
AndrejĀ PumpurĀ RīĒĀs 11. pĀmĀtskolĀs  
izcil s personīāĀs 

 



PersonīāĀs 

 

 * Personība ir indivīds k  sĀāiedrīāĀs Āttiecīāu un 
ĀpzinīĒĀs dĀrāīāĀs suājekts (personĀ); 

 stĀāilĀ soci li nosĀcītu pĀzīmju sist mĀ, kĀs indivīdu 
rĀksturo k  konkr tĀs sĀāiedrīāĀs vĀi kopīāĀs locekli; 

 soci lĀis m rs cilv kĀ k  āiosoci lĀs āūtnes 
individu lĀj  Āttīstīā . 
 

 *Personībā atspoguļojas civiliz cijĀs soci lĀis 
līmenis, cilv ku ĒĀrīĒ , visp rkultur l  un profesion l  
ĀttīstīāĀ, individuĀliz cijĀs ārīvīāĀs, sĀvdĀāīĒumĀ 
pĀk pe. 
 

 *S kotn ji v rds „personĀ” Āpzīm jĀ masku, lomu, ko 
Āktieris t lojĀ Ērieķu te trī. 

 AntīkĀj  filozofij  personīāĀ rĀksturotĀ ĒĀlvenok rt 
Āttiecīā s Ār Āpk rt jo pĀsĀuli, āet  kristietīā  – k  
īpĀšĀ āūtīāĀ, nemĀteriĀliz tĀ dv sele. 



PersonīāĀs 

 Mūsu mĀzĀis skĀits mums j Ātvieto Ār liel m 
īpĀšīā m.                      E.Virza 

 KĀlnus, kur zeltu rok, mūsu senči nevĀr jĀ sĀviem 
ā rniem Ātst t; vĀru, no kurĀs citi trīc, Ārī n , - un 
tom r mĀntĀ, ko viņi Ātst juši, lĀā kĀ pĀr zeltĀ kĀlniem 
un stipr kĀ pĀr t rĀudĀ ieroču vĀru.                                      
               A.Saulietis  

 PĀsĀule ir teiku āele 

      Kas gaida, lai to krata, 

      Un viņĀs zeltĀ āolus, 

       Lai katrs redz un skata.         A.Brigadere 

 

 M s nepĀzīsim Āudis, jĀ tie tikĀi pie mums n ks; mums 
j iet pie viņiem un j izdiāinĀ, k  tiem kl jĀs.    
                           J.V.Gēte  



PersonīāĀs 

  

 Skolas izcilās personības –  

 

  izcili absolventi 

      un skolotāji, 
     kuri skol  nostr d juši  

     vairāk kā 30 gadus! 



PersonīāĀs 

 

 GĀlerijĀs veidošĀn , inform cijĀs un mĀteri lu v kšĀn  un 
ĀpmĀiņ  izsĀk m pateicību: 

 

 * Te trĀ muzejĀ vĀdīt jĀm Jānim Siliņam; 

 * Le u te trim; 

 * OĒres m kslĀs un v stures muzejĀm; 

    * M kslĀs ĀkĀd mijĀs inform cijĀs centrĀ  
     vĀdīt jĀi Ingrīdai Burānei 



Skolas simboli 



Fridrihs 
Dombrovskis 
– Dumbrājs        
   (1888 – 1941) 

      Skolas 1. izlaiduma 
absolvents 

      Skol nu reģistr cijĀs žurn l  
34. ieraksts 

 aktieris, režisors 

 LĀtviešu drĀmĀtisko kursu režisors – 

Āudzin t js un kursu inspektors 
 Valmieras teātra dibinātājs un 

vadītājs 

 KuldīĒĀs lĀtviešu te trĀ vĀdīt js 
 Zieme āl zmĀs te trĀ diāin t js un 

vĀdīt js MīlĒr vī  (1927./28.) 
 RĀksti pĀr skĀtuves m kslu Ār 

pseidonīmu Pantalone 

 



Fr. Dombrovskis – Dumār js  (pĀ lĀāi)  Anti HĀnkĀ lom  izr d   «Zieme nieki» 



Fridrihs Dombrovskis – Dumār js kop  Ār VĀlmierĀs drĀmĀs te trĀ trupu , 
1923. 



  Nikolajs  
           Vīnzarājs   

                  (1905 – 1978) 

     Skolas absolvents 

        Skol nu reģistr cijĀs žurn l  518. ierĀksts 

 

 

 tiesību zinātnieks, 
miertiesnesis, 
pedagogs 

 

 Tieslietu ministrijas 
juriskonsult cijĀs loceklis, rlietu 
ministrijĀs ier dnis 

 RĀkstījis pĀr tiesīāu teoriju 

 2000. gadā iznāca N.Vīnzarāja 

 "Civiltiesību problēmas: raksti  
(1932 – 1939)"  

 SkolĀs direktorĀ J kĀāĀ VīnzĀr jĀ 
d ls 

 

  



  Alise Laua  
                (1914 – 1994) 

   Skolas absolvente 

 

 valodniece, 

 filoloģijas zinātņu 
kandidāte 

 Piešķirta Jāņa Endzelīna 
prēmija (1970) 

 

 Izstr d jusi lĀtviešu vĀlodĀs 
fon tikĀs, frĀzeoloģijĀs, 
leksikoloģijĀs teor tiskos 
pĀmĀtus, vĀir ku m cīāu 
Ēr mĀtu Āutore 



riks Brītiņš    
 (1923. – 2010)  
Skolas absolvents 

 

aktieris, režisors 
  
LPSR Nopelniem āĀĒ tĀis 
skĀtuves m kslinieks 
  

 LĀtvijĀs RĀdio režisors un 

mūzikĀs redaktors 
    K  režisors veidojis dĀudzus 
rĀdio iestud jumus 
  Piecdesmit ĒĀdu ĒĀrum  āijĀ  

NĀcion l  te trĀ trĀdīciju 
uztur t js (" emāĀstnieki") 
 

 



riks Brītiņš - 
 PičukĀ lom  
 
RūdolfĀ BlĀumĀnĀ 
luĒ  «No sĀlden s 
pudeles» 
 
1958. gads 



Harijs Veldre  
1927 – 1999) 
Skolas absolvents 

 
Ēleznot js un 
pedagogs 
(ĀinĀvĀs un klus  dĀāĀ e Ās 
teēnik ) 
 
 
 
Par pedĀĒoĒu str d jis J ņĀ 
Rozent lĀ RīĒĀs m kslĀs skol  



Harijs Veldre 

 



Harijs Veldre 

 



Genovefa 

  Tidomane    

                             (1927- 2006) 

    Skolas absolvente 

 

 mākslas zinātniece, 
 pirmā Latvijas 

Mākslas akadēmijas 
goda profesore (1996) 

 

LVMA M kslĀs v stures un teorijĀs 
kĀtedrĀs doc t jĀ 

Lektore LVU un RMI. 

No 1961 ĒĀdĀ puālic jusi rĀkstus 
m kslu, ĒĀlvenok rt pĀr 
lĀtviešu Ēlezniecīāu 

SĀst dījusi kĀtĀloĒus, veidojusi 
izst des 

 



Genovefa Tidomane 



Arvīds 
Cepurītis 

      (1929 – 2009)     

                    Skolas absolvents 

 

        aktieris, režisors 

    LPSR Nopelniem 
bagātais  

  skatuves mākslinieks 

 

 DĀiles te trĀ Āktieris 
 Le u te trĀ Āktieris, režisors 
 Le u te trĀ ĒĀlvenĀis režisors 
 pedagogs 



«DekĀmerons»  (režisors A.Cepurītis») 



«Šveiks» , izr des režisors A.Cepurītis 



 

Uldis 
Lieldidžs               

       Skolas absolvents 

 

 

        aktieris 

 

 DĀiles te trĀ Āktieris 
 Latvijas Filharmonijas  

aktieris 

 

 Atveidojis daudzas lomas 
kinofilm s, Ārī citu PSRS 
repuāliku m kslĀs film s 

   



Uldis Lieldidžs – dons Pedro V.ŠekspīrĀ «LielĀ ār kĀ, mĀzĀ vilnĀ» (1968) 



Uldis Lieldidžs film  «Sūtņu sĀzv restīāĀ» 



Uldis Lieldidžs viesojĀs skol  (1961) 



 Inta 
Spanovska  

                      (B rziņĀ) 
  Skolas 1949. gada absolvente 

 

 

 

  aktrise,  

          operetes teātra 
soliste 

 

 
          LPSR Nopelniem bagātā  
    skatuves māksliniece 

   

 
   



Andris 
Baumanis  

           Skolas 1950. gada 
absolvents 

 

 

 kinofilmu mākslinieks – 
inscenētājs, 

 pedagogs 
 
 
 kinofilmas:    " Baltie zvani" 

              " Meitenes" 

                            "  3 + 2 " 

              "  Pie āĀĒ t s kundzes" 
                                                     

u.c. 

 
 



«Pie āĀĒ t s kundzes» 

 



Andris BĀumĀnis viesos skolĀs muzej  (2014) 



Alnis Mitris 
  Skolas 1951. gada absolvents 

 

 

 

 grafiķis, mākslas 
maģistrs 

 profesors, LMA 
pedagogs 

 

 
 

       M kslinieks dĀrāojies  
 plĀk tu m ksl  

 veidojis dizĀinu Ēr mĀt m 

      veidojis dizĀinu m kslĀs 
albumiem 



Alnis Mitris (1937) 

 



Jānis Pipurs 
          (1939 – 2013) 

    Skolas 1955. gada absolvents 

 

 

 mākslinieks, arhitekts, 
dizainers 

 

 

     DivĀs no sĀv m MĀdonĀs 
izst d m 

     (1977,1984) veidojis kop  
Ār sĀvu skolot ju - Andreja 
PumpurĀ RīĒĀs 11. 
pĀmĀtskolĀs zīm šĀnĀs, 
darb - m cīāĀs skolot ju, 
Ēleznot ju – J ni Šusteru. 



J nis Pipurs 



Harijs Kukels 
(Gabrielis)    (1941 – 2014) 

 Skolas 1955. gada absolvents 

 

 

 Kinooperators 
      Latvijas kino zelta fonda filmu 

operators 

  " Te tris " 
  " Limuzīns J ņu nĀkts kr s  " 
  " Cilv kĀ ā rns " 
  " LikteņdzirnĀs" u.c. 
 

 

   1993.ĒĀd  pĀr filmu " Cilv kĀ 
ā rns « sĀņ mĀ ĒĀlveno āĀlvu 
Sanremo filmu festiv l  It lij  



 



 



Gundars 

       Pekelis          
(1949 – 1994) 

 Skolas 1965. gada absolvents 

 

 

  metālmākslinieks, 
  juveliermākslinieks 

 
  

 Gundars Pekelis, 
gatavojoties skolas 100. 
gadadienai, atjaunoja 
skolas krūšu nozīmīti 
(1998) 



Viens no skolas 
simboliem  
 
 

SkolĀs  krūšu 
nozīmīte 
 
 
RestĀur tĀ skolĀs v rdĀ 
ĀtjĀunošĀnĀs sv tkiem 
(1988) 

 
 
 

 



GundĀrĀ Peke Ā dĀrin t  piesprĀude 

«LĀtvijĀs stūrĀkmeņi» 

 



Zaiga 
Putrāma 

  (Freimane) 

          Skolas 1971.gada 
absolvente  

 

 

    tekstilmāksliniece 



1999. ĒĀd  izdotĀis 
Solvitas Kreses prospekts 
pĀr ZĀiĒu Putr mu 

 



Aiva  

     Bumbure   
  Skolas 1971. gada absolvente 

 

    dizainere 

 

      Biedrības  Grāmatsējumu un 
ādas dizaina asociācijas" 
valdes locekle 

 Veido n kĀmo Skolēnu 
dziesmu un deju svētku 
vizu lo veidolu 



Aiva Bumbure 

 



Baiba (EĒlīte)    

   Nasteviča 

 Skolas 1971. gada absolvente 

    

   dizainere     

     grafikas dizains,  

     vides dizains,  

     rekl mĀs elementu dizĀins 

    

      DizĀineru sĀvienīāĀs āiedre 
(2008) 

      DizĀineru sĀvienīāĀs vĀldes 
locekle 



Egils 
Lipšāns  

 Skolas 1972. gada 
absolvents 

 

 

 kordiriģents 
 Kora Burtnieks 

m kslinieciskĀis 
vĀdīt js un 

 diriģents kopš korĀ 
diāin šĀnĀs dienĀs 
(1989) 



EĒils Lipš ns  un koris «Burtnieks» 

 



Zigrīda 
 Ilenāne 

  SkolĀs Āudz kne  (1973) 
 

 

     gleznotāja 

 

 
 "Mana raibā krāsu palete ir 

tā, kas redz, kā pavasara 
ziediem seko reibinoši 
ceriņi, tad vasaras zaļās un 
pļavu sīkpuķītes dod vietu 
košajām rudens puķēm!" 

 

  



ZiĒrīdĀ Ilen ne 



   Ilgnese  

   Avotiņa 
 SkolĀs Āudz kne   (1973) 

 

 

     grafiķe,  
  mākslas pasniedzēja 

 

 J ņĀ Rozent lĀ RīĒĀs 
m kslĀs vidusskolĀs 
pĀsniedz jĀ (zīm šĀnĀ un 
grafika) 

 

 SkolĀs muzej  ĒlĀā jĀs 
m kslinieces zīm tĀis 
klĀses Āudzin t jĀs 
EiženijĀs ZvirĒzdĀs portrets 



IlĒnese pie āijušĀjiem klĀses āiedriem izlĀidumĀ dien  (pirm  no lĀā s) kop  Ār klĀses 
Āudzin t j m Eiženiju ZvirĒzdu un ZinĀīdu KĀmņevu (1973). 



 



IlĒnese AvotiņĀ 



IlĒnese AvotiņĀ skol  2015. ĒĀdĀ 21. jĀnv rī pie klĀses Āudzin t jĀs portretĀ 



 

Zigrīda  
  Krīgere   

 Skolas 1974. gada absolvente 

 

 Nacionālās operas 
soliste,  

 LMA vokālās katedras 
docente 

 
  

  VeiksmīĒi piedĀlījusies 
Ārī vĀir kos stĀrptĀutiskos 
konkursos 



Kristīne  
 Jaunalksne  

 Skolas 1989. gada absolvente 

 

 soliste, diriģente 

 

 Stud jusi Ārī mūzikĀs teoriju 
un mūzikĀs menedžmentu 

 ApĒuvusi sen s mūzikĀs 
dzied šĀnu 

 VĀdījĀ kori Tonika 

 VĀdĀ vĀir kus Šveices korus 



Ilze     

Jaunalksne  
  SkolĀs Āudz kne 

 

 Žurnāliste 

 

    VienĀ no TV3 rĀidījumĀ  

  "Nekā personīga"  

      veidotāja un vadītāja 



Ilze JĀunĀlksne un J nis Lešinskis  skolĀs v rdĀ ĀtĒūšĀnĀs sv tkos  (1988) 



 

 Inga Apine  
       (SiliņĀ)  

 Skolas 2002. gada absolvente 

 

 aktrise 

 

 Str d  Valmieras Drāmas te trī 

 

 Film jusies seri los 
     "Tikai nesaki man "bizu" "– 

Laumas loma u.c. 



InĒĀ SiliņĀ skolĀs ZiemĀssv tku uzvedum  (2001) 



SkĀts no izr des  «RĀudupiete» 



   InĒĀ SiliņĀ LĀumĀs lom  



Alise 
Poločenko 

 Skolas 2005. gada 
absolvente 

 

 aktrise 

 

 Brīvm ksliniece 

      PiedĀl s Nacionālā 
teātra un  

      Valmieras Drāmas 
teātra izr d s 

 

  Film jusies seri los 
  "Eņģeļu māja" 
  "Viņas melo labāk" 



Sere ls «ViņĀs melo lĀā k» 

 


