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1938. gadā notiek divu kaimiņpagastu skolas direktoru “rotācija”. Par kāda skolēna 
skolēna plēšanu aiz auss, Ropažu 4 klasīgās pamatskolas pārzinim Aleksandram Bergam tiek piespriests 
sods – 7 dienas arestā, un ministrijas ierēdņi viņu pārceļ no Ropažiem uz Ādažiem. (*)                                                                                                         
«Aleksandrs B e r g s no Ropažu pag. 6 kl. pam. sk. uz Ādažu pag. 6 kl. pam. sk. par ar š. g. 23. sept.; 
Jūlijs Grundulis no Ādažu pag. 6 kl. pam. sk. uz Ropažu pag. 6 kl. pam. sk. par pārz. ar š. g. 1. okt.» 
(Pārmaiņas I. M. padoto darbinieku sastāvā. I. Ministra rīkojumi. 1938.10.01 Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts 435. lpp.) (*) Ādažos jaunais skolas pārzinis Aleksandrs Bergs (1896–1944) ātri 
iesaistījās pagasta aktivitātēs – skoloja bērnus, diriģēja Ādažu kori, vadīja vietējos mazpulkus un kā 
režisors darbojās skolēnu pašdarbības teātra trupā. Pret skolēniem viņš bija prasīgs, kaut arī straujas 
dabas, un iemantoja izprotoša skolotāja statusu. (*) Koru vadīšanā jau bija zināma pieredze piedaloties ar 
kori «Ropažu Jaunatne» devītajos dziesmusvētkos kā diriģents. Mūzikas Apskats, Nr.2 (01.02.1936). 
A.Bergs Ropažos strādā no 1923.g. Brīvā Zeme, Nr.138 (22.06.1938)

1.att. Ādažu 6-gadīgās pamatskolas skolēni un skolotāji , ceturtā rindā no kr. sestais – Aleksandrs Bergs 
1940. (Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs)  
1.att. Ādažu skolas mazpulku teātra vadītājs direktors Aleksandrs Bergs savu audzēkņu vidū. Ap 1938.g. 
Mazpulku devīze - ''Sirds, prāts, veselība un čaklas rokas!'‘ (*)

*Adazi_gramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf
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Aleksandrs Bergs (27.09.1896 - 22.12.1971)
dzimis 1896.g. Limbažos, beidzis Cēsu reālskolu (direktors
Longins Ausējs), un pievērsies skolotāja darbam. Bijis Ropažu
un vēlāk Ādažu pamatskolas pārzinis. Līdztekus skolotāja
pienākumiem, piedalījies sabiedriskā darbā, būdams kora
diriģents,mazpulka vadītājs un teātra trupas režisors.
Savienotās Valstīs apmeties uz dzīvi Pensilvānijā, netālu no
Kvēkertaunas, Saudertonas pilsētiņā. Kad sāk organizēt
Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev. lut. draudzi, A. Bergs
aktīvi iesaistās tās izveidošanā. Ir draudzes priekšnieks,
priekšnieka vietnieks, ieņēmis arī citus amatus. Viņš
uzņēmās 1951.gadā pie draudzes nodibinātās svētdienas
skolas vadību. Dziedāja draudzes korī.
Tā kā aizgājējs bija sabiedriskā darba mīļotājs, viņš sāka arī
domāt par teātra trupas organizēšanu. Viņa darba prieks
aizrāva līdzi citus. Radās arī spēlētāji no jaunās paaudzes.
Trupas vadītājs ar prasmi sagatavoja lugas, ar kurām
iepriecināja skatītājus pašu draudzē un arī citās latviešu
kolonijās. lesāktais darbs turpinājās, līdz A.Bergs ar dzīves
biedri izkalpojuši pensiju, pārcēlās uz Kanādu pie dēla un
meitas ģimenēm.

Avots: "Laiks", 19.01.1972
https://timenote.info/lv/Aleksandrs-Bergs-27.09.1896
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