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ðvietimo istorija. Mokslo darbas

vilma akmenytë

Lietuvos latviø mokyklos 1920–1940
Straipsnio tikslas – iðanalizuoti Lietuvos latviø organizavimosi ir veiklos bûdus, pasireiðkusius per
draugijø ir mokyklø steigimà; draugijø ir mokyklø reikðmæ ugdant ir plëtojant latviø tautiná sàmoningu
mà; draugijø bei mokyklø steigimo ir iðlaikymo aplinkybes; Lietuvos latviø tarpusavio ryðiø bei ryðiø su
Latvijos draugijomis ir organizacijomis palaikymo svarbà.
Tyrimo objektas – Lietuvos latviø draugijos ir mokyklos, veikusios lietuviðkosios Þiemgalos teritorijoje.
Taèiau straipsnio teritorinës ribos yra ðiek tiek platesnës nei lietuviðkosios Þiemgalos, tad ðiame tekste
taip pat aptariama Kauno draugijø reikðmë vienijant Lietuvos latviø draugijas. Nors Kaunas geografiðkai
iðeina uþ Þiemgalos teritorijos, taèiau ten veikusiø latviðkøjø draugijø veikla buvo nukreipta á Ðiaurës
Lietuvà, kur buvo didþiausia latviø bendruomenës koncentracija.
Chronologinës straipsnio ribos – 1918–1940 m., nuo nepriklausomos Lietuvos valstybës susikûrimo
(1918 m.) iki latviø tautiniø draugijø veiklos sustabdymo (1940 m.). Trumpai pristatomos þinios apie lat
viø draugijas ir mokyklas, veikusias iki 1918 m.
Metodai – apraðomasis, analitinis, statistinis, kartografinis.
Latviø pradþios mokyklos mokiniai ir mokytojai po egzaminø. Alkiðkiai. 1935. Ið kairës pirmoje eilëje
treèias – Fr. Krûminis, septintas – evangelikø liuteronø kunigas G. Rauskinis.
Ið Alkiðkiø evangelikø liuteronø baþnyèios archyvo

Latviø pradþios mokyklos Lietuvoje
Latviø tautinës maþumos interesø atstovø – draugijø – veikloje vienas ið svarbiausiø tikslø buvo
latviðkø mokyklø steigimas. Tautiðkumo palaikymas ar, tiksliau, jo tæstinumo uþtikrinimas buvo ámano
mas jaunàjà kartà ugdant latviðkosios kultûros tradicijoje. Tokiam darbui ypaè tiko mokykla. Daugiausia
galima kalbëti apie Lietuvos latviø pradines mokyklas – visø pirma dël platesnës ðaltiniø bazës, antra
tai – aukðtesnio lygio latviø mokykla veikë tik viena (beje, yra nuorodø, jog Lietuvoje trumpà laiko tarpà
veikë dvi tos paèios pakopos latviðkos mokyklos), taèiau jà lieèiantys duomenys nëra labai iðsamûs.
Tarpukario Lietuvos latviø pradþios mokyklø klausimas ádomus tuo, jog tautiniø mokyklø reikalai buvo
siejami su tarptautine politika, taip pat siejasi su opia finansavimo problema bei paèios valstybës vyk
dyta visuotinio ðvietimo programa.
Kalbant apie Lietuvos latviø mokyklø situacijà, svarbu paþymëti, jog, 1897 m. ir 1923 m. visuotiniø
suraðymø duomenimis (imant etninius darinius, turinèius daugiau kaip 10 000 nariø) latviai buvo rað
tingiausia etninë grupë (þr. 1, 2 lentelæ). Þinoma, negalima ginèytis dël raðtingumo kokybës, neturint
duomenø, kuo remiantis buvo nustatoma, ar þmogus raðtingas, ar ne. Taip pat vertëtø atkreipti dëmesá
á tà aplinkybæ, kad bet kokia statistika yra siejama su tam tikra paklaida, todël èia pateikiami skaièiai
negali bûti vertinami kaip absoliutûs. Taèiau turint omenyje, jog latviai daugiausia buvo þemdirbiai ir

amatininkai, toks raðtingumas (1897 m. – 60,12 proc., 1923 m. – 76,68 proc.) yra ádomus reiðkinys.
Sunku paaiðkinti tokio raðtingumo prieþastis. Viena jø galëtø bûti protestantø tikëjimas, propagavæs
ðvietimà gimtàja kalba, o tai savo ruoþtu didino skaitanèios visuomenës dalá, ilgainiui taip kuriant rað
tingumo tradicijà.
1920 metais latviø tautinë maþuma Lietuvoje turëjo daugiausia pradiniø mokyklø, tenkanèiø vie
nam tûkstanèiui tautinës grupës gyventojø (þr. 3 lentelæ). Tiesà sakant, në viena Lietuvos etninë grupë,
1000-iui jos gyventojø, 1920 metais neturëjo pilnos vienos pradinës mokyklos (vëlesniais metais situ
acija keitësi):
latviai – 0,67 pradinës mokyklos;
lietuviai – 0,62;
vokieèiai – 0,55;
lenkai – 0,44;
þydai – 0,36;
baltgudþiai – 0,25;
rusai – 0,02.
Kaip matyti, nors latviai nebuvo didþiausia Lietuvos tautinë grupë, taèiau buvo viena veikliausiai
besirûpinanèiø tautiniø mokyklø steigimu. Vertëtø paþymëti, jog ðitokia situacija buvo dar iki pasiraðant
tarpvalstybinæ Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencijà (1931 m.), kurioje buvo numatytos tam tikros
lengvatos steigiant tautines mokyklas abipus sienos. Ið esmës tuo ir bandoma paaiðkinti proporciðkai
didelá Lietuvos latviø mokyklø skaièiø1. Vëlesnë Lietuvos tautiniø maþumø pradiniø mokyklø proporcinë
iðraiðka, palyginti su 1920 metø situacija, turëjo kisti, taèiau, neturint tiksliø duomenø apie gyventojø
skaièiø (bûtina atsiþvelgti á vykusius pokyèius – migracijà, natûriná prieaugá), jos nustatyti negalima. Beje,
latviai, kitaip nei kitos tautinës maþumos, 1920 m. neturëjo savos aukðtesnës mokyklos, o ir vëlesniais
tarpukario metais turëjo tik vienà (ginèytinai dvi) progimnazijas.
Lietuvoje veikë keleto tipø (pakopø) latviø mokyklos:
– latviø pradþios mokykla;
– miðri lietuviø–latviø pradþios mokykla;
– lietuviø mokykla su atskirai dëstoma latviø kalba;
– latviø progimnazija (arba vidurinë mokykla).
Tarpukario Lietuvoje steigiant latviø mokyklas ryðkûs ðie etapai:
1) 1921 m. buvo parodyta paèiø Lietuvos latviø draugijø iniciatyva steigiant latviø mokyklas;
2) 1931 m. buvo pasiraðyta tarpvalstybinë Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencija.
Latviø mokyklø steigimas didþiàja dalimi priklausë nuo paèiø vietiniø latviø poreikiø ir siekiø, taèiau
esant tam tikrai situacijai mokyklø steigimui galëjo daryti átakà ir tarpvalstybinë politika. Pirmojo mo
kyklø steigimo etapo svarba pasireiðkia tuo, jog iðryðkëjo paèiø Lietuvos latviø iniciatyva. 1921 metais
Alkiðkiuose vykusiame Lietuvos latviø atstovø susirinkime buvo priimtas sprendimas steigti latviø pra
dþios mokyklas ten, kur jø reikëtø, bei numatyta ateity suðaukti latviø mokyklø mokytojø konferencijà2.
Tikriausiai susirinkimo metu priimti sprendimai turëjo realios átakos, nes latviðkø mokyklø skaièius nuo
ðeðiø 1921 metais ðoktelëjo iki deðimties 1922 metais. Kadangi duomenø apie tai, kaip iki 1930 m.
buvo steigiamos latviø pradþios mokyklos, aptikti nepavyko, analizuojant mokyklø steigimà teko remtis
ketvirtojo deðimtmeèio duomenimis. Mokyklø steigimo klausimà pakoregavo pasiraðytoji tarpvalstybinë
Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencija, po kurios regima nauja Lietuvos latviø iniciatyva steigti tautines
mokyklas.
Latviø pradþios mokyklø istorija Lietuvoje prasideda dar iki nepriklausomos Lietuvos valstybës susi
kûrimo. Dar prieð Pirmàjá pasauliná karà dabartinës Lietuvos teritorijoje veikë kelios latviø pradþios mo
kyklos, deja, su jø veikla susijæ duomenys yra labai skurdûs. B. Ðetkus, tyrinëjæs Lietuvos latviø mokyklø
problematikà, vienomis ið anksèiausiai ásteigtø laiko Maþeikiø (1907 m.) ir Biliûniðkiø (1905 m.) latviø
mokyklas3. Deja, Maþeikiuose 1907 m. buvo ásteigta ne latviø, o lietuviø Saulës draugijos pradþios mo
kykla4. Pradinë latviø mokykla ten ásteigta apie 1930–1931 m., nes St. Lièkûnas, raðæs Maþeikiø kronikà
1930 m., ðalia kitø mokyklø mini steigiamà latviø pradþios mokyklà5. Tad latviø mokykla Maþeikiuose dar
tik buvo steigiama, kaip, beje, ir tenykðtës latviø draugijos kristalizavimasis tebebuvo procese. O apie
Biliûniðkes nëra jokiø duomenø, patvirtinanèiø èia veikus latviø mokyklà tarpukariu. Neatmestina, kad
tokia mokykla galëjo veikti iki Pirmojo pasaulinio karo ar pirmaisiais pokario metais, nes ten buvo gana
didelë latviø tautybës gyventojø koncentracija. Tarpukariu atskira latviø pradþios mokykla Biliûniðkëse
neveikë, uþsimenama tik apie latviðkà komplektà prie tenykðtës lietuviðkos mokyklos. Viena ið senesniø
Lietuvos latviø mokyklø veikë Daunoravos dvare (l a. Dundurnieki), Joniðkio valsèiuje, dar nuo vokieèiø
okupacijos laikø6. Iki susikuriant nepriklausomoms Lietuvos ir Latvijos valstybëms latviai savo vaikus buvo
linkæ leistiá Kurðo gubernijos mokyklas7. Viena tokios elgsenos prieþasèiø – atsirandantis tautinis identi

tetas, savæs kaip kitos kultûrinës tradicijos atstovø suvokimas, o kita – palyginti nedidelis atstumas nuo
latviø gyvenamø teritorijø Lietuvoje iki Kurðo. Taip pat neatmestina naujø latviø emigrantø, apsistojusiø
Kauno gubernijoje XIX a. pabaigoje, ryðiø su gimtuoju kraðtu palaikymo svarba.
Tarpukario Lietuvos latviø mokyklø skaièiaus dinamika gerai iliustruoja tarpvalstybiniø susitarimø
svarbà iðlaikant pastovø bent vienos ið tautiniø maþumø mokyklø skaièiø. Lietuvos latviø mokyklø skai
èius iki 1927 m. buvo daugmaþ stabilus (apie 10 mokyklø), o nuo 1927 m. pradëjo sparèiai maþëti, kol
1931 m. Lietuvoje liko tik ðeðios latviø mokyklos. Toks staigus mokyklø skaièiaus maþëjimas aiðkintinas
1928 m. ávestu privalomu pradiniu mokymu bei prasidëjusiu mokyklø stambinimo procesu8. Tautiniø
mokyklø svarba ir toliau liko aktuali tuometinëms tautinëms grupëms, kurios nesudarë kraðto gyventojø
daugumos, taèiau, vis plaèiau pasireiðkiant integracinei valstybës politikai, mokyklø padëtis kito. Tad
nelabai gausiø etniniø grupiø mokyklø skaièiaus pokyèiai susijæ ir su gyventojø apsisprendimu vaikus
leisti á artimesnæ mokyklà neatsiþvelgiant á jos tautinæ priklausomybæ (taip aktyvëjo integracinis proce
sas). Taèiau tikriausiai dël to, kad buvo pasiraðyta Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencija, latviø mo
kyklø skaièius 1933 m. stabilizavosi (atidaryta vienuolika mokyklø), o 1936 m. Lietuvoje jau veikë trylika
latviø pradþios mokyklø, ir toks skaièius iðliko iki 1940 metø. Kompromisas steigiant latviðkas mokyklas
Lietuvoje pasireiðkë tuo, jog buvo suðvelnintos mokyklø steigimo sàlygos.
Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencija numatë lietuviø mokyklø steigimà Latvijoje, o latviø – Lie
tuvoje. Abiem atvejais buvo taikomos ne tokios grieþtos mokyklø steigimo sàlygos. Nëra aiðku, kas
lëmë tokios konvencijos pasiraðymà. Viena ið prielaidø – vyriausybiø politika, skatinanti steigti tautines
mokyklas uþ tos valstybës sienø, kurioje tautinë grupë sudaro gyventojø daugumà9. Sunku pasakyti,
kiek átakos ðios konvencijos pasiraðymui galëjo turëti Latvijos lietuviø ir Lietuvos latviø interesai, nes be
paèiø tautiniø maþumø iniciatyvos tautinës mokyklos steigimas bûtø buvæs neámanomas. Konvencijoje
buvo numatyta tautinæ mokyklà steigti, jei yra ne maþiau kaip dvideðimt mokyklà lankysianèiø mokiniø.
Jei yra ne maþiau kaip devyni latviø ar lietuviø tautybës mokiniai bendroje mokykloje, tëvams pagei
daujant, jiems gimtoji kalba turëjo bûti dëstoma kaip atskiras dalykas. Miðriø ðeimø vaikø tëvams buvo
suteikta apsisprendimo laisvë pasirinkti mokyklà10. Apsisprendimo laisvës deklaravimas pasireiðkë ir tuo,
jog ðeimos, kuriose lyg ir nekilo tautinio identiteto problemø (t. y. vadinamosios vienatautës ðeimos),
savo vaikus galëjo leisti á lietuviø mokyklà. Taip tik skatintas tautiniø maþumø integravimosi á pilietinæ
Lietuvos visuomenæ procesas.
Latviø mokyklos Lietuvoje buvo steigiamos ten, kur jau veikë latviø draugijos. Be iðimties visos
pradinës (ir ne tik) mokyklos buvo ásteigtos tose vietovëse, kurias galima bûtø ávardinti Lietuvos latviø
kultûriniais centrais. Ðiuo atveju kultûros centras suvokiamas kaip tam tikra lokali erdvë, kurioje koncen
truojasi daugiausia vienai ar kitai kultûrai bûdingø bruoþø. Tad Lietuvos latviø kultûriniai centrai buvo
lokalûs, darantys átakà vietos latviø kultûrinëms nuotaikoms. Jei lietuviø tautybës gyventojø kultûriniø
centrø struktûra, sutampanti su administraciniu valstybës teritorijos suskirstymu, yra gana aiðki, ji kitaip
pasireiðkia tautiniø maþumø gyvenime. Tautiniø maþumø kultûros centrø formavimuisi didelæ átakà turëjo
jà pripaþástanèiø þmoniø gyvenamasis arealas (todël Lietuvos latviø kultûriniu centru niekada nebuvo
Telðiai). Mokyklos buvo tik vienas ið poþymiø, kurio dëka dabar ámanoma atpaþinti kultûriná centrà. Lie
tuvos latviø mokyklø lokalizacija: po keturias latviø mokyklas veikë Maþeikiø ir Ðiauliø apskrityse, po dvi
Kretingos ir Birþø bei viena Kauno mieste. Kaip matome, latviø mokyklos buvo steigiamos labiausiai latviø
apgyvendintose apskrityse. Iðimtis – Kaune veikusi pradinë latviø mokykla, kurià ásteigë ir iðlaikë Kauno
latviø draugija (vëliau Lietuvos latviø susivienijimas). Ði mokykla buvo skirta Kaune gyvenusiø Latvijos
pilieèiø vaikams11. Tuo tarpu kitos latviø mokyklos buvo skirtos latviø, Lietuvos pilieèiø, vaikams.
Nors buvo pasiraðyta tarpvalstybinë mokyklø konvencija ir deklaruojami draugiðki tarpvalstybiniai
santykiai (bent jau Lietuvoje), latviams nebuvo taip paprasta ásteigti tautinæ mokyklà. Kuriamos mokyklos
mokiniø sàraðas bûdavo kruopðèiai patikrinimas, neretai bûdavo randama paþeidimø, kuriais remiantis
bûdavo atmetami praðymai steigti mokyklà. Daþniausiai revizijø metu iðaiðkëdavæ paþeidimai bûdavo ðie:
dalis mokiniø yra ne mokyklinio amþiaus, t. y. maþiau nei septyneriø ar daugiau nei keturiolikos metø;
dalis jø jau mokosi lietuviø mokykloje; dalis net ne latviø, o lietuviø ar kitos tautybës. Motyvuojant tokiais
paþeidimais buvo atmesti praðymai steigti latviø pradþios mokyklas Biliûniðkëse, Auksuèiuose-Tautgai
liuose, Vismantuose, Kentauèiuose12. Bûta atvejø, kai Ðvietimo ministerija atsisakydavo patenkinti vietos
latviø praðymus steigti pradþios mokyklas su dëstomàja latviø kalba kaip atskiru dalyku13 . Susidaro áspû
dis, jog Ðvietimo ministerijos pavedimu tikrinant bûsimø mokiniø sàraðus pirmiausia buvo stengiamasi
uþtikrinti lankomumà vietinëse lietuviø mokyklose. Tuo bûtø galima paaiðkinti, kodël á sàraðus átrauktieji
asmenys, jau lankæ lietuviø mokyklas, nebegali mokytis latviø mokyklose, nors jie to pageidautø: taip
nors ir deklaruota pasirinkimo laisvë ið esmës nebuvo uþtikrinta. Kitas, gana kontroversiðkas bûdas
sutrumpinti sàraðà – braukti ið jo tuos asmenis, kurie nesugebëdavo árodyti savo latviðkumo iðraðais ið
evangelikø liuteronø (ar kitos konfesijos) baþnyèiose saugotø metrikos knygø, vëlgi nepaisoma apsispren

dimo teisës. Ði situacija labiau intriguoja tuo poþiûriu, jog tarpvalstybinëje Lietuvos ir Latvijos mokyklø
konvencijoje buvo paþymëta, kad: „Taip pat nëra privaloma pristatyti gimimo metrikø mokykliniam vaikø
amþiui nustatyti prieð ásteigiant mokyklà“14.
Lietuvos valstybës, konkreèiai – Ðvietimo ministerijos, vykdyta politika buvo prolietuviðka. Tai supran
tama, nes neseniai susikûrusi Lietuvos valstybë pirmiausia turëjo uþtikrinti vyraujanèios tautybës, t. y.
gyventojø daugumà kraðte sudaranèiø lietuviø, pakankamà tautinës kultûros ugdymà. Tokias nuostatas
paaiðkina ir nuolat kildavusi grësmë ið kaimyniniø valstybiø, pirmiausia Lenkijos, galø gale dalies gyven
tojø orientavimasis á kitos valstybës tautinæ kultûrà, tai tik skatino baimintis dël Lietuvos valstybingumo.
Nereikia pamirðti, jog tarpukario Lietuvos Respublika pirmiausia buvo tautinë valstybë. Á latvius buvo
þiûrima kaip á potencialius lietuvius, jei jie nesugebëdavo árodyti savo tautiðkumo gimimo metrikomis.
Apskritai bûta atvejø, kai mokyklø inspektoriai atsisakydavo pripaþinti, jog ðalia lietuviø gyvena tautinë
maþuma latviai. Taip buvo maþinamas latviø skaièius, teigiant, jog dauguma save latviais laikanèiø as
menø ið tikrøjø yra nutautëjæ lietuviai. Tai gana neaiðkus pasakymas, nes taip bûdavo atsiliepiama apie
tradiciðkai latviðkomis laikomas vietoves: Birþus, Totorkalná (pats Latvijos pasienis)15 , Ðleideriðká (taip
pat Latvijos pasienis)16 . Atkreiptinas dëmesys á tai, jog ðios trys vietovës buvo atsidûræ vieno mokyklø
inspektoriaus teritorinëje priklausomybëje, galbût toks kategoriðkas poþiûris á latvius nebuvo visiðkai atsi
tiktinis, bûdingas daugeliui inspektoriø. Panaði situacija buvo susidariusi ir Þeimelyje, kur latviø pradþios
mokyklos mokytoja ið vaikø tëvø nereikalavo pristatyti jø tautybës liudijimo, o tai, mokyklø inspektoriaus
nuomone, buvo nepateisinama17 .
Be sunkumø steigiant tautines mokyklas, susidurta ir su jø iðlaikymo problema. Bûta atvejø, jog jau
nuo seniau veikianti latviø pradþios mokykla bûdavo uþdaroma, o jos klasës prijungiamos prie lietuviø
mokyklos. Taip, likus nepilnam mënesiui iki mokyklø konvencijos pasiraðymo 1931 m. sausio pradþioje,
ávyko Alkiðkiuose. Po konvencijos pasiraðymo, jau pagal jos sàlygas, Tëvø komitetas kreipësi á Ðvietimo
ministerijà praðydamas vël atidaryti atskirà latviø pradþios mokyklà Alkiðkiuose18 . Mokyklø konvencijoje
buvo teigiama: „Abiejø Susitarianèiø Ðaliø Ðvietimo Ministerijos sutaria Lietuvos ir Latvijos mokyklø kon
vencijos 1 straipsná vykdyti ta prasme, kad, atsiradus sakytame straipsnyje numatytam mokiniø skaièiui,
visuomet bûtø atskira mokykla, o ne klasë prie jau esamos mokyklos“19.
Ramuèiø latviø pradþios mokyklos steigëjai buvo susidûræ su problema, kai vietoj praðomos atida
ryti savarankiðkos mokyklos buvo atidarytas tik jos filialas (komplektas): „Jûsø Ekscelencijos rezoliucija
mums buvo leista ásteigti mokyklà latviø tautybës vaikams Ramuèiø k., bet dëlei mums neþinomø prie
þasèiø ásteigtoji mokykla dabar skaitoma Alsiø lietuviø pradþios mokyklos antru komplektu. Tai neatitinka
Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencijai vykdyti instrukcijos bei tos instrukcijos pridedamojo protokolo
dësnius, nes ðita mokykla turi dabar 29 mokinius ir turëtø bûti atskira savistovi mokykla“20.
Tokiø ir panaðiø konvencijos paþeidimø bûta ir daugiau, tad kyla klausimas, ar reikëjo pasiraðyti toká
susitarimà? Vis dëlto neverta abejoti, jog ðios konvencijos átaka Lietuvos latviø mokyklø situacijai buvo
teigiama, nes, ðiaip ar taip, buvo stabilizuotas latviø mokyklø skaièius. Tai, jog Lietuvos latviai bandë ið
naudoti konvencijoje numatytas mokyklø steigimo ir iðlaikymo lengvatas, vël árodo ðios tautinës maþumos
aktyvumà ir organizuotumà siekiant sudaryti palankias aplinkybes savos tautinës kultûros sklaidai.
Taèiau nepaisant deklaruotø gerø tarpvalstybiniø santykiø, tam tikra konfrontacija vyko tarp Ðvietimo
ministerijos ir vietiniø latviø. Didþiausiø nesutarimø bûta skiriant mokytojus á latviø pradþios mokyklas.
Mokiniø tëvai daþnai pageidavo, kad mokytojas bûtø iðsilavinæs, latviø tautybës, dar geriau jei bûtø
baigæs mokslus Latvijoje, bet svarbiausia, gerai mokantys latviø kalbà. Tai rodo, jog tautinis identitetas
pirmiausia buvo suvokiamas per kalbà. Praðymai dël norimo mokytojo, atsiþvelgiant á tautybæ, buvo ið
sakomi nepriklausomai nuo konvencijos pasiraðymo, mat tokiø praðymø bûta ir treèiajame deðimtmetyje.
Daunoraièiø latviø pradþios mokyklos Tëvø komiteto reikalavimas patvirtinti norimà mokytojà baigësi tuo,
kad apie 1924 m. mokykla buvo visai uþdaryta. Toks poelgis Ðvietimo ministerijos buvo paaiðkintas,
esà mokyklai iðlaikyti nesusidarë pakankamo mokiniø skaièiaus, nors ið tiesø mokiniø buvo dvigubai
daugiau, nei reikëjo21. Tiesa, po kurio laiko mokykla vël buvo atidaryta.
Ryðkiausiai vyravusià átampà tarp valdininkø ir vietiniø latviø gali iliustruoti ketvirtojo deðimtmeèio pra
dþioje Lietuvos aide pasirodæs atsakomasis straipsnis Kokiu pagrindu? Maþeikiø latviai skundþia Lietuvos
ástaigas Latvijos vyriausybei22 . Tai buvo vienas ið nedaugelio straipsniø, paskelbtø Lietuvos spaudoje,
apie Lietuvos latviø problemas. Jame buvo atsakoma á Latvijos spaudoje pasirodþiusius praneðimus apie
Maþeikiø latviø delegacijos apsilankymà Rygoje, kur buvo kalbëta apie nepatenkinamà Lietuvos latviø
ðvietimo bûklæ. Vienas daugiausia ginèø këlusiø klausimø – lietuvio arba nutautëjusio latvio skyrimas á
latviø mokyklà. Tai buvo ne pirmà kartà Lietuvos latviams kylanti problema, su ja buvo susidurta ir kitose
Lietuvos latviø mokyklose. Galbût Lietuvos aide iðspausdinto straipsnio tikslas – apginti gerà Ðvietimo
ministerijos vardà, nes ji buvo kritikuojama latviø spaudoje. Straipsnyje raðyta: „Visi delegatø pareiðki
mai, kad tëvai kelis kartus kreipësi á Ðvietimo ministerijà dël mokytojø, yra áþûlus melas. Kaip mums teko

suþinoti, vienas toks praðymas Ðvietimo ministerijai ð. m. [t. y. 1932 m. – aut.] sausio mën. tikrai buvo
prisiøstas, bet jo tonas neleido ministerijai jo net svarstyti. Jis buvo persmelktas grasinimais. Tarp kita
ko tëvai nurodinëjo, kad jei Ðvietimo ministerija jø reikalavimø nepatenkins, tai jie savo vaikø á mokyklas
bendrai neleisià. Tuo tarpu Maþeikiø latviø ásigeidimas parsigabenti sau mokytojø ið Latvijos jokiu reikalu
nepagrástas. Tai tikrai intrigantiðko pobûdþio reikalavimas. Lietuvos Ðvietimo ministerija turi pakankamai
mokytojø, mokanèiø latviðkai ir galinèiø latviø mokyklas aprûpinti. Nejaugi latviai norëtø, kad Lietuvos
pilieèiai mokytojai bûtø be darbo ir Ðvietimo ministerija jiems tvirtintø iðsiraðytus ið Latvijos?“23
1931 metø tarpvalstybinëje mokyklø konvencijoje buvo numatyta galimybë apsikeisti mokytojais,
taèiau, kaip matyti, tai nebuvo itin propaguojama. Ðis straipsnis rodo, kad á tokius pageidavimus buvo
þiûrima net prieðiðkai. Maþeikiø latviø pradþios mokyklos tëvø komitetas susiraðinëjo su Lietuvos Ðvieti
mo ministerija dël mokytojø, nes ðios mokyklos mokytojai konfliktavo tarpusavyje, o dël to nukentëdavo
mokiniø mokymas24. Stebina straipsnio retorika, susidaro áspûdis, jog straipsnis paraðytas tokiu tonu,
nes latviai iðdráso kreiptis á tam tikras Latvijos ástaigas dël Lietuvos latviø mokyklø padëties. Tikriausiai
situacija komplikavosi dël to, jog mokyklø konvencijoje nebuvo numatyta tarpvalstybinë skundø spren
dimo procedûra. Toliau straipsnyje priekaiðtaujamai raðoma: „Kaip latviai Lietuvoje „kenèia“, graþiausia
liudija tas faktas, kad nuo konvencijos pasiraðymo patenkinta 8 jø praðymai mokykloms atidaryti“25.
Iðties 1932 metais Lietuvoje latviø mokyklø skaièius iðliko toks pats kaip ir 1931-aisiais, t. y. vei
kë tik septynios mokyklos, tad lieka neaiðku kokiais duomenimis remdamasis straipsnio autorius teigë
prieðingai. Kaip tik 1932 metais buvo atmesti keli praðymai steigti latviø pradþios mokyklas, ir tik 1933
metais veikë jau vienuolika mokyklø (taèiau ir tai neatitinka straipsnyje pateikto skaièiaus). Ádomu, jog
Maþeikiø latviø pradþios mokyklos Tëvø komitetas, reaguodamas á Lietuvos aide pasirodþiusá straipsná,
oficialiai paneigë, kad buvo siøsta bet kokia delegacija á Latvijà. Bet kuriuo atveju, ar delegacija bûtø
buvusi siøsta mokyklos Tëvø komiteto, ar Maþeikiø latviø draugijos vardu, tai, kad kilo rezonansas, ro
do buvus nesutarimø Lietuvoje tarp Ðvietimo ministerijos ir vietiniø latviø. Tikëtina, kad jei ne mokyklos
tëvø komitetas, tai Maþeikiø latviø draugija galëjo siøsti atstovus á atitinkamas Latvijos valdþios ástaigas,
kurie turëjo informuoti apie latviø mokyklø padëtá Lietuvoje.
Tokioms ir panaðioms latviø mokyklø Lietuvoje ir lietuviø Latvijoje problemoms spræsti tarpvalstybi
nëje mokyklø konvencijoje buvo numatyta sudaryti vizituojanèià komisijà, periodiðkai lankysianèià mo
kyklas. Tarp ðios komisijos nariø turëjo bûti Lietuvos ir Latvijos ðvietimo ministerijø atstovø26. Lietuvos
spaudoje pasirodæ praneðimai apie ðiø komisijø apsilankymà Lietuvoje informacijos poþiûriu yra gana
ðykðtûs. Trumpai uþsimenama, kurios mokyklos buvo aplankytos, taèiau iðsamiø duomenø apie mokyklø
bûklæ nepateikiama. Vienas reikðmingesniø 1935 m. ðios komisijos priimtø sprendimø tai, jog mokyklos
vedëjas turi bûti tos tautybës, kuriai skiriama mokykla27. Galbût tai buvo bandymas maþinti kylanèius
nesutarimus, kuomet latviðkø mokyklø vedëjais buvo skiriami lietuviai. Tuo buvo nepatenkinti vietiniai
latviai (neaiðku, kokia situacija ðiuo atþvilgiu buvo lietuviðkose Latvijos mokyklose). 1934 m. Latvijoje
leistame laikraðtyje Brîvâ Zeme buvo iðspausdintas laiðkas ið Lietuvos, kuriame skundþiamasi, jog latviai
mokytojai yra keièiami lietuviais.
„Apraðytos pastangos á latviø mokyklas skirti lietuvius, jau yra ágyvendintos Þagarës, Ðventosios,
Maþeikiø pradþios mokyklose. Ne todël, kad latviø mokytojø vieton bûtø skiriami vertingesni mokytojai,
turintys geresnes kalbos þinias, bet prieðingai: buvusius pradþios mokyklø vedëjus latvius perkelia á ki
tas mokyklas paprastais mokytojais, o jø vieton paskiria lietuvius. Todël Lietuvos latviai á tai þiûri kaip á
mëginimà slopinti latviø tautinæ dvasià ir latviø jaunosios kartos nutautinimà“28.
1934 m. Latvijos atstovybë buvo áteikusi praðymà Lietuvos Ðvietimo ministerijai ásteigti ðeðiolika
latviø pradþios mokyklø, taèiau tai tik ir liko planais popieriuje. 1936 m. Latvijos pasiuntinys Lietuvoje
L. Sëja vertindamas mokyklø konvencijà teigë, jog Lietuvos Ðvietimo ministerija sabotuoja konvencijos
nutarimus, tad latviø mokyklø bûklë beveik nepagerëjo29 . Galiausiai Lietuvos ir Latvijos ðvietimo minis
terijø nesusikalbëjimas baigësi tuo, jog 1937 m. Latvijos vyriausybë atsisakë vykdyti 1931 m. pasiraðy
tà mokyklø konvencijà30. Viena ið to prieþasèiø – didesni finansiniai Latvijos ásipareigojimai tenykðtëms
lietuviø mokykloms, lietuviø iðskyrimo ið kitø tautiniø maþumø panaikinimas, nes tuo nepatenkintos kitos
Latvijos tautinës maþumos. Galbût èia galima pridëti ir dar vienà prieþastá – elementarø nesusikalbëji
mà tarp abiejø valstybiø Ðvietimo ministerijø, kai vieni ið kitø reikalavo sàþiningo konvencijos vykdymo,
nors patys sàþiningai jos nevykdë. Latvijos spaudoje daþnai pasirodydavo straipsniø apie sudëtingà
Lietuvos latviø mokyklø padëtá, ir visuose bûdavo uþsimenama apie didesnius Latvijos (nei Lietuvos)
finansinius ásipareigojimus tenykðtëms lietuviø mokykloms. Taip pat juose peikta Lietuvos vyriausybës
vykdyta politika, kuri labiau panaðëjo á priverstinæ asimiliacijà, nei á laisvà þmoniø apsisprendimà save
identifikuoti su viena ar kita tauta.
Sustabdþius konvencijos vykdymà, mokyklø skaièius nepakito iki 1940 metø, veikë 13 mokyklø. Ta

èiau nors latviai raðë praðymus steigti mokyklas ar komplektus prie jø, në viena nauja mokykla nebuvo
atidaryta. Steigiant mokyklà po 1937 m., buvo vadovaujamasi tais paèiais reikalavimais, kaip ir bet
kuriai kitai tautinei maþumai: tik esant 50-èiai vaikø, steigiama atskira mokykla, o norint dëstyti kalbà
kaip atskirà dalykà, reikëjo 32 mokiniø. Gavus ið Ðvietimo ministerijos neigiamà atsakymà steigti latviø
mokyklà ar komplektà, latviø draugijos iki pat 1940 m. rëmësi 1931 metø mokyklø konvencijos nuosta
tomis, kuriose buvo numatyta steigiant latviø pradþios mokyklà taikyti maþesnius reikalavimus31. Manyta,
jog Lietuvos Ðvietimo ministerija savavaliðkai nevykdo konvencijos nutarimø. Dël situacijos iðaiðkinimo
buvo kreipiamasi á Latvijos Konsulatà Ðiauliuose. Beje, konsulas sekë latviø draugijø susiraðinëjimà su
Ðvietimo ministerija dël mokyklø steigimo. Vienas jo praðymø draugijoms buvo praneðti atsisakymø
steigti latviðkas mokyklas motyvacijà. Apskritai dël latviø mokyklø Lietuvoje ir lietuviø Latvijoje steigimo
ir iðlaikymo ilgainiui ásitvirtino principas „kà duos, tà ir gausi“. Ir toká principà skelbë tiek lietuviai, tiek
latviai. Lietuviø spaudoje tokie raginimai pasigirdo netrukus po konvencijos pasiraðymo 1932 m.32, latviø
– ðiek tiek vëliau – 1934 m.33 Lietuviai ir su kitomis Lietuvos tautinëmis maþumomis, tiksliau sakant, su
tø tautiniø maþumø valstybëmis elgësi panaðiai (Lietuvos lenkø mokyklø klausimas), tad latviai Lietuvo
je nebuvo jokia iðimtis. Latvijos konsulo domëjimasis vietinëmis latviø mokyklomis aiðkintinas galimybe
jas remti. Kaip matyti, nors mokyklø konvencija turëjo skatinti tarpvalstybiná bendradarbiavimà, ir tai
nuolat buvo deklaruojama kalbant apie „broliðkas tautas“, taèiau ið esmës ji nebuvo veiksni. Negalima
ignoruoti jos átakos stabilizuojant latviø pradþios mokyklø tinklà ketvirtame deðimtmetyje. Esant tokiai
tarpvalstybinei politikai didelë reikðmë teko latviø draugijoms, kurios rûpinosi mokyklø finansavimu, in
ventoriaus parûpinimu.
Mokykla ir draugija
Latviø pradþios mokyklø steigimu daugiausia rûpinosi draugijos, nors pasitaikydavo ir organizuotø
Tëvø komitetø iniciatyva raðytø praðymø Lietuvos Ðvietimo ministerijai dël latviø mokyklos atidarymo.
Kad draugijø ir mokyklø veikla buvo glaudþiai susijusi rodo tai, jog visos mokyklos buvo atidarytos ten,
kur jau veikë latviø draugijos. Draugijø átaka buvo reikðminga ne tik steigiant latviø mokyklas, bet ir jas
iðlaikant.
Latviø mokyklose buvo dëstoma gimtàja latviø kalba, lietuviø kalba dëstyta kaip atskiras dalykas. Pa
gal 1931 metø mokyklø konvencijà atitinkamai latviø ir lietuviø mokyklose papildomai turëjo bûti dëstoma
Latvijos arba Lietuvos istorija ir geografija. Tautiniø mokyklø mokomoji programa turëjo bûti suderinta su
valstybine mokymo programa. Vadovëliai Lietuvos latviø mokykloms buvo parûpinami ið Latvijos pagal
sàraðus, suderintus su Lietuvos Ðvietimo ministerija. Bûta atvejø, jog latviø mokyklø mokytojai atsisaky
davo mokyti ið vadovëliø, atsiøstø ið Latvijos34. Lietuvos latviø mokykloms buvo svarbûs 1939 metai, kai
Ðiauliuose buvo surengtas Lietuvos latviø pradþios mokyklø mokytojø susirinkimas. Buvo sprendþiama
latviø pradþios mokyklø latviø kalba dëstomø dalykø vadovëliø suvienodinimas, tikintis ateityje pereiti
prie standartiniø Latvijoje naudotø vadovëliø. Ðio susirinkimo iniciatorë buvo Lietuvos latviø susivienijimo,
ðvietimo reikalø valdyba. Ji, panaudodama ryðius su Latvijos ðvietimo ástaigomis, buvo gavusi mokymo
knygø, skirtø mainams tarp latviø mokyklø mokytojø. Ðios knygos mokykloms buvo dovanojamos per
vietines draugijas. Susirinkimo metu buvo nuspræsta intensyvinti mainus tarp mokyklø, kad pagerëtø
Lietuvos latviø mokyklø ðvietimo kokybë. Nuspræsta rinkti duomenis apie mokyklø turimas knygas ir jø
trûkumà, taip bûtø buvæ galima reguliuoti latviðkø vadovëliø stygiø ir jø pertekliø bei efektyviau kontro
liuoti jø migracijà ið vienos mokyklos á kità35. Lietuvos latviø susivienijimas buvo viena stipriausiø latviø
organizacijø, sugebëjusiø vieniti naujai ákurtus skyrius ir buvusias draugijas, kuri stengësi koordinuoti
Lietuvos latviø veiklà gerindama tautiniø mokyklø padëtá, jø mokymo kokybæ. Tokià iniciatyvà rodë prie
Lietuvos latviø susivienijimo veikusi ðvietimo reikalø valdyba, taèiau dël medþiagos stokos sunku iðsa
miau kalbëti apie jos veiklà.
Kokià paramà galëjo teikti draugijos latviø pradþios mokykloms? Daugiausia sunkumø latviðkoms
mokykloms kildavo dël finansavimo. Visas Lietuvos latviø mokyklas finansavo savivaldybës, tik Kaune
veikusi mokykla buvo iðlaikoma Kauno latviø draugijos (ir Lietuvos latviø susivienijimo) lëðomis. Draugi
ja turëjo savo apyvartiniø lëðø, bet aukø forma finansavimo sulaukdavo ir ið kitø ðaltiniø36. Finansavimo
ðaltiniai nëra nurodyti, taèiau galima spëti, jog tai buvo Latvijos konsulato arba kokio Latvijoje veikusio
fondo skiriama parama. Iðties Latvijos konsulato Lietuvoje parama latviø mokykloms buvo ne vien fi
nansinë. Konsulatas iðrûpindavo ið Kultûros fondo mokyklines bibliotekas ir áveþdavo á Lietuvà mokymo
priemones. Ðiuo atveju negalima atskirti latviø draugijø ir konsulato veiklos, nes draugijos nuolat infor
muodavo apie mokyklø padëtá ir praneðdavo apie trûkumus, kuriuos ir bandë likviduoti konsulatas. Daþ
niausiai draugijos finansinæ paramà ið Latvijos gaudavo baigiantis metams, kartais net nurodant, kur turi
bûti panaudotos gautos lëðos, ir vos ne kiekvienu atveju dalis pinigø buvo skiriama ruoðti mokykliniams
naujameèiams vaidinimams. Galima teigti, jog parama buvo skiriama visai latviø bendruomenei, ne vien

mokyklai, nes á naujameènius renginius rinkdavosi ir mokiniai, ir Tëvø komitetas, ir draugijø nariai. Dalis
lëðø buvo skiriama neturtingiems mokiniams parûpinti mokymo reikmenis. Taèiau skiriant paramà toms
mokykloms, kurios buvo laikomos lietuviðkomis ir kur latviø kalba buvo dëstyta tik kaip atskiras dalykas,
pvz., Bûtingës mokyklai, buvo nurodoma, jog bûtø perkami tik latviø kalbos vadovëliai. Tai dar kartà áro
do, jog Latvijos ðvietimo ástaigos vengë suteikti paramà lietuviø mokykloms, kad ir per klaidà. Kita dalis
lëðø buvo skiriama prie mokyklos veikusiuose bendrabuèiuose gyvenusiø mokiniø maitinimui37. Nors ið
esmës tuo rûpinosi patys mokiniø tëvai, taèiau ir Lietuvos Latviø Susivienijimo ðvietimo reikalø valdyba
kai kurioms mokykloms buvo suteikusi paramà pusryèiø ruoðimui. Draugijø ir konsulato bendradarbiavi
mas buvo reikðmingas sprendþiant paramos suteikimà neturtingiems mokiniams. Geriausiai tai iliustruoja
Ðventosios ir Bûtingës pradþios mokyklø Tëvø komitetø, bei Lietuvos latviø susivienijimo Bûtingës sky
riaus 1939 m. surengtas pasitarimas dël geriausio ið Latvijos atsiøstø pinigø panaudojimo, paremiant
neturtingus mokinius. Buvo nuspræsta uþ atsiøstus pinigus nupirkti vadovëliø tiems mokiniams, kuriø
tëvai neiðgali jø pirkti. Panaði situac
 ija buvo ir Þeimelyje38. Pati draugija uþ savo lëðas pirko knygas ir
mokymo priemones vietinei latviø pradþios mokyklai bei praðë Prekybos departamento duoti leidimà jas
áveþti ið Latvijos39. Tuometinëje spaudoje pasirodþiusiuose praneðimuose buvo akcentuota prasta latviø
mokyklø padëtis, finansavimo ið Lietuvos Ðvietimo ministerijos trûkumas. Kaip paþymëjo 1934 m. raðæs
J. Vindikas, didþiausia Lietuvos pradþios mokyklø problema buvo „menkas jø aprûpinimas mokslo prie
monëmis“, taip pat minimas, mokykliniø patalpø trûkumas40. Latvijos pasiuntinys Lietuvoje L. Sëja savo
ataskaitoje raðë: „Deja, bet latviø mokyklos Lietuvoje yra apgailëtino stovio, ir visos mano pastangos
pagerinti jø bûklæ neduoda net truputá nuraminanèiø rezultatø, atsiþvelgiant á Lietuvos valdþios atkaklø
pasiprieðinimà. Galiu teigti, jog esu iðnaudojæs visus man prieinamus bûdus, kad pakeisèiau situacijà,
bet atsidûriau kaip prieð sienà. Esu vedæs ilgas ir daþnai nemalonias derybas su Ministru pirmininku,
uþsienio reikalø ir ðvietimo ministrais, ir atsakingais abiejø ministerijø tarnautojais, esu ne kartà pateikæs
svarbius siûlymus, taèiau jie liko neávykdyti“41.
Kaip matyti, Lietuvos latviø mokyklø padëtis buvo gana dviprasmiðka. Pirmiausia jas steigë latviai,
kurie buvo Lietuvos pilieèiai, tad Lietuvos Ðvietimo ministerija privalëjo jas finansuoti. Taèiau ministeri
ja buvo suinteresuota iðlaikyti lietuviðkas mokyklas, kad bûtø perimamos lietuviø kultûrinës tradicijos ir
greièiau asimiliuojamos tautinës maþumos. Latviai galëjo tikëtis tam tikros paramos ið Latvijos – savos
tautos valstybës, taèiau jie negalëjo bûti iðskirti, nes Latvija pirmiausia rûpinosi plësti mokyklø tinklà
valstybës viduje. Dël to, kad konkretaus poþiûrio á latviø mokyklas nebuvo, daþnai nukentëdavo mokymo
kokybë, ir vaikø tëvams tekdavo pagalvoti, á kurià mokyklà leisti vaikus – lietuviø ar latviø.
Mokykla buvo atsvara nutautëjimui, todël stengtasi kuo daugiau latviø tautybës vaikø pritraukti á tau
tines mokyklas. Stokojantys lëðø tëvai, nepatogus mokymo laikas (tëvai þemdirbiai dël sezoniniø darbø
vaikø mokymà buvo linkæ atidëti patogesniam laikui – þiemos mokymui) lëmë, kad latviðkas mokyklas
galëjo lankyti tik apie pusë arba maþiau (dël duomenø stokos sunku tiksliai pasakyti) Lietuvos latviø
vaikø, lankiusiø mokyklas Lietuvoje. Pusë latviø vaikø lankë lietuviðkas mokyklas. Pirmiausia todël, jog
arti nebuvo latviø mokyklos, o daþnai praðymo steigti atskirà latviø mokyklà ar komplektà Ðvietimo mi
nisterija nepatvirtindavo. Kita prieþastis – latviø vaikai, baigæ latviðkas mokyklas, dël aukðtesnës latviø
mokyklos nebuvimo (iðskyrus Joniðkio–Þeimelio progimnazijà) buvo priversti lankyti lietuviðkà progimnazijà
ar gimnazijà. Tokia situacija reikalavo adaptacijos lietuviðkose mokyklose. Dalis tëvø, norëdami iðveng
ti sunkumø, iðkart vaikus leisdavo á lietuviðkas mokyklas. Tai to meto latviø spaudoje buvo vertinama
neigiamai: „Daugumoje valsèiø trûksta latviðkø mokyklø. Todël jaunoji karta yra priversta pradiná iðsila
vinimà ágyti tiktai lietuviø kalba. Tokiu atveju jaunuomenë pilnai nesuprasdama atsuka mums nugaras ir
pradeda uþmirðti savo þemæ ir tautà“42.
Apskritai nëra jokios statistikos, kiek Lietuvos pilieèiø vaikø lankë mokyklas gretimose valstybëse. Tai
aktualus klausimas, susijæs su pasienio tautinëmis maþumomis. Nors oficialiai tokia galimybë buvo de
klaruota ir jai nebuvo prieðinamasi, taèiau labiausiai jos ágyvendinimui trukdë administracinës kliûtys.
„Dauguma latviø vaikus siunèia á Latvijos mokyklas, bet ryðium su naujai priimtomis sàlygomis dël
uþsienio pasø, daugiau tai nebebus ámanoma. Neskaièiuojant visø sunkumø ir iðlaidø, kurie susidaro
gaunant atsiliepimà ið apskrities virðininko ir tada vaþiuojant á Kaunà, uþsienio pasas su vieneriø metø
viza kainuoja 450 litø“43.
Tokios sienos kirtimo ir laikino gyvenimo Latvijoje sàlygos këlë problemø Lietuvos latviams. Tai buvo
galima iðspræsti kreipiantis á atitinkamas Lietuvos ir Latvijos ástaigas dël sienos kirtimo reþimo suðvelni
nimo. Tokio kreipimosi atsiradimui didelæ reikðmæ turëjo vietiniø latviø organizuotumas, bûtent 1921 m.
visuotinis latviø atstovø susirinkimas Alkiðkiuose. Buvo nuspræsta kreiptis á Lietuvos ir Latvijos ástaigas
dël sienos perëjimo sàlygø suðvelninimo latviø mokiniams44. Lietuvos–Latvijos sienos kirtimo sàlygas
palengvino Lietuviø latviø vienybës draugijos veikla ðiuo klausimu. 1924 m. Lietuviø latviø vienybës
draugijos organizuotos konferencijos rezoliucijoje deklaruoti nuostatai dël „apsigyvenimo mokesnio su

maþinimo, susisiekimo palengvinimo, mokesnio uþ vizas ir pasus palengvinimo“ buvo ágyvendinti iki 1925
m.45 Lietuvos latviai vaikus á Latvijà leisdavo pradiniam ir aukðtesniam iðsilavinimui, nes Lietuvoje veikë
tik viena latviø progimnazija Joniðkyje. Kai kada tie mokiniai, kurie pradiná mokslà ágydavo Latvijoje,
mokslø tæsti gráþdavo á Lietuvà. Latviø mokiniø skaièius Lietuvos aukðtesnëse ir aukðtosiose mokyklose
buvo palyginti nedidelis, taèiau negalima teigti, jog jie nesiekë aukðtesnio mokslo, nes nëra jokios sta
tistikos, kiek Lietuvos latviø mokësi Latvijoje, o ir tie, kurie mokësi Lietuvoje (kaip nebe pirmos kartos
imigrantai), galëjo uþsiraðyti ne latviais, o lietuviais.
Latviø progimnazija Lietuvoje
Mintis steigti Lietuvoje latviø progimnazijà kilo 1921 metais Alkiðkiuose. Ten ir buvo nuspræsta, jog
vidurinë mokykla (arba progimnazija) turëtø bûti ásteigta Joniðkyje, naujai formuojamame Lietuvos lat
viø kultûriniame centre. Taip jau sutapo, jog tuo metu buvo sumanyta ákurti ir Lietuvos latviø sàjungà.
Joniðkio pasirinkimà nulëmë geografiðkai priimtinesnë jo pozicija daugumai Lietuvos latviø. Taèiau, kaip
parodë laikas, toks sprendimas nepateisino lûkesèiø. Mokyklos steigimo reikalai buvo perduoti Lietuvos
Latviø Sàjungai (Joniðkis), jai priþiûrint buvo sudarytas mokyklos steigimo komitetas, kuris ir rûpinosi
visais reikalais. Latviø progimnazija turëjo bûti atsvara lietuviðkoms aukðtesnëms mokykloms ir pritraukti
daugiau latviø tautybës mokiniø, kurie mokslo nenori tæsti lietuviðkose mokyklose, bet taip pat negali
iðvaþiuoti mokytis á Latvijà.
1921 m. spalio 1 d. Joniðkyje buvo atidaryta latviø vidurinës mokyklos I klasë. Atidarant mokyklà
buvo praðyta jà iðlaikyti ið valstybës lëðø, taèiau ðis praðymas nebuvo patenkintas. Jai iðlaikyti buvo
renkamas mokestis uþ mokslà, dalá lëðø skyrë Mokyklos komitetas, buvo praðyta paramos ið Lietuvos
Ðvietimo ministerijos, taèiau pastaroji atsisakë jà remti, nes mokyklà lankë permaþai mokiniø46. Kas metai
mokykloje buvo atidaroma po vienà naujà klasæ: 1922–1923 mokslo metais atidaryta II klasë, 1923–1924
m. III, taèiau IV klasës atidarymas, Ðvietimo ministerijai nesutikus, buvo atidëtas iki 1927–1928 mokslo
metø. Ðvietimo ministerija tik ið dalies finansavo mokyklà. Vienos klasës iðlaikymu teko rûpintis mokiniø
tëvams ir mokytojams, kurie sutiko uþ vienos klasës mokymà neimti atlyginimo. Mokykloje dëstomoji
kalba buvo latviø. Ðios mokyklos mokymo programos pagrindas buvo sustiprinta þemdirbystës (arba
buhalterijos) specialybë. Mokyklos programa buvo tokia pati kaip ir kitø Lietuvos progimnazijø, tad bai
gusiems jà nekildavo sunkumø stojant á gimnazijas, seminarijas ir pan.47 Ið esmës Ðvietimo ministerija
finansiðkai rëmë latviø progimnazijà, nors dël nepakankamo mokiniø skaièiaus to daryti neprivalëjo.
Mokytojø kolektyvui kildavo problemø dël laiku neiðmokamø atlyginimø, tad Pedagogø taryba 1927 m.
nusprendë kreiptis á Lietuvos Ðvietimo ministerijà su gana ultimatyviu reikalavimu iðmokëti algas: „Mes,
Joniðkio Latviø Vidurinës mokyklos pedagogai, dëdami paskutines pastangas mokyklos vystymuisi ir
jos iðlaikymui, kaipo vieninteliai Lietuvoje, dideliai nuliûdome negaudami jokio atsakymo, ar bus mo
kamos algos, ar ne uþ 1926 m. II pusmetá. Be to, dideliai apgailestaujame, kad taip nekultûringai su
mus Lietuvoj maþuma – latviais elgiamasi. Taigi, ðá ir paskutiná kartà kreipdamiesi á Ðvietimo Ministerijà
algø iðmokëjimo reikalu, numatydami, jei negausime iki 1927 m. kovo mën. 1 d., tuo reikalu ið Ðvietimo
Ministerijos atsakymo, kreiptis á Latvijos Uþsieniø Reikalø Ministerijà, kad ji griebtøsi tinkamø priemoniø
mus lieèiantiems reikalams surëdyti“48.
Neaiðku, koks atsakymas buvo gautas ið Ðvietimo ministerijos, taèiau po tokio gana kategoriðko
kreipimosi progimnazijos kolektyvui teko atsipraðyti Ðvietimo ministerijos dël tokiø ultimatyviø reikalavimø.
Tikriausiai ministerija nebuvo linkusi svarstyti pareiðkimø, kuriuose buvo per daug grieþtai pasisakoma
apie jà (sunku pasakyti, teisingai ar ne). Ádomu, jog Lietuvos latviø mokyklø Tëvø komitetai ar panaðûs
savivaldos organai visada numatydavo galimybæ kreiptis á tam tikras Latvijos ástaigas, jei oficialios Lie
tuvos ástaigos jiems buvo nepalankios. Taip buvo numatyta galimybë tautiniø maþumø problemas spræsti
tarpvalstybiniame lygmenyje. Þinoma, tokià padëtá lëmë tarpvalstybinë geros kaimynystës politika, dël
to buvo galima lengviau kontroliuoti latviø mokyklas Lietuvoje ir lietuviø Latvijoje. Taip pat akivaizdu,
jog oficialios þinybos tokiø kreipimøsi á kitos valstybës ástaigas nemëgo. Normaliai finansuoti mokyklas
trukdë nuolatinis mokiniø trûkumas, buvo neámanoma sudaryti klases, kurios mokiniø skaièiumi atitiktø
Ðvietimo ministerijos nustatytus reikalavimus, o tai galiausiai trukdë baigti formuoti paèià mokyklà.
Mokiniø skaièiaus trûkumas árodë, jog 1921 m. sprendimas buvo neteisingas: Joniðkis nebuvo pa
togiausia vieta steigti latviø vidurinei mokyklai. Pirmaisiais metais mokyklà lankë mokiniai, baigæ Jonið
kio pradinæ mokyklà. Tik vëliau á jà pradëti siøsti aplinkiniø valsèiø latviø tautybës mokiniai49, taèiau ne
aplinkiniø apskrièiø, kur latviø pradþios mokyklø buvo daugiausia. Kaip rodë visa tuometinë situacija,
dël didelio atstumo tarp mokyklø buvo sunku iðlaikyti latviø progimnazijà. Vietiniams latviams turëjo
kilti nepasitikëjimas progimnazija ir jos mokymo kokybe, jei nebuvo finansavimo ir gerø darbo sàlygø.
Mokyklos neiðgelbëjo ir 1926 metø vietiniø latviø leistame laikraðtyje Lietavas Latvis (Nr. 4) pasirodæs
skelbimas dël mokiniø priëmimo á progimnazijà. Kadangi laikraðtis buvo platinamas tarp daugelio latviø

draugijø, buvo tikimasi sulaukti didesnio tëvø susidomëjimo ir mokiniø antplûdþio. Esant tokiai situacijai
realiausias sprendimas buvo perkelti mokyklà ið Joniðkio á netolimà Þeimelá. Sprendþiant ið Joniðkio
vidurinës mokyklos Pedagogø tarybos protokolø, toks sprendimas buvo pasiûlytas paèiø mokytojø. Tai
paneigia B. Ðetkaus prielaidà, jog Ðvietimo ministerija inicijavo mokyklos perkëlimà. Svarbiausia perkëlimo
prieþastis ta, jog Þeimelyje gyveno daugiau latviø, tad tikëtasi didesnio mokiniø skaièiaus. Mokykla ið
Joniðkio á Þeimelá buvo perkelta 1931 m. rugsëjo 1 d. Pakeitus mokyklos vietà, mokiniø skaièius laikinai
padidëjo50. Tais paèiais metais buvo kreiptasi á Ðvietimo ministerijà dël paðalpos mokyklos iðlaikymui
suteikimo: „Pedagogø taryba ir Tëvø komitetas nutarë kreiptis per ponà Ðvietimo Ministerá á Ministeriø
Kabinetà ir praðyti mokyklos iðlaikymui ir mokslo priemonëms ásigyti paðalpos. Jau nuo 1929 m. sausio
mën. 1 d. mokykla nebegauna jokiø paðalpø ir visas mokyklos iðlaikymui reikalingas lëðas duodavo
patys Pedagogø tarybos nariai ið savo algø. Todël jø bûklë tapo nepakenèiama. Be to, mokykla neturi
jokiø mokslo priemoniø, taip pat ir tinkamos mokyklos bibliotekos. Ir visa tai turi rûpintis patys pedago
gai, kas jø bûklæ dar pasunkina“51.
Galbût dël Lietuvos ir Latvijos 1931 m. pasiraðytos mokyklø konvencijos ðiai mokyklai buvo su
teikta paðalpa, taèiau ið esmës ji padëties nepagerino. Mokyklos finansiniai reikalai vis prastëjo, tuo
pat metu maþëjo ir mokiniø skaièius. Tad jau Þeimelio latviø vidurinës mokyklos vardu 1934 m. buvo
kreiptasi á Ðvietimo ministerijà dël mokyklos iðlaikymo52. Deja, nëra aiðku, kà á tai atsakë ministerijos
atstovai. Tam tikros paramos buvo sulaukta ir ið Latvijos Ðvietimo ministerijos, taèiau visa tai ið esmës
padëties nepagerino, todël 1938 m. rugsëjo 1 d. latviø vidurinë mokykla buvo likviduota53. Þeimelio
latviø progimnazija skleidë latviø kalbà ir kultûrà, taèiau, bûdama aukðtesnioji Lietuvos mokykla, buvo
suinteresuota, kad mokiniai bûtø supaþindinti ir su tuometine Lietuvos kultûra. Latviø pradiniø mokyklø
bibliotekose daugiausia buvo latviðkos literatûros, o latviø progimnazijoje rûpintasi ásigyti lietuviø autoriø
literatûros. Neturint tiesioginiø duomenø, sunku kalbëti apie progimnazijos mokymo kokybæ, taèiau aki
vaizdu, jog ji turëjo nukentëti dël nuolatinio lëðø stygiaus, nes ne visada buvo galima ásigyti tinkamas
mokymo priemones.
Uþdarius latviø vidurinæ mokyklà Þeimelyje, Lietuvos latviø susivienijimo iniciatyva 1938 m. buvo
sumanyta atidaryti latviø vidurinæ mokyklà Maþeikiuose, kur jau veikë latviø pradinë mokykla. Ðvietimo
ministerija tokius ketinimus palaikë, taèiau nëra tiesioginiø duomenø, liudijanèiø, kad tokia mokykla buvo
ásteigta Maþeikiuose. Be to, negalima kategoriðkai atmesti galimybës, jog paskutiniais tarpukario metais
Maþeikiuose iðties veikë latviø vidurinë mokykla, nes Latvijos konsulas, kreipdamasis á Lietuvos latviø
susivienijimo Bûtingës skyriaus sekretoriø, praðë Bûtingës ir Ðventosios apylinkës latvius informuoti apie
naujai atidaromà latviø progimnazijà Maþeikiuose54. Labai abejotina, ar konsulas bûtø tai praneðæs, jei
nebûtø þinojæs, jog vidurinë mokykla tikrai bus atidaryta. Sprendþiant ið ðio raðto, latviø progimnazija
Maþeikiuose turëjo pradëti veikti nuo 1939–1940 mokslo metø.
Joniðkio–Þeimelio ir Maþeikiø progimnazijø ásteigimu rûpinosi to laikotarpio vadovaujanèiosios lat
viø draugijos. Idëja dël aukðtesniosios latviø mokyklos rodë sustiprëjusá vietiniø latviø organizuotumà.
Ásteigtos dvi progimnazijos ir du iniciatoriai, nors ir skirtingu laiku, dar kartà árodo, kad buvo perimtas
Lietuvos latviø susivienijimo vadovavimas ið Lietuvos latviø sàjungos (Joniðkis), o latviø kultûrinis centras
perkeltas á Kaunà–Ðiaulius. Bandymas steigti tokias mokyklas nebuvo itin sëkmingas dël vietiniø latviø
abejingumo ir nepasitikëjimo draugijø veikla.
Iðvados
1. Lietuvos latviø mokyklø steigimo veikloje matoyti du ryðkûs etapai: 1921 m. – aktyvios vietos
latviø iniciatyvos laikas ir 1931 m. – tarpvalstybinës politikos átaka latviø pradþios mokyklø steigimui.
Antrasis etapas susijæs su þymiø lengvatø latviø tautinei maþumai suteikimu (kaip ir lietuviams Latvijo
je). Lietuvos latviai bandë ágyvendinti dvipakopës tautinës mokyklos (tautinio ðvietimo) programà: steigë
pradines mokyklas ir progimnazijà.
2. Lietuvos latviai steigdami mokyklas susidûrë su ne visai palankia Lietuvos Ðvietimo ministerijos
politika, kuri nelabai atitiko 1931 m. tarpvalstybinëje Lietuvos ir Latvijos mokyklø konvencijoje pasiraðy
tø nuostatø. Lietuvos valstybës politika ðvietimo atþvilgiu teikë prioritetà lietuviðkoms mokykloms, taip
siekdama greièiau ir efektyviau integruoti tautines maþumas á Lietuvos visuomenæ.
3. Mokyklø steigimui ir iðlaikymui nemaþos reikðmës turëjo Latvijos Ðvietimo ministerijos ir Kultûros
fondo teikta parama – tiek finansinë, tiek materiali (knygø bei mokymo inventoriaus dovanojimas). Tai
rodo, jog Lietuvos latviai buvo suvokiami taip pat kaip ir Latvijos gyventojai.
4. Lietuvos latviø mokyklø egzistavimo garantas buvo latviø draugijos, ieðkojæ bûdø gauti paramà
mokykloms iðlaikyti. Draugijos per mokyklas galëjo efektyviau vykdyti tautinio ðvietimo politikà.
5. Latviø progimnazijø steigimas ir iðlaikymas rodo buvus gana aukðtà latviø tautinio sàmoningumo
lygá organizacine prasme. Taèiau dël paþengusiø latviø tautinës maþumos integraciniø procesø aukð

tesnës pakopos mokyklos nesugebëjo visavertiðkai funkcionuoti.
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