Izglītība Skrundā - vēsturiski dati
1792.g.Skrundas muižā strādāt par mājskolotāju ieradās Dundagas vācu mācītāja
dēls Ulrihs Cimmermanis. 1796.gadā pēc savas ierosmes viņš Skrundas muiţā ierīkoja
izglītojošu pansionātu jaunekļiem. 12 gadi Skrundā U.Cimmermani sagatavoja 17 gadu ilgajam
darbam Kuldīgas apriņķa skolu inspektora amatā.
1799.g. Skrundā Ventas labajā krastā tika atvērta Jēkops Pīlupa privātskola ar septiņiem,
astoņiem audzēkņiem. Šo faktu apstiprina Jēkopa Pīlupa raksts 1834.g .„Latviešu avīţu” 5.aprīļa
numurā. Tajā raksta, ka Skrundas pagastā 35 gados „skolu turējis” 271 audzēknim, kurus viņš var
visus pēc vārda nosaukt.
1837.g. atvēra draudzes skolu. Par šo faktu ziņo avīzes „Tas Latviešu Ļauţu Draugs” un
„Das Inland”. Taču pirmajā latviešu Konversācijas vārdnīcā ir informācija, ka pagasta skola
Skrundā nodibināta 5 gadus vēlāk – 1842.g. Kam klausīt?
19. gs.beigās bija laiks, kad atļāva mācīt bērnus ārpus skolām. Tad Krista Veinbaha
(www.gramata21.lv) priekštecis no Kukaiņu mājām šādu bērnu apmācīšanas vietu atvēris
meţsargu Stālmaņu ērbērģī. Vācietis Kohs to darījis Pidraišu ērbērģī. Skolas bija arī Vēršmuiţā,
kur to iekārtoja no pagasta sabiedrības puses un par skolotāju strādāja Ernests Būmerts, un pie
Saveniekiem (Raņķu skola). Tad pagasta sabiedrība iegādājās zemi no Klūdziņu mājām un uzcēla
tur vienstāvu skolu. Skolotājs no Vēršmuiţas pārcēlās uz šejieni.
1864.gadā pagasta skolā kā skolas pārzinis sāk strādāt Johans Roperts, kurš savā amatā
sabija 23 gadus. No 1877.g līdz 1888.g. Skrundas pagastskolas audzēkņu skaits pieauga no
diviem simtiem līdz trijiem simtiem. Vairākums no viņiem bija tikai pirmsskolnieki, kas mācījās
rakstīt, lasīt un rēķināt. No 1878.g. 215 audzēkņiem trešo ziemu mācījās tikai piecpadsmit zēni un
divas meitenes. Vispār tajā laikā meitenes skolā mācījās daudz mazāk, kā zēni.
1867.g. kā Roperta palīgskolotājs sāk strādāt Ernests Vīgners. Pēc Irlavas skolotāju
semināra beigšanas Skrunda bija viņa pirmā darba vieta. E.Vīgners ieinteresējās par ērģeļu būvi
Skrundas baznīcā un aizrāvās ar skrundenieku dziedātu melodiju pierakstīšanu. Viņš tās
pierakstīja ar nošu zīmēm, kuras vietējie nepazina. Skrundenieku tautasdziesmas piemēram ir
Strauja upe, Iekš meža bij, viens nams, Āvu, āvu baltas kājas, Aijā žūžū, lāča bērni, Dzeltens
man’s kumeliņš, Rikšiem bērīt’ es palaidu, u.c.
1870.g. skolai uzcēla jaunu ēku, 1887.g. otro stāvu. Šī ēka ir uzlūkojama par Skrundas
draudzes (pagasta) skolas, vidusskolas un arodskolas dzimšanas vietu.
Kopš 1884.g. Ropertam bija jau divi palīgskolotāji. „Latviešu avīzēs” Roperts vairākkārt
cildināts par kora dziedāšanas iedibināšanu un pirmo dziesmu svētku sarīkošanu 1881.g.
30.augustā netālu no skolas Beņu birzī.
Ap 1886.g.pagasta skolas vecākajā klasē pastāvēja šāds stundu saraksts:
Reliģija
4.st. nedēļā
Mātes valoda 2
Vācu valoda 6
Krievu valoda 3
Rēķināšana 4
Ģeogrāfija
2
Vēsture
2
Dabas stāsti 3
Dziedāšana 2
Vingrošana 2
Dārzkopība 2
Kopā 34 stundas

Ar 1887.g. no tautskolu programmas pavisam izņēma vācu valodu. To neļāva mācīt pat
privātā kārtā. Draudzes skolām bija pavēlēts stingri turēties pie jaunā stundu rādītāja, kurā krievu
valodai bija paredzētas 6 stundas un latviešu – 3 stundas nedēļā, bet pārējie priekšmeti jāmāca
krievu valodā.
Nākošais skolas pārzinis ar 1887.g. bija Pēteris Brigants. Viņš bija tas, kurš spēj Skrundas
skolā ierīkot piecgadīgu mācību kursu pēc draudzes skolas programmas, mācīt vēsturi, dabas
zinības un krievu valodu. 1889.g. Skrundas pagasta skolu pārdēvē par draudzes skolu.
Draudzes skolu, kā to pats nosaukums rāda, pārzināja draudzes mācītājs, pirmos četrus
gadus galvenais mācību priekšmets bija ticības mācība. Mācības sākās augusta mēnesī, bet
faktiskais sākums notika tad, kad bija pabeigtas ganu gaitas, tas ir ap 15.oktobri. Mācību gads
beidzās maijā, bet liela daļa skolnieku bija spiesta atstāt skolu jau 25. aprīlī.Skolotāju algoja
pagasta valde, kura nodeva viņa lietošanā zemi un maksāja naudu. Palīgskolotājus algoja pats
skolotājs.
Brigants skolā ieradās pats ar savām klavierēm, pie kurām mācīja savus dziedātājus. Viņš
ierosināja par sarīkojumos savāktajiem ziedojumiem krāt naudu skolas ērģelēm. 15 gados tas
viņam arī izdevās. Pēteris Brigants pielaida skrundeniekiem arī teātra spēlēšanas māniju. Viņš
skaitījās stingrs skolotājs, skolā nostrādāja 24 gadus, mira no plaušu un sirds slimības. Brigants
apbedīts 1914.g. 7.janvārī Klūgu kapos. 1937.gada augustā skolotāja bijušie audzēkņi tur atklāja
viņam pieminekli.
Sākumā P. Briganta palīgskolotāji bija Štolcs, Hartmanis, Zorenfrejs, Pluinis, Rūsis,
Veinbahs, Sīlis, Herbsts u.c.1890.g. par skolotājiem ieceļ arī Jāni Pumpuru (viņa vārdā vēlāk
nosauc skolu) un Aleksandru Flūginu. Brigants palīgskolotājiem deva ēšanu un maksāja algu 10 –
12 rbļ. mēnesī.
Skrundas pagasts bija liels, bet skola viena, tā, ka skolnieki nāca no desmit un vairāk
kilometru attāluma. Meitenēm un zēniem bija iekārtotas divas guļamās telpas ēkas apakšējā stāvā.
Gulēšanai bija izbūvētas „bričkas” divos stāvos. Katrs gulētājs novietoja „bričkā” savu cisu
maisu. Pavisam tur varēja novietot ap 70 maisu. Vēl atlika telpa 10 gultu novietošanai. Skolnieki
no tuvējām mājām līdz 3 km attālumam katru vakaru gāja uz mājām. Ūdens tika smelts no akas.
Atejas nebija. Šo uzdevumu izpildīja bedres uz skolotāja lauka. Lai būtu kaut kāds aizvēnis un
pasargātos no neglīta skata, bedres tika apdurtas ar kupliem kadiķu krūmiem. Ēdamās istabas
atradās trešajā stāvā jumta galos un viņās rindā bija novietoti mazi spainīši, lādītes atvestas no
mājām. Katrs skolnieks tanīs novietoja produktus nedēļai.
Daudzu Skrundas censoņu ceļš pēc pagastskolas vedis uz Baltijas skolotāju semināru
Kuldīgā, pēc tam vēl tālāk. Vēsturnieks Artūrs Heniņš Tērbatas universitātes absolventu sarakstos
atradis šādu skrundenieku uzvārdus, kā teologu Kārli Johansonu, farmaceitu Kristapu Papīru,
mediķi Aleksandru Liepkalnu u.c. Juris Rēdlihs – Raiskums pēc Baltijas skolotāja semināra
mācījies Filharmoniju savienību mūzikas augstskolā Maskavā, divkāršs Triju Zvaigţņu ordeņa un
Viestura ordeņa kavalieris, no 1925.-27.g. bijis laikraksta „Sports” redaktors. Trenējis Rīgas
futbola komandas.
Pāc Briganta nāves 1914.g. par Skrundas draudzes skolas pārzini ieceļ E. Grīnbergu. Viņš
skolu vada līdz 1918.g. 1919.g. kaujās stipri cieš skolas ēka.
Latvijas brīvvalsts sākumposmā Skrundas pagastskolu pārdēvē par O. Kalpaka Skrundas
6-kl. pamatskolu. 1928.g. piebūvē vēl korpusu klāt. Skolotāji:
Doniņš Matīss – pārzinis 1919-1925.g.,
Doniņa (Hermane)Elza,
Cers Milda,
Salma (Ozoliņa) Elizabete,
Leimane,
Vītoliņš – pārzinis no 1925.-1934.g.
Vītoliņa

Grietēns Ţanis – pārzinis no 1925.-1934.gadam
Ķergalve,
Eglītis,
Blumbergs Hugo,
Degute Olga,
Ropa (Krūze) Alma,
Kleidere,
Ladsbergs Miķelis – pārzinis no
Skolotāji brauc uz darbu
1934.-1937.gadam
Jansons Didriķis – pārzinis no
1937-1939.gadam,
Račevskis Ādolfs,
Račevska (Pantaloviča)Olga
Brigzna Jānis,
Jurjāne Angelika,
Grīnbergs Aleksis,
Grīnberga (Ziemele) Milda,
Jansone Melita,
Zvirgzda (Zaķe) Emma
Elīze Felda
Pēc 2.Pasaules kara pārdēvē par Pumpura pamatskolu, kura pateicoties sk. Anša Opolta
(www.gramata21.lv) iniciatīvai 1950.g. pārtapa par augošu vidusskolu. Skolas ilggadējs direktors
bija Vitauts Priediens. Skolā darbojas jaunie naturālisti, kori, ansambļi, kokapstrādes pulciņš u.c.
Skolā strādā:
Alksnis Arvīds,
Alksne Bernardīne,
Āboliņš Zigurds,
Atkauķis Jānis,
Baranovska Ērika,
Bardanovska Rasma,
Bedeicis Kārlis,
Benefelde Elga,
Bitlere Irēna,
Būmerte Irma,
Damberga Rita,
Doniņa Ausma,
Doniņš Matīss (pirmais direktors)
Skaidrīte Driķe,
Folberga Valentīna,
Freiberga Ingrīda,
Jeromānova Irēna (direktore no 1964.gada)
Karlovics Roberts,
Lesiņa Ārija,
Meļķe Ausma,
Meļķis Imants,
Meļķe Janīna,
Opolta Anna,
Opolts Ansis,
Ošenieks Ţanis,(direktors
Priediena Dzidra,

Priediens Vitauts, (direktors
Ratniece Klāra,
Štrāls Krists,
Daina Ţagare
1968.gadā, kad vidusskola
pārceļas uz Skrundas centru, šai
ēkā
tika
atvērta
"Pilsētas
profesionāli
tehniskā
skola
Nr.42" (42. PPTS).42.
1929.g. 9.decembrī Ventas
kreisajā krastā jaunajā Skrundas
ciemā pēc iedzīvotāju lūguma
Ērgļa namā sāka darboties
„A.Markops privāta pirmskola un
1.vidusskolas izlaidums
I pakāpes pamatskola”. Savu
darbību skola iesāka ar 28 skolēniem. Mācību nauda tika nolikta 6 Ls mēnesī, mazturīgajiem par
brīvu. Nauda tika izlietota skolotājas algošanai, telpu īrei, skolas apkalpošanai u.c. Skolai
vajadzīgos solus deva Skrundas pagasta
valde.
Tā kā jaunajā Skrundas centrā
skaitījās 1200 iedzīvotāji, to starpā daudz
mazturīgo, kuri par skolu nemaksāja un
nevarēja uzturēt skolu, tad skolas padome
griezās pie Izglītības ministrijas ar lūgumu
pārņemt privāto skolu uz valsts rēķina un
tā 1930.g.ar pagasta atbalstu sāka darbu
„Skrundas bieţi apdzīvotas pirmskola”,
skolā ir arī I pamatskolas klase, kopā 48
bērni , 1932.g.skola pārceļas uz muiţu.
1931./32.m.g.
Skola
pamazām
kļuva
par
6kl.pamatskolu.
1934.g. 14.februārī skolā nodibinās Latvijas Jaunatnes
Sarkanā Krusta pulciņš, kura vadību uzņēmās skolotāja A.Ropa
un kuram jau 1936.g. ir 100 biedri. 1939.g. skolai piešķirts
Neatkarības rotas vārds, mācās 300 skolēni. Skolā darbojas
L.J.S.K., skauti un maz skauti, mazpulki, skolēnu patērētāju
biedrība.
Skolā par skolotājiem strādājuši:
Markopa Anna – pārzine 1930.-1934.gads
Račevska (Pantaloviča)Olga
Šulca Irma,
Ropa Alma,
Lūsis Jānis,
Rogulis Paulis,
pārzinis 1935.g.
Grīnberga Milda,
Grīnbergs Aleksandrs, pārzinis no 1934-1940.g.
Donats Olechnovičs
Cibulis Jāzeps (Lēnu katoļu draudzes mācītājs)
Jansone Melita,
Skolotāji 1936./37.m.g.

Grīnbergs Teodors,
Jakubovskis Ilona,
Slosmanis Veronika,
Felda Elīze,
Šreiners Kārlis,
Grīnbergs Zenta,
Lauva Jānis,
Cers Milda, pārzine 1941.g.
Arums E.,
Grasis H.,
Zanders Jānis,
1940./41.mācību gads
Opolts Ansis,
Ratnieks Rūdolfs.
1940./41.m.g. skola vairākkārt maina savu nosaukumu: vispirms Skrundas III pamatskola,
tad Skrundas pagasta nepilnā vidusskola, vēlāk Skrundas ciema nepilnā vidusskola. Skolā
nodibinās stīgu orķestris A.Opolta vadībā. Notiek skolotāju maiņa. Darbu uzsāk:
Šreiners Kārlis, 1941.g. pārzinis,
Zanders Jānis, pārzinis 1942.-1944g.
Zvirbule Alma,
Šteiberģe J.,
Vatvars Arturs,
Aļeksejeva Lidija.,
Kuršinskis J.,
Birznieks J.
Kloka Kate,
Krasone Zalija,
Draviņa Anna,
Sporta stundu vada Elīze Ručevska (Felda)
Roliteins Arvīds
Drabe Antons ( pārzinis no 1947.49.g.)
1944./45.m.g. mācības nenotika, skolā apmetās vācu armija. Viss skolas inventārs bija
izmests ārā, t.sk. arī skolas bibliotēkas grāmatas
No 1946.g.-1961.g.skola bija 7-gad., bet 1962.-1968.g. 8-gad.skola. Pirmajos pēckara
gados skolas direktors bija Kārlis Tīģeris, vēlāk ilggadēja skolas direktore bija Olga Vilnīte.
Pēckara laikā skola bija divplūsmu skola. Šajā skolā no 1940.g līdz 1948.g. mācās vēsturnieks,
rakstnieks Artūrs Heniņš. Viņa klases audzinātājs bija
mākslinieks Jānis Lauva.
8.-gad.kola bija izvietota vairākās Skrundas ēkās,
bet galvenā ēka bija
Skrundas muiţa. Tai
blakus bija plaši dārzi, ko
apkopa skolēni. Skolā ar
ļoti labiem panākumiem
darbojās
Jauno
naturālistu pulciņš. Viņi
audzēja
daţādas
Jauno naturālistu pulciņš
dārzkopības
kultūras,
trušus, vistas, nodarbojās ar biškopību. Pulciņu vadīja skolotāja
Austra Vismane. Skolēni savas skolotājas vadībā brauca arī uz
Vissavienības tautsaimniecības izstādi Maskavā. Skolā par zēnu
Skolas mīlulis

darbmācības skolotāju strādāja Uldis Birnbaums, tautas daiļamatu meistars. Vēl ļoti skanīgs bija
skolas koris, daţādi ansambļi, deju kolektīvs.
Šajā laika periodā skolā strādāja:
Ankevica Biruta,
Alksne Bernardīne,
Baliņs Lilija,
Birnbaums Uldis,
Bloka Veronika,
Brūdere Dzintra,
Čiţevskis Jūlijs,
Damberga Rita,
Felda Elīze,
Jauno naturālistu pulciņš darbos
Feldmane Velta,
Gansone Mirdza,
Girvaite Anna,
Graudiņa Guna,
Grosmane Inta,
Izmēģinājuma lauciņi
Ivanova Aina,
Jansone Velta,
Jurika Guna,
Juriks Ilmārs,
Kārkliņa Dzidra,
Kronbergs Zigurds,
Kalnkārkle Vilma, Putnu dienas
Ķergalvis Miķelis,
Ķergalve Mirdza,
LīcisAlfreds,
Līce Velta,
Meļķis Laimonis,
Meijere Velta,
Paksmane Zigrīda,
Roga Dzidra,
Stunda pie U.Birnbauma
Rūsīte Guna,
Salna Jēkabs,
Dreimane Olga,
Šperliņa Benita,
Vāciete Gunta,
Veidemane Dzintra,
Vilnīte Olga (direktore no
1947.g.līdz 1971.g.)
Vismanis Alberts,
Vismane Austra,
Zeme Kārlis,
Zveja Laimdota
1968.g. 6 km no Skrundas
Kuldīgas virzienā karaspēka daļas
teritorijā uzcēla Skrundas 2.vidusskolu
ar krievu mācību valodu. Tajā mācījās
gan virsnieku bērni, gan Skrundas 8- No kreisās:
gad. skolas krievu plūsmas skolēni. Skolotāja Elīze Felda, ciema priekšsēde Vilma Apsalone,
Skolas direktore Olga Vilnīte

Skolu likvidē 1999.g. (pēc krievu karaspēka
izvešanas).
1968.gadā Ventas kreisajā krastā
Skrundas ciema centrā, Rīgas - Liepājas
šosejas malā, uzcēla jaunu skolu, kurā
apvienojās gan Pumpura vidusskolas, gan
Skrundas 8-gad.skolas latviešu plūsma, gan
Rudbārţu skolas vidusskolas klases. Tā kļūst par
Skrundas vidusskolu, kas 1971.g.iegūst
Skrundas
1.vidusskolas
nosaukumu.
Direktore O.Vilnīte. Pēc tam par Jaunās
direktoriem
strādāja
(sk.dzīvesstāstus vidusskolas
www.gramata21.lv)
Laimonis
Meļķis, celtnircība
Laimdota Zveja, Gaida Veršūna, Jurkevičs
Guntis, Šķirmante Zinta, Ilgvars Mielavs, Silva
Pētersone. Tagad Ainars Zankovskis
Ļoti populāra padomju laiku beigās skolā bija Lotos
vienību kustība -11 Lotos un mini Lotoss vienības, kas
strādāja, gan Latvijā, gan Armēnijā. Tās bija darba un
atpūtas nometnes vasarās 70.gadu beigās, 80.gados. Vienības
komandēja komandieris(-e), skolēni bija sadalīti pa
brigādēm. Par visiem atbildību nesa viens vai divi skolotāji.
Parasti Lotos vienības sastāvu veidoja vienas klases vai arī
paralēlklašu skolēni,
tādēļ
atbildīgie
Persiku novākšana Armēnijā
skolotāji parasti bija
klašu
audzinātāji.
Katrai Lotos vienībai bija sava pazīšanās zīme. Visus
vienības dalībniekus vienoja kopīga
himna,
piemēram,
vienībai
„Gamma” –„Vienošanās dziesma”,
bet vienībai „Ritms” tā bija dziesma
„Cielaviņa”. Vienībām bija arī savas
emblēmas, kuras tika veidotas atbilstoši nosaukumam. To parasti uzzīmēja
vienības labākais zīmētājs. Vēlāk tās varēja rūpnieciski pavairot. Tomēr
vienība nevarēja saukt sevi par īstenu „Lotos” vienību, ja tai nebija savas
devīzes. Tās atspoguļoja skolēnu mērķi, vēlmi strādāt un pilnveidoties, kā arī viņu apņēmību un
prieku. Vienībām bija pat savas uniformas šūtas no džinsa auduma, uz piedurknes uzšūtas
emblēmas, kas kalpoja kā pazīšanās zīme starp vairākām vienībām. Lai iestātos Lotos vienībā bija
jāaizpilda iesniegums. Bija arī speciālas apliecības. Vienībās
nevarēja piedalīties izteikti nesekmīgie mācībās un jaunieši ar
ļoti sliktu uzvedību. Tādējādi varētu teikt, ka dalība bija
jānopelna.
Skolēnu
darbi
nebeidzās tikai ar Lotos
vienībām. Katru rudeni
septembra mēnesī visa
skola gāja palīgā noņemt
kartupeļus kaimiņu kolhozos, kuri skaitījās skolas šefi.

Pavasaros arī darbu netrūka kopjot apkārtni, lasot akmeņus no laikiem, stādot meţus. Vasarās
varēja labi nopelnīt ravējot bietes.
Kopš 1. izlaiduma 1954. gadā, vidusskolu 56 izlaidumos absolvējuši 1484 audzēkņi.
Par ievērojamākajiem šīs skolas audzēkņiem var uzskatīt uzņēmējus R.Gerkenu, V.Pakuli,
mākslinieces S.Cihovsku, J.Sammu sportistus J.Grīnbergu, N.Linkeviču, A.Krūmiņu
I.Koţarenoku, ţurnālisti E.Sokolovu- Jurševsku u.c.
Patreiz Skrundas 1.vidusskola mācību un audzināšanas darba mērķi ir:
nodrošināt skolēnus ar kvalitatīvām zināšanām un prasmēm, attīstīt viņu sociāli aktīvu
attieksmi,
veidot patstāvīgu, kritiski domājošu, savai videi (ģimenei, skolai, novadam, valstij)
piederīgu, atbildīgu un konkurēt spējīgu
personību.
Skola piedāvā:
pamatizglītības programmu,
matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena
programmu
(matemātika,
informātika),
vispārizglītojošā virziena programmu,
humanitārās
un
sociālā
virziena
programmu (valodas),
vakarskolas programmu
Skolā iekārtoti 2 datoru kabineti. Tiek apgūti
biznesa ekonomikas pamati pēc „Junior Achievement – Latvija” programmām. Skolēni guvuši
panākumus konkursos „Mazais biznesmenis” un „Tava reklāma” . Vidusskolnieki piedalās „Ēnu
dienās”. Katru gadu ar labākiem vai sliktākiem panākumiem rajonā mācību olimpiādēs piedalās
ap 50 skolēniem.
Skolēniem ir plašas iespējas lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Skolā darbojas:
meiteņu vokālie ansambļi un zēnu
vokālais ansamblis,
vokālā studija,
tautisko deju kolektīvi,
kori,
skolas teātris,
jaunsargi,
lietišķās un vizuālās mākslas pulciņi,
skolas avīze,
galda hokejs,
kokapstrādes pulciņš,
vides izglītības pulciņš,
Administrācija 2006.g.
jauno satiksmes dalībnieku pulciņš,
sporta grupas vieglatlētikā un basketbolā
Skolā bagātas kultūras tradīcijas. Jaunieši ar
panākumiem piedalās Skolēnu Dziesmu un deju
svētkos. Jau vairākus gadus piedalās arī daţādos
festivālos ārvalstīs.
Ir arī plašas iespējas nodarboties ar sportu.
Ilgus gadus darbojās Kuldīgas rajona sporta
skolas grupas daţādos sporta veidos. Katru gadu

izcīna skolas kausu volejbolā. Vasaras sezonā visus aicina pludmales volejbola laukumi. Bijušie
skolas audzēkņi Andris Krūmiņš, Jānis Grīnbergs, Edgars Sebeţs, Gatis Linde, Normunds
Linkevičs piedalījās Eiropas, pasaules ranga sacensībās un ir vairākkārtēji valsts godalgoto vietu
ieguvēji pludmales volejbolā. Vieglatlēte Inga Koţarenoka bija Sidnejas Olimpisko spēļu
dalībniece. Lielu atsaucību gūst vieglatlētikas, basketbola nodarbības un trenaţieru zāle. Labus
panākumus valsts mērogā gūst mūsu galda hokejisti A.Vītola vadībā. Īpaši te lepojamies ar Raivi
Pukinski, Jevgēņiju un Artjomu Zaharoviem, Edgaru Mucenieku.
2007./08.m.g. mūsu skolēni aizbrauca uz pasaules skolu volejbola čempionātu Itālijā
Sardīnijas salā, vidusskolnieku komanda ieguva 1. vietu jūrniecības TV konkursā „Enkurs” un
aizbrauca ekskursijā uz Stoholmu, 12.kl.skolnieks Jānis Fjodorovs vasarā piedalījās vairākās
virves vilkšanas sacensībās gan Eiropas, gan pasaules līmenī.
Daţus gadus atpakaļ skolā atjaunota kabinetu sistēma. Pirms tam daudzus gadus bija klašu
sistēma, bet padomju gados – kabineti.
Mūsu skola lepojas ar saviem skolēniem:
Raimondu Gerkenu,
Skaidrīti Cihovsku,
Artūru Heniņu,
Ivaru Eņģeli,
Andri Freibergu,
Mindautu Lāci,
Ivaru Vīķi,
Ivanovs Ēriks,
Silvu Jeromānovu,
Ināru Oļenu (Jeromānovu),
Gunta Stepanova,
Dace Renkopa,
Nellija Kleinberga,
Egilu Pinkovski,
Daci Roni (Resni),
Valdi Pakuli,
Izrādē „No saldenās pudeles” piedalās arī Gints Grāvelis
Vilmārs Štālmeistars,
Uldi Lagzdu,
Gintu Grāveli,
Ingu Kaţarēnoku,
Pēteris Kiršs,
Eviju Sokolovu – Jurševsku,
Andri Lisecki,
Visiem pludmales volejbolistiem,
Galda hokejistiem
u.c.
Visi viņi nav beiguši vidusskolu, bet noteikti mācījušies
Skrundas skolā.

Skolas direktori:
Pumpura vidusskolaMatīs Doniņš (1887-1982)skolu vadījis 1950./51.m.g.

Direktore Olga Vilnīte

Ţanis Ošenieks (1924. - ?) skolu vadījis no 1951.-1954.g.
Vitauts Priediens(1931.-1993.)skolu vadījis no 1964.-1968
Irēna Jeromānova (1935.) skolu vadījusi no 1964.-1968.g.
Jaunā Skrundas 1.vidusskolaOlga Vilnīte (1905.-1980.) skolu vadījusi no 1968.-1971.g.(Viņas
vadībā uzcelta jaunā skolas ēka. Līdz tam bijusi Skrundas 6-,7.,8.-gad.skolas direktore no 1947.g.)
Kārlis Dravnieks (1926.-1985.) skolu vadījis no 1971.-1972.g.
Laimonis Meļķis (1929.-1998.) skolu vadījis no 1973.g.janv.1973.g.augustam
Laimdota Zveja (1923.g.)skolu vadījusi no 1973.g.-1983.g.
Gaida Veršuna(1934.)skolu vadījusi no 1983.-1987.g.
Guntis Jurkevičs ( 1963.)skolu vadījis no 1987.-1990.g.
Zinta Šķirmante (1960.) skolu vadījusi no 1990.-1995.g.
Ilgvars Mielavs (1955.-2003.) skolu vadījis no 1995.marta – Direktore Laimdota Zveja
2001., kad kļūst par pilsētas galvu
Silva Pētersone (1956.) 2001.-2003.
Ainars Zankovskis (1957.)-2003.-

Pirmais rindā sēţ direktors Ilgvars Mielavs

Direktore un ilggadīga fizikas skolotāja
Irēna Jeromānova skolas salidojumā 2010.g.

A.Zankovskis un D.Ļaudaka
Skolas salidojumā 2010.g.bijusī direktore Gaida Veršūna

