
Skolas direktori



Pēteris Dievkociņš

• Pirmais Saldus pilsētas 

skolas vadītājs skolotājs  -

inspektors

• Saldus pilsētas skolai 

ziedojis visus savus spēkus, 

nežēlojot nekādus līdzekļus

• Iesaistījies vecās skolas 

ēkas uzbūvēšanā (kopējās 

izmaksas 27 880 rbļ. – 242 

Ls)



Jēkabs Salnis

• Skolas pārzinis no 1919. līdz 

1940. gadam

• Pirms tam strādājis Saldus valsts 

draudzes skolā

• Apbalvots ar trīszvaigžņu ordeni

• Viņa strādāšanas laikā tika 

atceltas skolas naudas un 

skolotājus algoja pilsēta, kas 

veicināja skolēnu skaita 

palielināšanos

Jēkabs Salnis (vidū) un skolotāju kolektīvs



Miķelis Herings

• Saldus astoņgadīgas skolas direktors 
no 1952. līdz 1969. gadam

• M. Heringa vadībā tika uzcelta skolas 
sētas māja

• Izveidoja projektu skolas piebūvei, bet
tas netika īstenots viņa darbības laikā

• Miķeļa Heringa vadībā tika izveidots 
skolas dārzs

• Nopelniem bagāts skolotājs, saņēmis 
vairākus apbalvojumus un sabiedrības 
atzinību par savu ieguldījumu skolas 
attīstībā

• Ļoti aktīvi nodarbojies ar sportu un 
ceļošanu

Miķelis Hērings ar dzīvesbiedri



• Saldus astoņgadīgas skolas direktors 
no 1969. līdz 1973. gadam

• Ģ. Cābuļa vadībā tika uzcelta skolas 
piebūve

• Direktors kopā ar skolotājiem, 
skolēniem un vecākiem turpināja 
darbu pie skolas dārza labiekārtošanas

• Pensijas gadu vaļasprieks – pinumu 
veidošana

Ģirts 
Cābulis



Klāra Rateniece

• Skolas direktore no 1982. līdz 
1993. gadam

• Strādājusi arī Saldus 
pamatskolas muzejā

• Aktīvi iesaistījusies skolas 
muzeja materiālu vākšanā un 
muzeja attīstībā



Andris Rudovics

• Skolas direktors no 1993. gada 
līdz 2010. gadam

• Skolā strādāja arī par 
ģeogrāfijas skolotāju

• Andra Rudovica pedagoģiskais 
stāžs ir 42 gadi (no 1968. līdz 
2010. gadam)

• Ieguldījis darbu skolas jaunā 
korpusa renovācijā

• Izstrādājis mācību grāmatas 
ģeogrāfijā un sagatavojis 
rakstus Latvijas enciklopēdijai



Dace Balandīna

• Saldus pamatskolas direktore 
no 2011. gada 1. janvāra

• Latviešu valodas un literatūras 
skolotāja

• Aktīvi iesaistās skolas 
sabiedriskajā dzīvē

• Pirmais lielais projekts – vecās 
skolas jumta rekonstrukcija un 
maiņa

• Skolas vecā korpusa renovācija


