
SKOLAI 100 
15. novembrī esošie un pensionētie skolotāji, tehniskie darbinieki, audzēkņi, absolventi un viesi 

pulcējās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajā zālē, lai atzīmētu skolas 100 gadu jubileju, lai uz brīdi 
pieskartos vēsturei, atceroties svarīgākos brīžus skolas dzīvē un izjūtas, kas saistās vai reiz 
saistījās ar skolu. Savās izjūtās dalījās direktors Jānis Japiņš. Videostāstā dzirdējām 1963.gada 
skolas absolventes, rakstnieces un publicistes Marinas Kosteņeckas atmiņas. Daudz sirsnīgu 
vārdu un ziedu saņēmām no sveicējiem – Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora Oļega 
Burova, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektora Dmitrija Pavlova, Rīgas domes IKSD 
departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieka – departamenta direktora vietnieka Ivara 
Balamovska un Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenajās speciālistes Sandras Upītes, Rīgas 
3.arodskolas direktora Voldemāra Leitāna, Latgales priekšpilsētas skolu direktoriem, kā arī 
kolēģiem no citām Rīgas vakarskolām. Sveikt skolu jubilejā bija ieradies arī bijušais Latvijas 
Policijas akadēmijas rektors, ģenerālis Vitolds Zahars. Neraugoties uz tālo ceļu, ieradušies bija arī 
skolas sadarbības partneri no Igaunijas Hāpsalas Pieaugušo vakarskolas un Tallinas Pieaugušo 
ģimnāzijas. Diemžēl Finnair darbinieku streika dēļ pasākumā nebija Somijas Oulu pilsētas 
Pieaugušo vidusskolas direktors Panu Keila. 

Ar RD IKSD Pateicības un Atzinības rakstiem tika apbalvoti labākie pedagogi un skolas 
tehniskie darbinieki. 

Muzikālus priekšnesumus sniedza skolas absolventi – 13 starptautisko konkursu un Lielās 
Mūzikas balvas 2011 laureāte, vijolniece Paula Šūmane, Starptautiskā mūzikas konkursa Baltijas 
talanti 2011 Grand Prix ieguvēja Ieva Kronīte, vokālo perkusiju meistars Gunārs Romanovs un 
Inga Artamonova. Lielu publikas atsaucību izpelnījās dejotāju Ievas Kemleres un Rolanda 
Šteinberga sniegums. 

Svinību 2. daļā pulcējāmies skolas telpās Gaiziņa ielā 1. Liels bija kolēģu, skolotāju un 
audzēkņu atkalredzēšanās prieks. Viesiem bija iespēja aplūkot stendus par skolas vēsturi. 
Pozitīvas emocijas, smaidi un smiekli… 

Paldies visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu skolas 
jubilejas pasākuma organizēšanā! 

Lai svētkos iegūtās pozitīvās emocijas un gandarījums mums visiem dod spēku un enerģiju 
darboties turpmāk un būt lepniem, ka esam piederīgi Rīgas vakara ģimnāzijai! 

 


