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Izglītības biedrība „Darbs"
Tā kā Kauguru pagastā nav nevienas izglītības organizācijas, tad enerģiskākie
jaunieši vienojas dibināt izglītības biedrību zem nosaukuma „Darbs". 7. oktobrī 1910.
gadā Auškas gruntnieks Tenis Pelēkzirnis griežas pie vietnieku pulka ar lūgumu atļaut
pagasta nama zālē noturēt dibinātāju sapulci. Aizklāti ar zīmītēm balsojot 7 locekļi pret
telpu došanu un 3 par. Tātad telpas netiek dotas. Redzams, ka oficiālās iestādes jau pašā
sākumā nepiekrīt „Darba" dibināšanai.
Izglītības biedrība „Darbs" nodibinās Vagaļa mājā. Priekšnieks Alberts Markovs,
kasieris T. Melbārds. Pēc nodibināšanas biedrības priekšniecība griežas pie pagasta
vietnieku pulka atļaut biedrību ievietot Kauguru pagasta namā. Šo jautājumu apspriež 20.
decembrī 1910. gadā vietnieku pulka sēdē. Balso aizklāti, ar zīmītēm. No aizklātās
balsošanas vien jau redzams kaut kāds aizklāts īgnums, aizklāti aizspriedumi pret šo
biedrību, kurus atklāti pateikt it kā nedrīkstētu. Balsošanas rezultāts tas pats, kas 7.
oktobra sēdē: par telpu došanu 3 balsis, pret – 7. Tātad biedrība nodibināta, tikai rūmes
viņai nav.
Pēc šāda lēmuma biedrību uzņem savās telpās Vagaļa mājas īpašnieks A.
Markovs. Saprotams, ka lauksaimnieka mājās telpas nav priekš biedrības ērtas, kādēļ
biedrībai gribot, negribot jāmeklē telpas citur. Iestājoties vairākiem pilsētniekiem
biedrībā par biedriem, biedrība pamazām pāriet uz pilsētu un darbojas tur. Visu laiku
pilsētā kaugurieši biedrībā ņem dzīvu dalību. (Arī es (D. Z.?) biju par biedri, kaut gan
Jaunvālē dzīvodams, un vadīju kori. Biedrības vajāšana no iestādēm. Atļauja
izrīkojumiem.) Tātad „Darbs" nevis aizgāja uz pilsētu, bet kaugurieši viņu izdzina iz
pagasta, nedodami „mājas vietu".
Galējā naidā vietnieku pulks nostājās pret biedrību „Darbs", iznesdams savu 9.
aprīļa 1911. gadā nekulturēlo lēmumu par telpu nedošanu priekšlasījumam. Atkal aizklāti
ar zīmītēm balsojot 3 nodod par, bet 11 – pret. Tātad tikai 3 vietnieku pulkā ir „Darba"
piekritēji, bet pārējie pret, kaut gan biedrības priekšnieks – toreiz izglītotākais kaugurietis
– Alberts Markavs.
(Domājams, apraksta autors ir Dāvis Zaķis, Kauguru skolas direktors.)
Neraugoties uz visu, biedrība vēl 1913.gadā paturējusi Kauguru izglītības
biedrības vārdu.

