
Contoso Ltd.

Ādažu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja. 1933. gads.                                                               
No kreisās — Ādažu pamatskolas pārzinis  Jūlijs Grundulis,                                                                      

Ādažu pagasta vecākais Jānis Kalniņš ar amata zīmi sudraba ķēdē kaklā,                                                       
viņam blakus — Pēteris Lībtāls.(*) 

Valdības Vēstnesis, Nr.140 (30.06.1927)

L.Drēziņa foto (Ādažu vidussk.fotoarhīvs)          Skolas izlaidums 1929. gadā. Otrajā rindā no kreisās sēž skolotājas                                                                

Alvīne Ozoliņa, Marta Drēziņa, skolas pārzinis Jūlijs Grundulis.                                                             
L. Drēziņa foto  (*)

No 1927. gada līdz 1938. gadam par Ādažu sešklasīgās pamatskolas pārzini strādā Jūlijs 
Grundulis. Viņš bija iecienīts audzēkņu un kolēģu vidū, aktīvi iesaistījās pagasta kultūras dzīvē. 
1938. gadā notiek divu kaimiņpagastu skolas direktoru “rotācija”. Ropažu skolas pārzini 
Aleksandru Bergu ministrijas ierēdņi pārceļ no Ropažiem uz Ādažiem (Rīts, Nr. 191, 
13.07.1938., 6. lpp.). Savukārt viņa vietā uz Ropažiem tiek nosūtīts J. Grundulis (Izgl.Ministrijas 
Mēnešraksts, 01.10.1938., 435. lpp.).(*) J.Grundulis Ropažu skolā strādā vēl 1942.g. 
(periodika.lv)                                                                                                       
*Adazi_gramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf
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Jūlijs Grundulis

Ādažu 6-klasīgā pamatskolas

pārzinis (direktors) 1927. – 1938. 

Ādažu  skolu direktori un laiks – Jūlijs Grundulis 

Ādažu pamatskolas pārzinis (direktors) 
Jūlijs Grundulis — arī Ādažu kora dalībnieks.   
Ap 1934. gadu (*)



Ādažu sešgadīgās pamatskolas skolotāji un skolēni. Foto: ap 1928.gadu. Centrā pārzinis  Jūlijs Grundulis, no viņa pa kreisi skolotājas Marta Drēziņa  un  
Alvīne Ozola, pa labi skolotāja Grundule

http://galerija.adazikultura.lv/index.php/1918-1940/baznicas
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ĀĀdažu pagasta vadītāji un skolēni valsts dibināšanas svinībās Tautas namā. Otrā rindā piektais – skolas pārzinis Jūlijs Grundulis.  

Aizmugurē otrais no labās Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris M.Pētersons. 1937.gads.inhttp://galerija.adazikultura.lv/index.php/1918-1940/baznicasībās

2023   ĀvskMvadītāji un skolēni valsts dibināšanas svinībās Tautas namā. 

http://galerija.adazikultura.lv/index.php/1918-1940/baznicas
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Ādažu sešgadīgās skolas audzēkņi 1923. - 1929. 

1.att. Pirmā klase pie vecās skolas, vidū skolotāja B.Kaspar,   1923./1924.

2.,3.att. Piektās klases skolēni, vidū skolotāja B.Kaspar, 1927./1928. 

4.,5.att. Piektās klases meitenes un zēni ķīmijas laboratorijā, vidū skolotājs P.Neivalds, 15.02.1928.
6.att. Ģeogrāfijas stunda, 1928., foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs) 
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Vienas klases stāsts no 1. – 6.klasei  

Ādažu  skolu direktori un laiks – Jūlijs Grundulis



Contoso Ltd.

1.att. Ādažu sešgadīgās skolas skolēnu un skolotāju grupa, vidū pārzinis 

Jūlijs Grundulis, 1932., foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs) 

2.att. Ādažu sešgadīgās skolas skolēnu un skolotāju grupa, 1933./1934.                                        

foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs – 3 albūms) 
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Ādažu  skolu direktori un laiks – Jūlijs Grundulis
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1.att. Ādažu sešgadīgās pamatskolas skolēnu grupa ar skolotaju J.Jansonu, 

ticības mācības skolotāju. 1935.g.                                                                                           

foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs – 3. albūms) 

2.att. Ādažu sešgadīgās pamatskolas 3.klase ar klases audzinātāju Grunduli 

1933. g. foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs – 3. albūms) 

Skolā šajā laikā vēl stādā sekojoši skolotāji – Berķis, Alvīne Kalniņa (matemātika), 

Marta Drīziņa (mūzika), Pontēvičs, Āboliņa, Bikša. Pēc Jēkabsone Elzas  (dz.Rubene), 1935. 

gada absolventes atmiņām, kas pierakstītas 1982.gadā. (Ādažu vsk. muzeja arhīvs) 
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Ādažu  skolu direktori un laiks – Jūlijs Grundulis



Contoso Ltd.

1.att. Ādažu sešgadīgās skolas audzēkņi mūzikas nodarbībā. Foto ap 1929.gadu. (*) 

2.att. Mājturības stundās apgūto prasmju demonstrēšana - audzēkne pašdarinātajā 

tautas tērpā pie pašas izaudzētās puķes. Foto ap 1930.gadu.(*)

3.att. Ādažu mazpulka dalībnieks J.Drunka priecājas par izmēģinājuma laukā izaudzēto 

ražu. Foto ap 1935.gadu.(*)

4.att. Viena no pirmajām Ādažu pamatskolas skolotājām Alvīne Ozoliņa ar audzēkņiem 

skolas virtuvē. 1928. gads. L. Drēziņa foto. 
Adazi_gramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf

* http://galerija.adazikultura.lv/index.php/1918-1940/baznicas
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Ādažu  skolu direktori un laiks – Jūlijs Grundulis
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1.att. Ādažu sešklasīgās pamatskolas bijušo skolēnu pašdarbnieku grupa 1936.g. ar pārzini 

Jūliju Grunduli centrā, pēdējā rindā pirmais no kreisās – K.Taube, otrais- P.Taube, 

ceturtais – A.Ozoliņš; otrajā rindā septītā no kreisās – M.Smilga. 

foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs – 3.albūms) 

2.att. Ādažu sešklasīgās pamatskolas bijušo skolēnu pašdarbnieku grupa pārziņa Jūlija

Grunduļa vadībā iestudēja R.Blaumaņa «Trīnes grēkus», 1932.g.                                           

foto L.Drēziņš ( Ādažu vsk. muzeja fotoarhīvs – 3. albūms)
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