Siguldas 1. pamatskolai – 150!
Siguldas pagastskolu uzcēla 1869. gadā, taču daži aktīvi skolas absolventi atraduši
vēl pāris gadsimtus senākas ziņas.
Par šīs skolas vēsturi ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, tādēļ katrs informācijas avots
un atmiņu stāstījums ir jāliek kā puzles gabaliņš, kas ar katru reizi parāda arvien plašāku
skolas vēstures ainu.
Skola atradusies dažādās ēkās. Pirmā skolas ēka bija koka nams pie Pleskavas
ceļa/Vidzemes šosejas. Nākamā skolas ēka bija divstāvu nams, kas sākta celt kā skolas ēka
1900. gadā un pabeigta 1904. gadā. Skolēnu skaits ap 115-120 skolēnu. Šajā ēkā mācības
notika līdz 1961. gada rudenim.
Laika gaitā skolas nosaukumi daudzkārt ir mainījušies – Siguldas pagasta skola,
Siguldas pagasta pamatskola, Siguldas pagasta sešgadīgā pamatskola, Siguldas pagasta
(ciema) septiņgadīgā skola, Siguldas pagasta 1. septiņgadīgā skola, Siguldas astoņgadīgā
skola, Siguldas deviņgadīgā skola, Siguldas 1. deviņgadīgā skola, Siguldas 1. pamatskola,
tomēr apkārtējiem cilvēkiem sirdī vienmēr tā paliks kā ciema skoliņa!
Skolā vienmēr skolotāji turpināja strādāt jebkuros apstākļos, kā arī notika aktīvs
ārpusklašu darbs.
Pēc Otrā pasaules kara skola savu darbu turpināja. 1946. gada vasarā talcinieki atjaunoja
skolas jumtu, t.i., salāpīja ar skaidiņām un
pielaboja skolas ēkai sienas. Skolas nama dārzā un
tuvākā apkārtnē pielīdzināja no kara laikā bumbu
lādiņiem izrautās bedres. Pagasta namā, kurā
atradās zemākās klases, salaboja jumtu.
Skolēnu skaits pēckara gados pakāpeniski
pieauga – 1946. gadā skolā mācījās 78 skolēni,
1947./1948. m. g. kopā mācījās 81 skolēns (1.
klasē – 12 skolēnu), 1951. gadā 1. klasē sāka
mācīties 52 skolēni. 1964. gada septembrī skolā
mācījās jau 240 skolēnu (sakarā ar Vildogas
pamatskolas likvidāciju).
Siguldas pagasta 7 gadīgas skolas atskaite
1947./1948. m. g. sakuma (pirma lapa).
Siguldas ZVA, 196. fonds, 1. apraksts,
4. lieta, 27. lp.

Skolā bija ļoti šauras telpas, tajās atradās gan
klases telpas, gan skolotāju dzīvokļi. Atsevišķās klasēs
skolēnu skaits – pāri 30, internāta ēkā izvietotas
praktiskās nodarbības telpas. Katru gadu tika veikti
dažādi remontdarbi skolā, arī inventāra trūkums bija
jūtams. Aktuāls arī bija jautājums par malkas sagādi.
Mācības notika latviešu valodā.
1961. gadā Siguldas ciema septiņgadīgā skola
saņēma jaunas telpas – bijušo ciema tautas namu.
„Padomju laikos”, mācību gada beigās – vasarā,
skola organizēja LOTOSa vienības.

Siguldas pagasta 7 gadīgas skolas atskaite
1947./1948. m. g. sakuma (otra lapa).
Siguldas ZVA, 196. fonds, 1. apraksts, 4. lieta,
27. o/p lp.

Siguldas pagasta 7 gadīgas skolas atskaite
1947./1948. m. g. sakuma (otra lapa).
Siguldas ZVA, 196. fonds, 1. apraksts,
4. lieta, 27. o/p lp.
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Siguldas ciema tautas nams 1950. gadā.
Foto no Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva.
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dārzniecībā. Vasarā līdztekus ražošanas
darbam skolēni saturīgi pavadīja brīvo
laiku – brauca ekskursijās, apmeklēja
muzejus. Klasē tika paredzēts attiecīgs stundu
skaits sabiedriski derīgajam un ražīgajam darbam.

Siguldas astoņgadīgās skolas jaunākie skolnieki
skolas bibliotēkā. Sigulda, 1968.gada decembris.
Autors: V. Prikulis.
LNA LVKFFDA 1. f., 41905N.

Mērķtiecīgāk tika virzīti skolēni uz profesionālās orientācijas darbu - visvairāk
nepieciešamās profesijas – mehanizators, celtnieks, lopkopējs.

Skolā darbojās labiekārtots internāts, kopgalds. Galvenais trūkums – kaut arī bijusi
skolas rekonstrukcija, tomēr telpas tik un tā par šaurām kvalitatīvam mācību procesam.
Skola strādā 2 maiņās. Ir vajadzīgas jaunas skolas telpas. Liela uzmanība tiek veltīta bērna
fiziskajai sagatavotībai. 1984./1985. m.g. beigās skolā mācījās 458 skolēni (17 klašu
komplekti). Liels atbalsts skolai ir no skolēnu vecākiem – tā kā skolas vecāku komitejas
locekļi strādāja dažādos ciema uzņēmumos, tad uzņēmumi izdalīja līdzekļus inventāra un
mācību līdzekļu iegādei.
Direktoru, skolotāju un tehnisko darbinieku neatlaidīgais un sirsnīgais darbs
veicināja Siguldas pagasta skolas attīstību un izaugsmi. Kopējā skolas atmosfēra bija ļoti
ģimeniska un mājīga. Skolotāju skaits ar katru gadu pieauga – 1970./1971. m.g. Siguldas
astoņgadīgajā skolā strādāja 20 skolotāju, 1976./1977. m.g. - 23 skolotāji, 1978./1979. m.g.
– 26 skolotāji, kuri pasniedza dažādus mācību priekšmetus – matemātiku, fiziku, ķīmiju,
vēsturi, anatomiju, bioloģiju, latviešu valodu, krievu valodu, angļu valodu, vēsturi, lietišķo
mākslu, zīmēšanu dziedāšanu, ģeogrāfiju, fizkultūru, tiesību pamatus, kā arī bija klases
audzinātāji un internāta uzraugi.
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lielu darba stāžu, tomēr nāk arī
jaunie speciālisti, kuri ir ļoti labi
sagatavojušies skolotāja darbam.
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Siguldas astoņgadīgās skolas direktors Gunārs Lielaicēns
vada basketbola treniņu skolā. Sigulda, 1974.gada
4.janvāris. Autors: V. Prikulis. LNA LVKFFDA 1 f., 48209N.

darba stāžu var minēt Ādamsoni Felicitu (Feliciju) (1973./1974.m.g. darba stāžs – 32 gadi),
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(1979./1980.m.g. – 26 gadi), Cakuli Anneli (1969./1970.m.g. – 24 gadi) Ceriņu Ausmu
(1979./1980.m.g. – 26 gadi), Hinci Liju (1979./1980.m.g. – 27 gadi), Kviesīti Ainu
(1979./1980.m.g. – 29 gadi) Matisoni Astru (1979./1980.m.g. – 27 gadi), Tēraudu Silviju
(1979./1980.m.g. – 25 gadi), Vilku Maiju (1977./1978.m.g. – 25 gadi), Zeltiņu Olgu
(1969./1970.m.g. – 25 gadi). Skolotāju sadzīves apstākļi ir labi, jo sakarā arī ciema izaugsmi
vairums skolotāju saņēma labiekārtotus dzīvokļus ciema centrā (darbam).

1990. gada 18. decembrī Rīgas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja
pieņem lēmumu Siguldas deviņgadīgo skolu nodot Siguldas pilsētas pašpārvaldes rīcībā. No
1992. gada skolas nosaukums ir Siguldas 1. pamatskola.
1993. gada 12. maijā Siguldas pilsētas Tautas
deputātu padomes valde pieņem lēmumu Siguldas 1.
pamatskolu pārcelt uz jaunām telpām Pulkveža Brieža
ielā Nr. 105, kur skola atrodas arī mūsdienās. Iepriekš
šajās telpās atradās Rīgas „Lauktehnikas” sabiedriskā
ēka – kantoris.
Šobrīd no mazas lauku skoliņas pagasta
bērniem tā ir izaugusi par vienu no lielākajām Pierīgas
novadu pamatskolām.
Siguldas 1. pamatskola ir skola ar vēsturi,

Statistiskais parskats par Siguldas
1.pamatskolu uz 1992.gada
05.septembri.
Siguldas ZVA, 398.fonds, 1.apraksts,
10.lieta, 30.lp.
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ārpusstundu nodarbību klāsts. Arī šogad Siguldas 1.
pamatskola svinīgā Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā
saņēma Zaļo karogu, ko piešķir par sasniegumiem
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izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā izglītības iestādē un
tās apkārtnē. Patlaban skolā
mācās vairāk par 500 skolēniem
un
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42 skolotājiem. Skolas direktors
kopš 1994. gada ir Valters Mačs.

plašs

Siguldas 1. pamatskola 2018./2019.m.g.
Autors: nav zināms.
Foto no Siguldas 1. pamatskolas arhīva.

LNA Siguldas zonālais valsts arhīvs sveic skolu skaistajā jubilejā!
Izmantotie avoti:
LNA Siguldas ZVA 15. fonds, 24. fonds, 25. fonds, 50. fonds, 196. fonds, 201. fonds,
251. fonds, 398. fonds.
Paldies par fotogrāfijām LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam!
Sagatavoja
LNA Siguldas ZVA galvenā fondu glabātāja
Linda Skriba.

