Rīgas vakara ģimnāzija

“Skolas izaugsmes vēstījums Latvijas
100. dzimšanas dienā”

RVĢ skolas muzeja vadītāja
RVĢ skolas muzeja pulciņa dalībnieki

Marijas meiteņu skola
Skola dibināta 1885.gadā un pastāvēja 30 gadus līdz 1915.gada
jūlijam.

Skolas nolikums paredzēja skolu izveidi pilsētas trūcīgajām
meitenēm, kuras nepretendēja uz augstāko izglītību.

Papildus

vispārējai izglītībai meitenes apguva arī mājsaimniecībā un sadzīvē

nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Skola dibināta par Rīgas pilsētas līdzekļiem.
1912.-1913.g. speciāli Marijas skolas vajadzībām

būvēta jauna

skolas ēka Gaiziņa ielā 1 (bij. Suzdaļas ielā) pēc arhitekta Reinholda
Šmēlinga projekta.

Rīgas vakara ģimnāzijas celtne

Skola Rīgā Gaiziņa ielā 1
Latvijas Arhitektūras muzeja krājums

Marijas meiteņu skola
Gaiziņa ielā 1
(1912–1913)

Rīgas vakara ģimnāzijas celtne

2013.gadā skola svinēja 100 gadu jubileju

Arhitekts Reinholds Šmēlings
(1840–1917)

Reinholds Šmēlings ar
līdzstrādniekiem 1909. g.

A. Šmēlinga
kundze ar meitu
un dēlu

R. Šmēlinga
mazdēls Romāns
Šmēlings

Arhitekts Reinholds Šmēlings
(1840–1917)
Reinholds Georgs Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts
laikā no 1879. līdz 1915. gadam, kad notika strauja pilsētas attīstība
un aktīva būvniecība.

Gandrīz 100 Reinholda Šmēlinga projektēto

publisko ēku ir

saglabājušās un tiek izmantotas vēl šodien. Viņa vārds ir ierakstīts
Latvijas kultūras kanonā kā viena no

kultūras vērtībām, kas

atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus.
Rīgai, savai dzimtajai pilsētai, viņš pilnībā atdeva lielāko daļu sava
radošā mūžā. Reinholds Georgs Šmēlings miris 1917. gadā un tika

guldīts zemes klēpī Lielajos kapos Rīgā.

Reinholda Šmēlinga celtnes Rīgā

Karte ņemta no grāmatas: J. Krastiņš. Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds
Šmēlings, 1840-1917 . Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs. 2011.

R.Šmēlinga apbedīšanas vietā
Lielajos kapos Rīgā
Kopš 2016.gada rudens skolas muzeja pulciņa
dalībnieki apmeklēja R.G.Šmēlinga kapavietu Lielajos
kapos un nolēma, ka to ir nepieciešams sakārtot.
Ideja par brīvprātīgo darbu radās skolēniem pašiem,
pētot skolas vēsturi. Rīgas Lielajos kapos guldīti daudzi
desmiti Latvijas dižgaru, kas atstājuši neizdzēšamas
pēdas vēsturē un kultūrā. Ar viņu mantojumu visi
lepojamies, bet viņu atdusas vieta
sakopta.

ne vienmēr tiek

R.Šmēlinga apbedīšanas vieta
Lielajos kapos Rīgā
Rīgas vakara ģimnāzijas skolas muzeja

vadītāja un vēstures

skolotāja Olga Šestova cer, ka arī turpmākos gadus skolēni uzņemsies

rūpes par piemiņas vietas sakopšanu: “Tā varētu būt skolas tradīcija.
Kurā laikā doties sakopt kapavietu, nav tik svarīgi. Protams, kad
nepieciešama sakopšana un nozīmīgos datumos, piemēram, 2017.gada
17.oktobrī apritēja 100 gadi, kopš traģiski
dzīve”.

aprāvās izcilā arhitekta

R.Šmēlinga apbedīšanas vieta
Lielajos kapos Rīgā

Rīgas pilsētas 4. krievu
pamatskola 1920. - 1945.
Dibināta 1919.gada jūlijā un

1920.gada jūlijā pārcelta no

Lāčplēša ielas 55 uz Gaiziņa ielu 1. Pirmajā mācību gadā skolā bija 7
klases un mācījās 247 skolēni - 150 zēni un 97 meitenes. 1924.gada
maijā skolu pārdēvēja par

Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolu.

Pamatizglītība šajā laikā bija seši gadi. Mācības notika krievu valodā,
bet Latvijas vēstures un ģeogrāfijas stundas - latviešu valodā.
1928./1929. m.g. skolā bija 18 mācību telpas, 587 skolēni un
strādāja 28 skolotāji. Salīdzinot ar citām mazākumtautību skolām,
Rīgas 4. krievu pamatskolā bija lielākais skolēnu skaits Rīgā.

Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskola
1920.- 1945.

1927.g. skolēnu matemātikas burtnīcas lapaspuse
Atrasta 27.kabinetā remonta laikā ventilācijas šahtā

Rīgas pilsētas 4. krievu
pamatskola 1920.- 1945.
Skolas direktors - Mihails Matvejevs
Dzimis 1871.gada 1. septembrī, krievs, pareizticīgais. Pabeidzis
skolotāju semināru 1893.gadā, diploms N.195. Mācījies Pedagoģiskajā

institūtā.
Dzīvojis Pleskavas ielā 110-16 Rīgā. Daudzus gadus bijis Rīgas
Pokrova draudzes padomes loceklis. Pēdējās ziņas arhīvā liecina, ka

1943.gadā viņam atļāva strādāt par ticības mācības skolotāju Rīgas 4.
krievu pamatskolā.
1920.-1931. strādāja Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā par skolas

priekšnieku.

Rīgas pilsētas 4. krievu
pamatskola 1920.- 1945.
Skolas direktors - Aleksejs Šeršunovs
Dzimis 1889.gada 24. februārī

Krievijā, Smoļenskas guberņā.

1911.gadā ieguvis mājskolotāja tiesības. Cenzēts par pilntiesīgu

pamatskolas skolotāju, mācījis krievu valodu.

Viņa sieva Ksenija

Larionova arī strādāja par skolotāju. Direktora ģimenes dzīvoklis
atradās skolas trešajā stāvā, kur šobrīd ir 33., 34. un 35. kabinets.

1921.-1932. strādāja Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā par krievu
valodas skolotāju
1932.-1945. strādāja Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā par skolas

priekšnieku.

Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskola
1920.- 1945.
Skolas absolvente - Irina Saveļjeva (Volodina)
Mācījās skolā no 1935. līdz 1941. Viesojas skolā un dalījās atmiņās 2013.g.
«Хорошо помню учительницу латышского языка Анну Петровну
Набург. Под ее влиянием, мы старались понять
все. Кроме того, мне очень нравились уроки географии.
Каждый день перед началом уроков нас собирали в зале на молитву.
Православные и старообрядцы отдельно. Был и отдельный предмет
Закон Божий. Звонок на уроки давала дежурная, Аннушка, она
проходила с колокольчиком в руках по коридорам. Директор школы
Алексей Григорьевич Шершунов, преподавал русский язык, многих
учеников знал в лицо, знал их семьи.»
Сохранились ли у вас фотографии тех лет, знаете ли вы, чтонибудь о судьбе своих одноклассников?
«К сожалению, фотографий практически нет, так как во время
войны люди больше думали о спасении своей жизни и имущества. В
1941-1943гг. нас с улицы Садовникова выселили, так как немецкие
власти в этом районе Риги устроили гетто. Книги, бумаги просто
пропали. Тоже можно сказать и о судьбе моих одноклассников, знаю,
что многие из них погибли.»

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946.- 1961.
Beidzoties 2. pasaules karam, izpostītajā Latvijā pamazām
stabilizējās tautsaimniecība un sabiedriskā situācija, arī skolās
pamazām atjaunojās mācību process. 20. gadsimta 50.gados skola
Gaiziņa ielā 1 piedzīvo vairākkārtējas nosaukuma maiņas, kā arī
tiek mainīta tās pakļautība no vienas ministrijas uz otru.
1947. gadā skolas ēka Rīgā, Gaiziņa ielā 1, tika nodota Dzelzceļa
pārvaldes pārziņā. Vienlaikus skolas ēkā paralēli eksistēja divas
skolas – 2. dzelzceļa septiņgadīgā skola (dienas maiņā) un 1.
strādnieku jaunatnes vidusskola (vakara maiņā).
1960. gadā abas skolas, kas atradās ēkā Gaiziņa ielā 1, tika
vēlreiz pārdēvētas: 2. dzelzceļa septiņgadīgā skola tika nosaukta par
Rīgas 2. septiņgadīgo skolu, bet 1.strādnieku jaunatnes vidusskola
tika pārdēvēta par Rīgas 10. strādnieku vidusskolu..

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1945. - 1961.

Daudziem skolēniem nebija iespējams izpildīt skolas
prasību – valkāt skolas formu. 1945.g.
(no Irīnas Safronovas personīgā arhīvā)

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946. - 1961.

Pēckara gados vienā klasē mācījās dažāda vecuma skolēni
1945.g. (no Irīnas Safronovas personīgā arhīvā)

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946. - 1961.

Skolēni svētku tērpos pie Brīvības pieminekļa 1959.g.
(no Mihaila Ļisecka personīgā arhīvā)

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946. - 1961.
Skolas direktors - Georgijs Stesevs
Dzimis 1917. gadā Baltkrievijā daudzbērnu
ģimenē. 1937. gadā pabeidza Moģiļevas pedagoģisko
institūtu. Bija ģeogrāfijas skolotājs. Skolas direktors
no 1949. līdz 1951.gadam.
No 1961. līdz 1977. gadam strādāja Rīgas 53.
vidusskolā par direktoru.

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946. - 1961.

Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskolas skolotāji
un direktors Georgijs Stesevs

Rīgas 2. Dzelzceļnieku skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
1946. - 1961.
Skolas direktore - Sofija Popovkina
Skolas direktore no 1951. līdz 1962.gadam.

Rīgas 10.vakara maiņu vidusskola
1962. - 1991.
1962. gada vasarā, kad skolas ēka pilnībā tika nodota 10.
strādnieku jaunatnes vidusskolas pārziņā, pievienojot tai 14.
strādnieku jaunatnes skolu. Apvienojot šīs skolas, tika izveidota Rīgas
10. vakara (maiņu) vidusskola.
20. gs. 80. gados tika ievesta obligātā vidēja izglītība, uz
vakarskolām nāca mācīties tādi cilvēki, kas savā profesijā bija
nostrādājuši daudzus gadus, bet, mainoties apstākļiem, darba vieta
prasīja vidējās izglītības iegūšanu apliecinošus dokumentus. Līdz ar
to uz skolu nāca mācīties cilvēki, kuri strādāja dažādās profesijās –
pārdevēji, veikalu vadītāji, oficiantes, taksometru šoferi u.c.
Rīgas 10. vakara maiņu vidusskolai tika pievienotas citas Rīgas
vakarskolas: 1981. gadā Rīgas 6. vakara maiņu vidusskola;
1986. gadā Rīgas 4. vakara maiņu vidusskola;
1987. gadā Rīgas 23. vakara maiņu vidusskola.

Rīgas 10.vakara (maiņu) vidusskola
1962. - 1991.
Skolas absolvente – Marina Kosteņecka
1964.gada absolvente. Rakstniece, publiciste,
Latvijas Radio žurnāliste, Atmodas laika Tautas frontes dalībniece.
«Šajā skolā es mācījos 9.un 10.klasē. 16 gadu vecumā
man nomira tēvs, un es biju spiesta sākt strādāt, tāpēc
nokļuvu vakarskolā. Es strādāju šūšanas fabrikā „Latvija”,
un tur bija maiņu darbs. Vienu nedēļu es strādāju no rītiem
un vienu pēcpusdienās.
Atceros skolotāju Svetlanu Ivanovnu. Viņa bija ļoti
jauka literatūras skolotāja. Literatūrā es vienmēr rakstīju
sacerējumus nevis par tēmām, kas bija uzdotas, bet tādus,
kādus pati gribēju sacerēt.
Tātad man ir 16 gadi, es mācos jūsu skolā, un man ir pirmā publikācija. Tajā laikā
tas bija milzīgs notikums. Raksts parādījās skolas avīzē. Avīze stāvēja skolotāju istabā.
Skolā par to vien runāja: „Mūsu rakstniece!” Tāpēc skolā man atļāva ko vairāk nekā
citiem, jo es jau tiku uzskatīta par rakstnieci.»

Rīgas 10.vakara (maiņu) vidusskola
1962. - 1991.
Skolas absolvents – Nikolajs Lutčenko
1968.gada absolvents. Viesojas skolā un dalījās atmiņās 2012.gadā.
«Esmu ļoti priecīgs būt savā skolā, kuru pabeidzu
1968.gadā. Mācījos šeit 2 gadus (10.- 11.kl.).
Mana klases audzinātāja bija Ļubova Beketova,
mācīja mums matemātiku.
Rīga ir izmainījusies, īpaši Vecrīga, bet skola
palikusi tuva un pazīstama. Ienākot šodien skolā, viss
liekas tik tuvs, viss ataust atmiņā. Uzreiz skolu
atpazinu, atcerējos, neskatoties uz to, ka pagājuši vairāk
nekā 40 gadi.
Velk, vienmēr velk uz to skolu, kurā cilvēks ir
mācījies, tāpēc ka visas zināšanas ir nākušas no
šejienes. Skola ir kļuvusi daudz skaistāka gan no
ārpuses, gan iekšā.»

Rīgas 10.vakara maiņu vidusskola
1962.- 1991.
Skolas skolotāja – Ļubova Beketova
Matemātikas skolotāja, skolā strādājusi no 1964. līdz 1992.gadam

«Как Вы себя оцениваете, как
учитель?
Работу учителя оценивают его
ученики, я от бывших учеников
слышала только хорошее.
Что для Вас значит, быть учителем?
Учитель должен отлично знать свой
предмет, любить его и творчески
преподносить ученикам. А главное видеть в каждом ученике личность.»

Rīgas 10.vakara maiņu vidusskola
1962. - 1991.

Skolēni matemātikas kabinetā 1979.g.
Klases audzinātāja Ļubova Beketova

Rīgas 10.vakara maiņu vidusskola
1962.- 1991.
Skolas skolotāja – Neonila Šuvalova
Vēstures skolotāja, skolā strādājusi no 1978. līdz 2010.gadam

Rīgas vakara ģimnāzija
kopš 1991. gada
80. gadu beigās Latvijā sākas pārmaiņu laiks – latviešu tautas
Trešās atmodas periods. Pārmaiņas skar arī Rīgas 10. vakara
(maiņu) vidusskolu. 1988. gadā mācību iestādē par direktoru sāk
strādāt Jānis Japiņš. Jaunais direktors iegulda lielu enerģiju, lai
skolā mainītos mācību saturs un audzināšanas darbs, veidotos
latviska vide.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas 1991.gada
29. augusta lēmumu Nr.368 Rīgas 10. vakara (maiņu) vidusskola tiek
reorganizēta, un tai tiek piešķirts tagadējais nosaukums – Rīgas
vakara ģimnāzija.
Kopš 1991.gada līdz 2013. gadam skolu ir absolvējuši 6170
vidusskolēni.
Rīgas vakara ģimnāzija visus gadus ir bijusi lielākā vakarskola valstī.

Rīgas vakara ģimnāzija
kopš 1991. gada
Skolas direktors - Jānis Japiņš
Skolas direktors no 1988. gada

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas direktors, ģeogrāfijas skolotājs
Jānis Japiņš
«Kā sākās Jūsu darbs šajā skolā?
Darbs man šajā skolā sākās 1986. gada 1. septembrī.
Gaiziņa ielā 1 man ir pagājuši 30 gadi.
Vai šo gadu laikā nav izveidojusies rutīna?
Strādājot skolā, lai nu kas, bet rutīna noteikti nedraud! Jo
nav pat divu vienādu dienu.
Jūs allaž esat kustībā...
Šodien skolas direktoram, pirmkārt, ir jābūt ļoti labam
menedžerim. Ir jāprot skolas darbu visās jomās plānot un
mērķtiecīgi vadīt. Piemēram, tagad ir milzīga iespēja
izvēlēties pedagogus, taču izvēlēties īsto, tavas skolas
audzēkņiem vispiemērotāko - tā ir vesela filozofija, kas
katram direktoram nāk tikai ar daudzu gadu pieredzi. Skolas,
kur direktors «nav kustībā», ir lemtas bojā ejai.
Taču mēs joprojām esam vislielākā vakarskola valstī.
Šogad mācības Rīgas vakara ģimnāzijā uzsāka 784 skolēni.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas direktors Jānis Japiņš
Skolas direktors no 1988. gada

2014. gadā 4. maijā - Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas

dienā par nopelniem mūsu valsts labā
Rīgas vakara ģimnāzijas direktoram
Jānim Japiņam valsts prezidents

Andris Bērziņš pasniedza ordeni –
Atzinības krustu.

Rīgas vakara ģimnāzija
kopš 1991. gada
Skolas skolotāja Ella Meļņikova
direktora vietniece, krievu valodas skolotāja,
skolā strādājusi no 1981. līdz 2007.gadam

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas 100 gadu jubileja
2013. gada 15. novembrī esošie un pensionētie skolotāji, tehniskie
darbinieki, audzēkņi, absolventi un viesi pulcējās, 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.

Rīgas vakara ģimnāzija
Kopš 1995.gada Rīgas pašvaldība piešķir balvu „Zelta pildspalva”,
lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības skolu pedagogus
par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā.
Rīgas vakara ģimnāzijā „Zelta pildspalvu”
saņēmušas:
2008. gadā Silvija Spēlmane, matemātikas skolotāja;
2009. gadā Dace Alksne, vēstures skolotāja;
2010.gadā Gaļina Juškjāne, latviešu valodas un
literatūras skolotāja;
2011. gadā Sandra Spilva-Ekerte, ģeogrāfijas skolotāja;
2013.gadā Anna Odumiņa, ekonomikas un ģeogrāfijas
skolotāja;
2014. gadā Liene Šminiņa, bioloģijas skolotāja;

2016.gadā Tatjana Morozova, krievu valodas skolotāja.

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas skolotāja – Dace Alksne
Vēstures skolotāja, skolā strādājusi no 1977. līdz 2014.gadam
2009.g. balvas „Zelta pildspalva” laureāte

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas skolotāja – Anna Odumiņa
ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāja, 2013.g. balvas „Zelta pildspalva”
laureāte
«Vai zelta pildspalva tiks izmantota arī
praktiski?
Praktiski izmantot ir nedaudz sarežģīti, jo tā ir tintes
pildspalva. Acīmredzot tā būs vairāk atmiņai.
Vai Jūs piekrītat Senekas teiktajam, ka ” ko dievi
grib sodīt, to viņi padara par pedagogu”?
Nē. No tiem dažiem darbu veidiem, kurus savā dzīvē
esmu strādājusi, skolotājas darbs man patīk vislabāk.
Kā Jūs nokļuvāt Rīgas vakara ģimnāzijā? Cik
gadus jau te strādājat?
Rīgas vakara ģimnāzijā sāku strādāt 2003.gada
1.septembrī.
Ko Jūs novēlētu saviem kolēģiem un skolēniem?
To pašu, ko ietver mans moto: mēģiniet, dariet, un
Jums viss izdosies!»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas skolotāja – Liene Šminiņa
Bioloģijas skolotāja, 2014.g. balvas „Zelta pildspalva” laureāte
«Vai zelta pildspalva jau ir tikusi izmantota
praktiski?
Tikai paturēta rokās. Šīs pildspalvas nozīme ir
simboliska, un tādai tai ir jāpaliek vienmēr.
Kādēļ Jūs izvēlējāties kļūt par pedagogu?
Būtībā es apzināti šo profesiju neizvēlējos, tā dzīve
iekārtojās. Atceros, kad skolā bija tikšanās ar
speciālistiem, tad pēc katras lekcijas man šķita, ka
arī es varētu apgūt šo profesiju.
Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Par visiem 100% piekrītu Robina Šarma teiktajam:
„Dzīvē nemēdz būt kļūdas, tajā ir tikai
mācībstundas.” Negatīva pieredze nemaz neeksistē.
Pastāv tikai iespēja augt, mācīties un turpināt
virzīties tālāk pa sevis pilnveidošanas ceļu.»

Rīgas vakara ģimnāzija

Skolas skolotāja – Regīna Kampāne
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolā strādā no 1986. gada,
2013. gadā «Skolas labākā skolotāja»
«Kādas ir Jūsu izjūtas, uzzinot, ka esat novērtēta
par gada labāko skolotāju?
Gribu pateikties visiem skolēniem, kuri balsoja par
mani. Protams, ir ļoti patīkami, ka tavu darbu atzinīgi
novērtē.
Ja Jūs nebūtu skolotāja… Jūs būtu...
Esmu no tām retajām skolotājām, kuram pedagoga
darbs nav sirdslieta, bet ļoti smags darbs. Bet, ja esi
apņēmies to darīt, tad jādara no visas sirds, jo jāstrādā
ar cilvēkiem. Man labāk patiktu kāds mierīgāks darbs,
bet acīmredzot manā mūžā cita darba vairs nebūs.
Kāds ir Jūsu ceļš uz skolu, uzsākot skolotājas
darbu?
Pēc DPI absolvēšanas sāku strādāt Dobeles
vidusskolā. Pēc 3 nostrādātiem gadiem cerēju, ka skolā
vairs nevienu dienu nestrādāšu, bet dzīve izrīkojās
citādāk. Skolā strādāju jau 35 gadus.»

Rīgas vakara ģimnāzija

Skolas skolotāja – Daina Mosāne
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2014.gadā skolas komanda piedalījās kultūras kanona
konkursā “Kultūras tradīcijas ģimenē”.
Rudzu maizes cepšanas tradīcijas uzturētāja ir arī mūsu
latviešu valodas skolotāja Daina Mosāne. Viņas dzimtā
tradīcija tikusi pārmantota jau četrās paaudzēs. Tā tiek
ievērota pašiem par prieku, vecvecāku piemiņai.
Rudzu maizes cepšanas nozīmīgums simbolizē latviešu
nacionālo identitāti, jo ir iekļauta kultūras kanona sarakstā
un ir viena no senākajām tradīcijām latviešu vēsturē.
Tradīcija raksturo Latvijas kultūras mantojumu, jo senāk
maizi Latvijā cepa katrā lauku mājā.
Mūsdienās rudzu maize ir viens no latviskuma
simboliem - cienasts viesiem, kas grib iepazīt latviešu
kultūru, suvenīrs, ko vedam uz ārzemēm kā ciema kukuli.

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas skolotāja – Sandra Nordena
vizuālās mākslas skolotāja

Sandra ir līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi”
komandas dalībniece. Kopā ar savu kolektīvu jau
daudzkārt ir piedalījusies dažādos starptautiskos deju
čempionātos, kur gūti ievērojami panākumi, startējot
gan grupā, gan individuāli.
«Mana sadarbība ar šo klubu ilgst jau 15. gadu. Ir
grūti vārdos izteikt, cik daudz sirsnības un pozitīvās
enerģijas mēs saņemam no skatītājiem, kas mūs mīļi
uzņem dažādos Latvijas nostūros. Tie ir mirkļi, kuros
saprotam, ka ar savu entuziasmu un ieguldīto darbu
varam radīt siltus mirkļus daudziem mūsu atbalstītājiem
un gūt apliecinājumu tam, ka mūsu centieni nav
veltīgi.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvente – Paula Šūmane
Paula Šūmane ir 13 starptautisku konkursu un «Lielās
Mūzikas balvas 2011» laureāte. Viņa regulāri sniedz koncertus
Eiropā, kā arī ārpus tās. Paula kā soliste sadarbojusies ar
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.
«Rīgas vakara ģimnāzija ir īpaša vieta. Kad biju 15 gadus
veca, iestājos Parīzes mūzikas augstskolā. Biju pabeigusi 9.klasi
Rīgā, taču nu bija jāmeklē risinājums, kā apvienot studijas Parīzē
ar vidusskolas apmeklēšanu. Vairākas skolas man atteica, un
tikai viena bija gatava sadarboties un nākt pretī. Par to
vislielākais paldies skolas direktoram Jānim Japiņam un
atsaucīgajiem skolotājiem.
Tikai pēdējā mācību gadā es varēju izbrīvēt vairāk laika
regulāram mācību apmeklējumam un šo laiku atceros ar
vissiltākajām atmiņām. Skolotāji, pie kuriem man bija tas gods
mācīties, ir lieliski gan profesionālajā, gan attieksmes ziņā. Īpaši
gribu pateikties trīs savām klases audzinātājām - Lienei
Šminiņai, Ilzei Butevicai un Elfrīdai Kokorišai.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvents – Roberts Bukarts

Roberts Bukarts - latviešu hokejists, spēlē malējā
uzbrucēja pozīcijā, Latvijas hokeja izlases dalībnieks.
Latvijas izlases rindās R.Bukarts spēlējis trijos
Pasaules čempionātos U-18 jauniešiem, kā arī 2009.
gada

Pasaules

čempionātā

čempionātā debitēja 2011. gadā.

junioriem.

Pasaules

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvents – Gints Klēģeris
Gints Klēģeris ir Latvijas florbola izlases uzbrucējs.
«Mani sauc Gints Klēģers. Stradāju es reklāmas āģentūrā
„Smart promo” par projektu vadītāju.
Vai Rīgas vakara ģimnāzijā iegūtā izglītība Tevi kaut
kādā veidā ir sagatavojusi pašreizējam darbam?
Kaut kādā veidā jau, protams, ir sagatavojusi, bet tā kā RVĢ nav
arodskola vai ar kādu novirzienu, tad varu teikt, ka principā
visas zināšanas, kuras man ir, esmu ieguvis pašmācības ceļā un
praksē. Protams, sava artava ir arī RVĢ, jo, ja nebūtu
vidusskolas izglītības, iespējams, tagad nebūtu tur, kur esmu.
Kādas vērtības Tu esi guvis, šeit mācoties?
Vairāk jau gan jāmin, ka tās ir morālas vērtības, tādas kā
pozitīvas atmiņas, klases biedri, pedagogi. Kā arī labi pavadīts
laiks, kā arī iegūtās zināšanas visos mācību priekšmetos.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvents – Roberts Nemiro

Roberts Nemiro - dejotājs, sporta deju
pasniedzējs.
Divkārtējs Latvijas čempions 10 dejās un
trīskārtējs vicečempions standartdejās, kā arī

pasaules kausu finālists. Piedalījies šovā «Dejo
ar zvaigzni».

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvente – Jeļena Saļikova
«Kā sākās Tava modeles karjera un cik ilgi darbojies tajā?
Modeļu biznesā es nokļuvu 12 gadu vecumā. Es biju pārāk
jauna, tādēļ pirmos gadus strādāju tikai Latvijā. Pēc tam
jau sāku ceļot pa visu pasauli. Šajā biznesā esmu jau 12 gadus.
Spilgtākās atmiņas no laika, ko pavadīji Rīgas vakara
ģimnāzijā?
Es atnācu uz Rīgas vakara ģimnāziju, tāpēc ka skolā, kurā
mācījos 10 gadus, skolotāji neuztvēra modelingu nopietni un
aktīvi mani "gāza iekšā". Vakara ģimnāzijā lielākā daļa
skolotāju mani saprata un, pateicoties viņiem, esmu pabeigusi
12.klasi un ieguvusi vidējo izglītību. Par to esmu ārkārtīgi
pateicīga.
Ko Tu ieteiktu meitenēm, kuras sapņo par modeles darbu?
Dārgās meitenes! Vienmēr! Lai kāda nebūtu situācija, vienmēr
palieciet jūs pašas. Neaizmirstiet, kas jūs esat un no kurienes
esat. Un vēl - smaidiet! Jo katru minūti, kad jūs nesmaidāt, jūs
zaudējat 60 sekunžu laimes.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvents – Andris Petkevičs
«Nedaudz pastāsti par to, ar ko Tu šobrīd nodarbojies.
Šobrīd vadu paša dibinātu nelielu kafijas ražošanas
uzņēmumu „Andrito Kafijas Grauzdētava”.
Vai esi profesionāls kafijas meistars? Kur esi apguvis
šo mākslu?
Ar katru dienu kļūstu profesionālāks. Esmu apmeklējis
gana daudz meistarklašu, semināru, forumu, lai
paaugstinātu savu kompetenci par to.
Vai esi piedalījies arī kādos kafijas meistaru
čempionātos?
2006. gadā ieguvu Latvijas Barista Čempiona titulu. No
2006. līdz 2009. esmu piedalījies Pasaules Barista
Čempionātos.
Vai Rīgas vakara ģimnāzijā iegūtā izglītība Tevi kaut
kādā veidā ir sagatavojusi pašreizējam darbam?
Sapratu, ka nekad nav par vēlu iemācīties ko jaunu.»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolvents – Gunārs Romanovs
Gunārs ir piedalījies vairākos ar hip hop
kultūru un beat box saistītos pasākumos,
koncertējis Rīgas klubos un piedalījies arī LNT
šovā «Zelta talanti». Beat box – tās ir cilvēka
radītas vokālās perkusijas, kas tiek uzskatītas par
hip-hop kultūras piekto elementu.
«Nedaudz pastāsti par to, ar ko Tu šobrīd
nodarbojies
Šobrīd studēju telemehāniku un loģistiku, daru to,
kas man labi padodas, smaidu un priecājos.
Vai Rīgas vakara ģimnāzijā iegūtā izglītība Tevi
kaut kādā veidā ir sagatavojusi pašreizējam
darbam?
Viennozīmīgi.. Ne tikai izglītība, arī attieksme,
attieksmi, kuru man ir iemācījuši.. Vienmēr jābūt
labai
attieksmei gan pret cilvēkiem, gan pret darbu, ko
dari!»

Rīgas vakara ģimnāzija
Skolas absolventu stāsts
«Solveigas Baņķes un Kristapa Poļa
mīlestības stāsts aizsākās līdz ar krāsainajām
kļavlapām rudenī. Viņu dzīvē liktenīgs bija lēmums
mācīties tieši Rīgas vakara ģimnāzijā. Šobrīd
Kristaps un Solveiga ir laimīgi precējušies.
Solveiga: Rīgas vakara ģimnāzija atmiņā ir
palikusi, kā ļoti gaiša un patīkama vieta, laikam ejot,
tu saproti, ka šādas vietas vairs nebūs un ikreiz,
braucot garām, atminos, ka esam tur mācījušies un
mūsu jaukā skolotāja vēl aizvien nodod savas
zināšanas tālāk.
Kristaps. Man atmiņā ir palicis ikviens brīdis,
kad es un Solveiga, gan kopā mācījāmies, gan
palīdzējām viens otram kontroldarbos nošpikot, gan
kad mājas darbus pildījām kopīgi. Atmiņas par
skolas laiku ir tikai un vienīgi pozitīvas.»

Mūsu skolas mūžs ir tikpat ilggadējs, bagāts un daudzveidīgs kā Latvijas
valsts mūžs.
Mēs lepojamies ar to, kā 1913.g. celtājā ēkā Gaiziņa ielā 1 visu laiku, izņemot
divus pasaules karus, eksistēja mācību iestādes ar dažiem nosaukumiem.
Bet galvenais skolā, protams, ir cilvēki. Šajā projektā mēs apvienojām tikai
daļu no tiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar mūsu skolu.
Vairākus gadus skola īstenoja tādu apmācības programmu, kuru «tautas
vārdiem» nosauca par vakarskolu, kas deva iespēju iegūt vidējo izglītību arī tiem
cilvēkiem, kam dzīves apstākļi, darbs vai citi iemesli neļāva to iegūt dienas skolās.
Varbūt ne visi mūsu skolas absolventi ir pazīstamas sabiedrības personas, bet
viņu darbs un dzīve ir ieguldījums Latvijas valsts labā.
Lai svētkos gūtās pozitīvās emocijas un gandarījums mums visiem dod spēku
un enerģiju darboties turpmāk un būt lepniem, ka esam piederīgi Rīgas vakara
ģimnāzijai!

