
A. Gercāne 

(1952. – 1961.) 

Kārlis Šmits 

(1945. – 1952.) 

Dugānes kroga telpās 1864. gadā tika atvērta pamatskola, krogs toreiz atradies 

Iecavas – Vecumnieku lielceļa malā. Kroga telpās mācības notikušas līdz 1880. 

gadam. Skolai piederēja 4 istabas: 1 klase, skolotāja dzīvoklis un zemes rentnieka 

dzīvoklis, kā arī pagasta valde un tiesas sēžu zāle. Ziemas laikā skolēni nakšņojuši 

klases telpā. Skolā mācījušies 30 bērni, galvenokārt tie bijuši zēni. 

20. gadsimta 20. gados strādājuši 2 skolotāji ar 4 klasēm, aptuveni 55 skolēniem. 

30. gadu sākumā atvērta 6. klase, strādājuši 3 skolotāji. Skolēniem vairs neesot bijusi 

ēdamistaba, jo tā tikusi izmantota kā mācību telpa. 

1940. gadā skola pārveidota par 

septiņgadīgo skolu, kurā strādājuši 3 

skolotāji un izglītojuši 80 skolēnus. 

Pēc II pasaules kara skolā bijusi arī 

apmācība krievu valodā, strādājuši 5 – 

7 skolotāji. Skolā mācījušies 80 līdz 

100 skolēnu. 1945. gadā par skolas 

direktoru ir sācis strādāt Kārlis Šmits.  

1952. gadā par direktori kļuvusi 

A.Gercāne. 

Skola pārbūvēta 1957. gadā. Iekārtotas jaunas klašu telpas, darbnīca, dzīvokļi 

apkopējai un direktoram.   

50. gadu beigās skolēnu skaits sniedzies līdz 150. Strādājuši 10 – 12 skolotāji. 

1961. gadā tika veikta vērienīga skolas pārbūve, uzcelts 

2. stāvs, paplašināta zāle. Pilnveidota skolas 

materiāltehniskā bāze. Skolā darbojies koris, deju 

kolektīvs un dramatiskais kolektīvs. Par direktori sākusi 

strādāt Maiga Darmane. 

1962. gadā pie skolas sāka veidot sporta laukumu un 

izstrādāt skolas apkārtnes labiekārtošanas plānu. Pensijā 

aizgājis bijušais direktors Kārlis Šmits. Ievērojamu vietu 

skolas sadzīvē ieņēmusi idejiski politiskā audzināšana. 

1965. gadā skolu vadīt sāk direktore Rasma Jaunzeme. 

1973. gada 4. jūnijā, plkst. 13:00, tiek likti pamati jaunajai Misas skolai Misas kūdras 

fabrikas ciematā. Gada laikā skola tiek uzcelta un 1974. gada 1. septembrī jaunā 

Misas pamatskola tiek atvērta. 

Maiga Darmane 

(1961. – 1965.) 

Rasma Jaunzeme 

(1965. – 1987.) 



Anna Balgalve 

(2016.) 

Rūta Kārkliņa 

(2000. – 2016.) 

Jānis Kārkliņš 

(1987. – 2000.) 

1975. gadā tika ielikti pamati skolas sporta zālei, 

kurā sākotnēji bija paredzēts arī peldbaseins. To 

uzcēluši 8 mēnešu laikā. 

1976. gadā tika uzsākta Misas stadiona 

būvniecība, to cēluši Misas kūdras fabrikas 

celtnieki un ceļu būves meistari. Pēc gada, 1977. 

gada 19. augustā, tajā jau notika  

1. kūdras rūpniecības darbinieku spartakiāde. Par jauno būvju esamību Misas ciematā 

jāpateicas toreizējam Misas kūdras fabrikas direktoram Jānim Krūmiņam, kurš bija 

ieinteresēts, lai ciemata iedzīvotājiem būtu viss nepieciešamais dzīvošanai, atpūtai un 

savu bērnu skološanai. 

1987. gadā par skolas direktoru sāk strādāt Jānis Kārkliņš, kurš 1989. gadā Misā 

atver pirmo vidusskolas klasi. 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, 1991. gadā skolai tika pievienots Misas kūdras 

fabrikas bērnudārzs. Kopš tā laika Misas skolā izglītojas bērni no 1,5 līdz 19 gadu 

vecumam. 

2000. gadā par skolas direktori sāk strādāt Rūta Kārkliņa. Viņa vērš īpašu uzmanību 

uz skolas kultūrvides izkopšanu, rūpējas gan par mācību, gan estētisko vidi. 

2012. gadā skola iegūst Ekoskolas statusu. 

Pēdējos gados skolā veikti vērienīgi renovācijas projekti. 2012. gadā Misas 

vidusskolas sporta zālē veikta ventilācijas sistēmas izbūve un renovācijas 

remontdarbi. 2014. gadā piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi un realizēts projekts 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas 

vidusskolā”. 2015. gadā veikti Misas vidusskolas apkures sistēmas, gaiteņu un kāpņu 

telpu renovācijas darbi.  

2016. gadā  direktores pienākumus sāk pildīt Anna Balgalve. 

 

 

 

 


