
Andreja Pumpura  

‘īgas . pa atskola 





. gada . septe rī  pie Jāņuvārtie  dar u uzsāka divas ele e tārskolas zē u u  eiteņu . 
Skolas vajadzī ā  iegādāto ēku, ‘īgas galve ais arhitekts ‘eiholds Š ēli gs pie ēroja skolas vajadzī ā  



Par zē u skolas pārzi i ievēlēja 
‘ūdolfu Ke ki,  

et eiteņu skolas pārzi i 
Aleksandru Vencevsku.  

 

 

. gadā skolā ā ī as  
       uzsāka  zē i  
 un 58 meitenes 

 

 

 

No 19.gs.80.gadiem skolās tika 
īste ota pārkrievoša as 
politika. Mā ī ā  ija jā otiek 
krievu valodā, latviešu valodu 

ā īja kā atsevišķu priekš etu 

 

 



Ar . gadu dar u skolā uzsāka Jēka s Vī zarājs, kurš . gadā kļuva par skolas pārzi i u  skolā 
ostrādāja līdz pat . gada .   

 Ar skolu kolēģiju lē u u o .gada .ja vāri skola pārgāja uz divklsīgo skolu  klases ar divgadīgu 
kursu).     Skolas .izlaidu ā  seši a solve ti 



Tā kā skola atradās lielā s ilšu lauku ā, tad par pir o skolas tradī iju kļuva skolas dārza stādīša a.  

 



 



.gadā skolas pārveidoja par četrgadīgā  skolā . 

Saskaņā ar 1919.g. pieņe to Izglītī as liku u L‘ tika oteikta vispārējā sešgadīgā pa atizglītī a (8 -14) 

1919./ . ā ī u gadā Jēka a Vī zarāja vadī ā skola tika reorga izēta par kopap ā ī as skolu zē ie  u  
eite ē ., vēlāk par ‘īgas . pamatskolu 

 



Stundu vada Marta Spalva 



1921.gads 



Skolotāji . gadā – J.‘udzītis, M.Spalva, A.Salfejevs, O.Blaua, J.Cīrulis H.Vīg ere, J.Vī zarājs u  J.Šusters 



 

. gadā skolā ā ījās jau vairāk kā  audzēkņu. Skolas telpas kļuva par šauru. 
Skolotāja Marta Spalva 

 
 



. gadā skolā ā ījās jau vairāk kā  audzēkņu. Skolas telpas kļuva par šauru. 

. gadā tika likts pa atak e s «jau ās ēkas» elt ie ī ai u  jau .gadā skolē i uzsāka 
ā ī as arī «jau ajā» skolas ēkā 



Jēka a Vī zarāja dar s pedagoģijā tika augstu ovērtēts valsts ērogā, . gada . ove rī 
skolas direktors tika apbalvots ar Triju Zvaigznu ordeni 



.gadā savu dar ī u skolā uzsāka Jāņuvārta 403. mazpulks 

 



Mazpul ē i kopā ar skolotājie  Veru Pētrso i u  ‘ihardu Frei ergu 



Jau ās ēkas atklāša as svi ī as otika 

.gada . ja vārī 



Tā kā, atsau oties A dreja Pu pura iedrī as ai i āju a , skolas audzēkņi u  viņu ve āki ija savākuši 
vie u o lielākajie  ziedoju ie  dzej ieka A dreja Pu pura kapa pie i ekļa izveidei, tad skolai 

.gadā tika piešķirts A dreja Pu pura vārds  

 

 

 

 

 

Andreja Pumpura kapa piemineklis  

Lielajos kapos 

Pie i ekļa autors Kārlis Zāle 

Pie i eklis atklāts . gada  . IX  - dzej ieka  dzi ša as die ā 



.gada . ove rī Lāčplēša die ā  skolai tika pas iegts karogs ar Lāčplēša attēlu e trā. Šis 
karogs kļuva par skolas karogu – par vienu no skolas simboliem 



Skolas karogs 



Līdz ar jau o ēku,  
kuras arhitekts bija 

Jā is ‘e garts, skola 

ieguva arī itus skolas 
simbolus . 

 

 

 

 Virs skolas ieejas 

durvī  tika uzstādīta 
Niklāva Stru kes 
vitrāža Uz skolu . 



Kāpņu dizai u u  skolas zāles kroņlukturus veidoja āksli ieks A sis Cīrulis. 



Par skolas a solve tu u  audzēkņu 
saziedoto naudu . gada . aijā  
tika izveidots u  atklāts 

Andreja Pumpura bareljefs  

Tēl ie e Natālija Dīriķe. 



Pado ju okupā ijas sāku pos ā  sešgadīgās pa atskolas tika pārveidotas par 
septiņgadīgā  skolā   

.gadā  tika pieņe ts lē u s par o ligātu sepiņgadīgo pa atskolu 

Skolotāji – 1940. gads 

 



Skolas hronika 

• Okupā ijas gados A dreja Pu pura vārds o skolas osauku a tika dzēsts. Glā jot dzej ieka 
areljefu o iz ī ī as, tas uz ilgie  gadie  tika askēts ar dažādie  ste die  u  lozu gie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāju kolektīvs 1946. gadā. Direktors Jēka s Gross 



Pē kara gados 
savu dar ī u 
uzsāka pionieru 

orga izā ija 



Pio ieru orga izā ija .gadā sk.A.Šipovalova  



No .gada tika oteikta o ligāta asoņgadīgā skola.  

Skolotājs  Jā is Šusters 

 





     Skolā tika orga izētas tikša ās ar kara dalī iekie , rakst iekie , āksli iekie .  Skolā dar ojās Sarka ā Krusta pir  –  

     orga izā ija, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, koris. 
     Neizpalika arī sporta pasāku i 



Mā ī ās la ākie svētkos devās pie Ļeņi a pie i ekļa olikt ziedus 



Skolotāja Cilda Cel a skolas .gada a solve te  

 



No .gadu sāku a liela uz a ī a tika pievērsta dar audzi āša ai 

 



Skolas iz ēģi āju a lau iņš  )virgzdusalā 





60. u  .gados aktīvi dar ojās Sarka ā Krusts pir orga izā ija, ko vadīja skolotāja Eiže ija )virgzda 





80. u   gados populārs kļuva tūris s 





Savu dar ī u turpi āja pio ieru opir rga izā ija 



.gadā skolotāji, audzēkņu ve āki u  
a solve ti kopā ar ‘akst ieku savie ī u 
pa ā a skolas vēsturiskā osauku a  
atjau oša u 

 

 

 

 

 

 

 
Skolas vārda atjau oša as svētki 

.gada . ove rī 





No 1989.gada tika 

oteikta o ligāta 
deviņgadīgā 
pa atizglītī a un 

trīsgadīgā vidusskola 

 

 

 

 

 

 
1990.gada absolventi  

. klasē audz. ‘.Li de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. gadā dar u uzsāka  
direktore ‘e āte Li de 



• Gatavojoties skolas si tgadei . , pē  ve ā  fotogrāfijā  tika atjau ota arī skolas ozī īte.  

       To atjau oja etāl āksli ieks Gu dars Pekelis  – skolas 1965.gada absolvents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nozī īte pie skolas for ā  šodie  

 



• Gatavojoties skolas si tgadei, projekta edēļās ietvaros, .klases audzēk e Sar īte Du tava 
uzrakstīja dzējoli Veltīju s skolai .Mūzikas skolotājs – diriģe ts Daumants Reiters 

pieko po ēja ūziku u  šis dar s kļuva par skolas himnu. 



Pē  ilgie  gadie  - . gadā tika pa ākta skolas re ovā ija. Arhitekts Ivars ‘udzītis  
2005.gadā tika ojaukta ve ā skolas ēka.  



Skolas jau ajā korpusā tika ievietota kapsula ar vēstīju u āka ajā  paaudzē .  
 



‘e ovā ijas laikā skolas telpas atradās Slāvu iela    - 2007) 



Skola ieguva jau u, lielisku sporta zāli, skaistu i liotēku u  jau us ka i etus. Darbus vēsturiskās 
skolas telpās atsākās .gada .septe rī.   





Kā pagājušo gadu lie ī a, skolas sie ās sagla āts pa o «Pio ieri» 



 

 

Darbu savās jau ajās telpās skola atsāka 2007.gada .septe rī.         Skolas atklāša a  
 

 

 

  skolas atklāša a 



. gadu garu ā līdzās skolē ie  vie ēr ir ijuši skolotāji. Ik katrs o viņie  skolas vēstures lappusē ieli is kaut ko o sevis. 
Īpaši ir skolotāji, kuri skolai atdevuši savas dzīves lielāko daļu, savu īlestī u, spēku , veselī u 

*  gadus skolā osrādāja  Jēka s Vī zarājs   1899. -  1949. 

   49 gadus   A a Mu drā  1949. -  1998. 

   47 gadus   Zenta Kiete   1961. – 2008. 

   45 gadus   Ņi a Š ite Jeļisejeva   1947. – 1992. 

   42 gadus   Ilga Pa sova Da čauska   1952. – 1994. 

   41 gadu   Vija Rasmane  1974. –  

   38 gadus   Jā is Šusters   1921. – 1959. 

   37 gadus   Valērija Supe  Loč ele    1947. – 1983. 

   34 gadus   )i aīda Ka ņeva  1960. – 1994. 

   34 gadus   ‘e āte Li de  1982. -  

   33 gadus   Valija ‘ozīte   1945. – 1978. 

   32 gadus   Eleonora Sitiņa  1974. – 2006. 

   31 gadu   Anna Zommere  1978. -  2009. 

   30 gadus   I ta Pā e   1970. – 2000. 

   30 gadus   Andris Linde  1986. –  

   30 gadus   Māra Li de   1986. -  2016. 

   30 gadus    Ilze Bērziņa     1987. -   

    27 gadus   Elza Lukstiņa Klei erga  1924. – 1951. 

   27 gadus   )igrīda )eit a  1967. – 1994. 

   26 gadus   Vi eta Muiž ie e  1990. –  21 gadu  

   21 gadu                                            Jēka s Cīrulis  1919. – 1940. 

   21 gadu   Ivars Tošs   1962. – 1983. 

   21 gadu   Irina Dmitrijeva  1995. – 2016. 

   21 gadu                                            Jēka s Cīrulis  1919. – 1940. 

     



Skolotāji a solve ti 

Absolventu vidū ir daudz skolotāju, daļa o viņie  ilgāku vai īsāku laiku strādājuši tieši 
šeit – savā pir ajā skolā   (17): 

   Cilda Celma 1951.gada absolvente 

   Vija Rasmane 1963. gada absolvente 

   Māra Li de 1965.gada absolvente 

   Maija Mu drā 1974.gada absolvente 

   Ža ete Vilkāja  1974. gada absolvente 

   Marta Erģe  1977. gada absolvente 

   Gu ta Pļav ie e 1978. gada absolvente 

   ‘e āte Li de 1979. gada absolvente 

   Sandra Zusina 1981. gada absolvente 

   Iveta Biele  1981 gada absolvente 

   Vita Grapmane 1982 gada absolvente  

   Si o a Sal ēviča 1983. gada absolvente 

   Ilze Treiliha 1987. gada absolvente 

   Da uta Ieviņa 1987. gada absolvente 

   Valdis Pārups 1990. gada absolvente 

   Diā a Moškari a 2003. gada absolvente 

   Zaiga Virse  2005. gada absolvente 

 

 

 



Skolas vēstures uzejs 

 

 

 

Skolas vēstures uzejs 



 Skolas vēstures uzejs 118 gadu ilgā pastāvēša as laikā skola ir pārdzīvojusi sarežģītus 
laika posmus: 

*1.pasaules karu u  skolas dar ī as pārtraukša u . gadā 

* grūtos pē kara gadus 

 *Latvijas laiku   

* 2.pasaules karu un  

* Padomju okupā ijas gadus 

* tautas at odu u  atjau otās repu likas laiku 

* skolas re ovā iju . – 2007.), 

 

 tādēļ daudzas vēsturiskas lie ī as ir gājušas ojā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas uzejs di i āts  . gada rude ī 
pē  skolas re ovā ijas, kad tika atvēlēta   
39 m2  liela telpa uzeja krāju a 
izvietoša ai.   
 

  



Pirms skolas uzeja atvērša as, ilgus gadus ateriālus par skolas dzīvi rūpīgi gla āja  vēstures 
skolotāja u  skolas direktore .- 1994.) Anna Zommere.  

Pē  uzeja atvērša as, viņa ija arī pir ā uzeja dar a vadītāja u  uzeja veidotāja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

No . gada ja vāra līdz . gada pavasari  uzeju vadīja u  veidoja vēstures u  so iālo zi ī u 
skolotāja  Aiva Klaipa  (Vīks e). 

Kopš . gada rude s dar u uzejā vada Māra Li de un skolas muzeja padome.   

        

 



   Skolas muzeja darbs 

 Skolas vēstures muzeja galvenie darbības virzieni 

 Skolas vēsturiskā materiāla izpēte, sistematizācija 

 

 Andreja Pumpura dzīves un daiļrades godināšana un popularizēšana 

 

 Skolas tradīciju uzturēšana, veidošana 

 

 Pedagogu, absolventu un skolēnu sasniegumu apkopošana 

 

 Pētnieciskā darbība un projektu izstrādāšana 

 

 Izstāžu veidošana par dažādām aktuālām tēmām 

 

 Anotācijas veidošana  muzeja fondu izmantošanai mācību procesā 

 

 Muzeju dienu rīkošana skolā 

 

 Sadarbības veidošana ar sabiedriskajām organizācijām un citu skolu muzejiem 



 

• Muzeja padome 

 

*Vā  u  apkopo ateriālus skolas hronikai par pasāku ie  u  otiku ie skolas dzīvē 

*Vā  ateriālus par skolas dzīvi u  tradī ijā  cauri gadsimtiem 

*Apkopo ateriālus par skolē u sas iegu ie  un hobijiem 

*Skolas pedagogiem, kuri skolā ostrādājuši vairāk kā  gadus 

*Izcilajiem skolas absolventiem  u  sa iedrī ā populārie   ilvēkie  – āksli iekie , 
 sportistie ,izglītī as dar i iekie  u. . 
*Par ģi e ē , kuru ēr i skolu ap eklē vairākās paaudzēs 

*Veido a otā iju par uzeja ateriālie , kurus var iz a tot ā ī u u  klases stu dās 

*Kārto, siste atizē u  reģistrē skolas uzeja ateriālus 

*Veido «Skolas muzeja» ājas lapu   
*Kārto ekspozī ijas uzejā 

*Vada ekskursijas uzejā gids  

*Sveic ijušos pedagogus )ie assvētkos 

*Iepazīsti a ar skolu u  skolas vēsturi viesus gidi  

 *Piedalās  katru gadu A dreja Pu pura dzi ša as die ai veltītajā pasāku ā Lielajos kapos 

 *Sadar ojas ar Lielvārdes A dreja Pu ura uzeju 

 Piedalās visos skolas pasāku os   
               

Kopā ar uzeja pedagogu orga izē: 
Skolotāju die ai veltīto pasāku u ijušajie  pedagogie ; 

«Muzeja edēļas»pasāku us skolā 

  



Materiāli skolas uzejā 

 Tā kā . gadā skolai piešķīra  Andreja Pumpura vārdu, uzejā tiek vākti u     
 apkopoti ateriāli par dzej ieka dzīvi u  daiļradi. 
  Muzejā var iepazīties  ar ateriālie  par skolas vēsturi: 
 izcilajiem skolas skolotājie  un skolas absolventiem 

 skolas simboliem un skolas direktoriem; 

 ar skolotāju un absolventu at iņā ; 
 skolas pio ieru orga izā ijas ateriālie ; 
 skolas iegūtajie  diplo ie   tūris ā; 
 se ā  avīzē  un žur ālie , avīžu izgriezu ie  par skolu; 
 se ā  lie ī ā , aplie ī ā  u.c. dokumentiem; 

 skolas gadagrā atā  sākot ar . gadu; 
 skolas avīzē ; 

 i teresa tie  skolē u projektie  par Latgales priekšpilsētu u. . ateriālie  

  Muzejā var aplūkot ā ī u  grā atas , ā ī u piederu us , ā ī u līdzekļus 
 un tehniku – spalvaskātus, skaitēkļus, logorit iskos li eālus, rakstā ašī u, ciparu 
 telefonu, Lielvārdes jostu u.c. 

  Interesantas ir uzejā esošās fotogrāfijas par skolas dzīvi . gadsi ta sāku ā - 
 skolas apkārt es izskatu, skolē u for ā , skolotāju fotogrāfijas, kā arī vēlāku gadu  
 dažādas fotogrāfijas. 

 Skolas uzejā var aplūkot arī elielu audas zī ju kolek iju 

 

 Muzeja ateriālus var iz a tot skolas ā ī u u  audzi āša as stu dās 



 

Materiāli skolas uzejā 

 *Skolas uzejā var aplūkot pirmo skolas skolē u reģistrā ijas grā atu o . gada, protokolu 
grā atas, dažādu gadu lie ī as, aplie ī as, izziņas u  itus dokumentus. 

 

 

 

 

   

 



Se as skolas grā atas 



Sagla āti dažādos vēstures laika pos os izdotas avīzes u  žur āli, grā atas arī ve ajā drukā  

 



Skolas uzejā var aplūkot skolas maketu – skola, kāda tā pastāvēja līdz . gada . Šo aketu ar ve āku 
at alstu projektas edēļas ietvaros izveidoja Jā is Bērziņš (2001. gada absolvents) 



No pado ju gadu laikie  ir sagla ātas lie ī as par pio ieru orga izā iju, tās aktīvistie  u  aktivitātē  



Skolas muzejs 

Muzeja padomes 

          darbs 



A dreja  Pu pura  veltītais at iņu rīdis Lielajos kapos . septe rī 









Dar s ar krāju u 







Muzeja ateriālu preze tā ija 



Tikša ās ar skolas ijušo audzēk i  – āksli ie i Ilg esi Avotiņu. Māksli ie e, pie sava zī ētā, klases audzi ātājas 
Eiže ijas )virgzdas portreta 



Tikša ās ar skolas a solve tu – āksli ieku Andri Baumani 

 



Skolas viesi – 

 84., 28. vidusskolas un 

V.Brīvze ieka 
pamatskolas muzeja 

pado es pārstāvji uzejā 



Ba ītes vidusskolas uzejā pie uzeja pedagoga Ai as Kvēpas 



Muzeja pado e svei  ijušos pedagogus  )ie assvētkos 



Muzeja pado e piedalās uzej ieku orga izētajās sa āks ēs ga  Kara uzejā   , ga  itur 



Tīreļpurvā  



Tīreļpurvs 



«Muzeja die as skolā    

 



Muzeja die as skolā 



«Muzeja die as skolā»    



Veidoja  ateriālus u  piedalā ies skolu uzeju rīkotajos ko kursos 



Ko kurss   «Kas i teresa ts skolas uzejā» 





Skolas vēsture 

• Muzeja  ir «Mājas lapa» 

• Brošūra «Skolas uzejs» 

• E lē a 

 

• ‘eģistrēto vie ī u skaits  –  

• ‘eģistrētas       - fotogrāfijas 

 

Muzeja darba laiks: Otrdie ās       10:00 – 12:00 

  Piektdie ās      :  – 14:00  



 


