauktās fakultātes vai filiāles
un vēl dažas citas.
Jauns posms Alūksnes TU darbībā sākās pēc tās atkal dibināšanas 1967.gada 17.oktobrī, to vadīja padome 20 cilvēku sastāvā,
rektore – pedagoģe un rajona izpildu komitejas priekšsēdētāja vietniece Ārija Cimbule, viņai 2-3 vietnieki. Ā.Cimbule TU vadībā,
liekas, bija līdz tās pastāvēšanas beigām 80.-jos gados vai nedaudz vēlāk. 1968.gada maijā jau bija 10 fakultātes, vēlāk to skaits
pieauga līdz diviem desmitiem. Bez minētajām fakultātēm aktīvi darbojās lauksaimniecības ekonomikas, dārzkopības, ceļu,
padomju celtniecības, sadzīves kultūras, tirdzniecības ekonomikas, teātra mākslas, kinomākslas, autotransporta un dažas ar
spilgtu komunistiskās ideoloģijas ievirzi – padomju sadzīves tradīciju, zinātniskā ateisma, militāri patriotiskās audzināšanas,
sabiedriski politiskā, jaunatnes, starptautisko attiecību, arī tautu draudzības un proletāriskā internacionālisma fakultāte.

Kā lektori darbojās vietējie skolotāji un citu rajonu speciālisti – ārsti utt., bet bieži brauca arī vieslektori, piem., no Bulduru
dārzkopības tehnikuma, universitātes. Lekcijās plaši izmantoja kinofilmas, praktiskās nodarbības notika slimnīcā, bērnu dārzos,
skolās, kultūras namā, bieži pieredzes braucienos ārpus rajona robežām. Visu darbība norisa sabiedriskā kārtā, neviens nesaņēma
nevienu rubli. Labākos fakultāšu dekānus un lektorus “stimulēja” ar dažāda “stipruma” goda rakstiem suvenīriem dažu rubļu
vērtībā un ziediem. Piemēra dēļ minēšu apbalvotos un balvas 1971./72.māc.gada noslēgumā 1972.gada maijā. Tad TU darbojās
18 fakultātes ar 55 filiālēm un 2512 klausītājiem. Apbalvoto (daudzo) vidū aktīvākie TU bija partijas komitejas 2.sekretārs Edmunds
Temps, prokurors Antons Vilnis, skolotāja un dārzkopības fakultātes dekāne Anna Antona, dekāne Anna Celmiņa, finanšu nodaļas
vadītāja Ilga Jānīte, slimnīcas galvenais ārsts un ilggadējais veselības (medicīnas) fakultātes dekāns Gints Skulte utt. Suvenīri –
pildspalvas 4 rubļu vērtībā, dekāniem Jānim Mustam un Vilim Voičim – riekstu sitamie 5 rubļu vērtībā, A.Celmiņai – piespraude 10
rbļ. vērtībā. Par suvenīriem izdoti 199,74 rubļi, droši vien no rajona izpildu vai partijas komitejas līdzekļiem.
Man saistība ar TU ir kopš 1959./1960. mācību gada, kad apmeklēju TU nodarbības Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, bet strādāju par audzinātāju Bērnu
audzināšanas kolonijā. Alūksnē 1985.-1987.gadā mācījos un beidzu žurnālistikas fakultāti. Jāpiebilst, ka visi TU pasākumi aktīvi tika reklamēti avīzē
“Oktobra Karogs”, TU bija sava rubrika un logo, aktīvi lektori bija redaktori Argots Staris un Jānis Skopiņš, arī Anna Celmiņa. 1979. un 1980. gadā Alūksnes
muzejā darbojās TU vēstures un pieminekļu aizsardzības fakultāte, kuru es vadīju. Abos kursos lekcijas vadīja rajona prokurors Antons Vilnis par pieminekļu
aizsardzības juridiskajiem aspektiem, bet mēs ar Oļģertu Bieti – par pieminekļu kategorijām. Mans lauciņš bija arheoloģijas un vēstures pieminekļi –
Oļģerta – arhitektūra un māksla, bija arī citi lektori. Konkrēto pieminekļu iepazīšanas nolūkā gājām uz luterāņu baznīcu, skatījām objektus pilsētā un parkā,
bet otrā kursa noslēgumā 1980.gada 25.maijā klausītājiem sarīkojām ekskursiju pa Gaujas nacionālo parku Cēsu rajonā, apskatījām Āraišu ezerpili, kuru bija
iecerējis un īstenoja vēstures zinātņu doktors (vēlāk) Jānis Apals, ar kuru kopā 1964.gadā bijām ekspedīcijā pa Latvijas ezeriem, meklējot senās pāļu
celtnes. Kā gids mums bija Jānis, arī iepazīstot Cēsu ordeņa pili. Cēsu muzejā (pilī), Ungurmuižā un Straupes pilī gids bija Cēsu muzeja zinātniskais
līdzstrādnieks, lielisks stāstītājs Jānis Dronis, kurš drīz pēc tam traģiski gāja bojā.
Pārcilājot Alūksnes TU materiālus, kas atrodas Alūksnes muzejā, sapratu, ka vēsturnieku, skolotāju vai citu profesiju pārstāvju pienākums būtu apkopot visu
TU pastāvēšanas vēsturi, jo būs saskarsme ar lieliskiem un gudriem cilvēkiem, būs aizkrāsots vēl viens mūsu vēstures baltais plankums.

Irēna Kalniņa, Alūksne 01.02.2021
Mana darbavieta bija Alūksnes 1. vidusskola. Vēl mācījos neklātienē augstskolā, lai iegūtu bibliotekāra augstāko
izglītību. Biju arī skolas arodorganizācijas vadītāja. Tur vajadzēja risināt dažādus darbinieku strīdus jautājumus. Lai
likumīgi tos atrisinātu, tad bija jāzina daudz juridisku jautājumu.
Kad jau bija izveidojusies Alūksnē Tautas universitāte, kur bija arī Juridiskā fakultāte, tad es tur iestājos. Tas bija
pirms beidzu augstskolu 1965.gadā. Lekcijas notika tagadējās ģimnāzijas zālē. Lektorus pēc uzvārdiem neatceros,
bet nodarbības vadīja gan darba tiesībās, gan civiltiesībās, gan krimināltiesībās. Lekcijās ietvēra dažādus
interesantus gadījumus, daudz diskutējām. Bijām arī vecajā tiesas zālē (tagad Benevilla) uz kādu tiesas sēdi.
Lekcijas lasīja gan no tiesas darbiniekiem, gan prokuratūras. Man interesēja arī medicīna, bet mācīties neatlika
laika augstskolas dēļ.
Tautas universitāte bija augstā līmenī, ja neapmeklēja regulāri nodarbības, līdz dokumentam netika. Toreiz
cilvēkiem bija nopietna attieksme. Pēc divu gadu mācībām izsniedza apliecības.

Rūta Cukure, Alūksne 26.01.2021
Tautas universitātē iesaistījos 1962.gadā pēc slidinājuma vietējā avīzē. Lektori bija vietējie. Iestājos
dārzkopības fakultātē. Tur bija tāda skolotāja Antone, viņa bija arī mana skolotāja skolas laikā. Tautas
Universitātē bija jāmācās divi gadi, varēja arī vienlaicīgi mācīties citā fakultātē. Šeit man likās
interesantāk kā literatūra un māksla. Mācīja praktiskas lietas –
Mācības notika dažādās pilsētas vietās. Uz šiem pasākumiem no grāmatu veikala, kur strādāju, nesām
arī pārdot grāmatas – grāmatu galds.
Juridiskās notika Tautas tiesas mājā (tagad „Benevilla”). No juridiskās fakultātes saglabājusies foto, kur
esam aizvesti uz kriminālistikas muzeju, tad pat bijām arī morgā. Noslēgumā tad arī tapa kopbilde.
Tautas universitāte bija ļoti populāra.

TU juridiskās fakultātes klausītāji ekskursijā Rīgā pie kriminālmilicijas
morga durvīm

Velga Podniece, Alūksne 27.01.2021
Vēlos dalīties savās atmiņās par tautas universitātes darbību Alūksnē. Par tautas universitātes pirmsākumiem atceros tikai to, ka
mana mamma apmeklēja juridisko fakultāti. Viņa strādāja Alūksnes rajona izpildu komitejā vispārējā nodaļā un gribēja papildināt
savas zināšanas.
Es tajā laikā vēl mācījos Alūksnes 1.vidusskolā. Vēlāk strādāju SCO un 1976.gadā iestādes telpās sāka darboties Alūksnes rajona
kultūras TU sadzīves kultūras fakultāte. Daudzi izteica vēlēšanos tajā darboties un mācīties., pārsvarā gan sievietes. Mums tika
lasītas lekcijas par dažādu tautu tradīcijām, bet pamatā – latviešu. Tikām iepazīstināti ar ģērbšanās, uzvedības kultūru. Stāstot par
galda kultūru, tika izmantoti trauki. Katra lekcija bija labi sagatavota un papildināta ar uzskates materiāliem. Pēc lekcijas
noklausīšanās bija praktiskā nodarbība. Ar prieku atceros zinošās kultūras darbinieces Annas Celmiņas lekcijas, kurās viņa mums
sniedza vērtīgus padomus.. 1978.gada 17.maijā notika sirsnīgs mācību kursa pabeigšanas pasākums. Katram klausītājam tika
izsniegta apliecība par fakultātes pabeigšanu. Mana apliecība ir Nr. 255 no 1978.gada 17.maija ar Alūksnes rajona DDPIK Kultūras
nodaļas zīmogu un Annas Celmiņas parakstu. Iegūtās zināšanas vēlāk noderēja dažādās sadzīves situācijās.

Ārija Dunce, Annas bibliotēkas atskaite

