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Kas tas ir?  



Tas ir mūsu paklājs «Gadskārtu taka» 



Pirms 10 gadiem pelēkā februāra dienā - skolas 

dzimšanas dienā - bijušās skolotājas Velta 

Kanneniece un Edīte Alstere ieauda pirmos dzīparus 

mūsu kopīgi iecerētajā darbā.    



Elvis, Nils un Rauls zināja, ka «Gadskārtu taku» 

audīs gada garumā, un tas taps kā dāvana skolai, 

mums pašiem un krāšņajai Latvijai.  



Šie zēni, tāpat kā pārējie audēji, 

izvēlējās krāsas pavedienu un 

savas tā brīža sajūtas ierakstīja 

paklāja dienasgrāmatā: 





Uzminiet!  

Cik garu paklāju noaudām?  

Artis, kurš tagad mācās Rīgas mākslas un 

mediju tehnikumā un apgūst stila mēbeļu 

modelētāja profesiju, dienasgrāmatā ir rakstījis: 



Edīte Alstere bija  

latviešu valodas skolotāja. 

Viņa dienasgrāmatā atstājusi 

mums vēlējumu: 



Paklājā ieaustās gadskārtas ļauj mums iztēloties 

dažādus laikus un iejusties dažādos vēstures stāstos. 

Šeit skolotāja  

Edīte Alstere bērnībā. 



Edītes bērnība ritēja Lūznavas muižā.  



Lūznavas muižā darbojās  

Laizānu nedzirdīgo bērnu skola (1923-1944).  

Skolas direktors bija Edītes tētis Aleksandrs Pārupe 

(3.no labās puses. 1927./28.m.g.).  



Laizānu skolā strādāja arī skolotāja Katrīna Stoķe 
(foto - 1937.g.maijā ar 1.kl.).  



… un viņas vīrs skolotājs Vilhelms Stoķis 
(foto - 1938.g.13.maijā). 



Vēlāk skolotāju Stoķu ģimene, skolas direktors 

Pārupe ar savu mazo meitiņu Edīti un citi skolotāji  

pārcēlās uz Rīgu un sāka strādāt mūsu – Rīgas 

Kurlmēmo bērnu skolā, kura toreiz atradās 

Suvorova, tagad Čaka ielā 42. 



Mūsu skolas skolotāji  

Katrīna Stoķe (strādāja no 1949.g. līdz 1958.g.), 

 Vilhelms Stoķis (strādāja no 1949.g. līdz 1964.g., laikā 

no 1953.g. līdz 1960.g.bija direktora vietnieks 

mācīšanas un audzināšanas darbā) un viņu meita Guna 

(strādāja no 1962.g. līdz 1974.gadam). 

 (1964.g. foto) 



Gaidot Latvijas simtgadi  

un izzinot nedzirdīgo kopienas izglītības vēsturi, 

2017.gada pavasarī arī mēs, skolas muzejnieki, 

bijām Lūznavas muižā.  



Kopā ar mums bija skolotāja Guna Jakušonoka, 

(skolotāju Katrīnas un Vilhelma Stoķu meita). 

Viņa, tāpat kā Edīte, turpināja vecāku iesākto 

ceļu, kļūstot par surdopedagoģi. 



 
Guna Jakušonoka ir laba stāstniece. Mēs daudz 

uzzinājām par Gunas vecāku mīļajām vietām.  

Arī to, ka, beidzot Laizānu skolu, meitenes dāvanā 

saņēma kleitu, jaku, mēteli, kurpes, lakatus un  

4 ābeļu stādus, zēni – uzvalku, kreklu, kurpes un 

ābeļu stādus. 



Ābeļu stādus ieraudzījām arī piemineklī  

Francim Trasunam.  

Kā saka pieminekļa autors (tēlnieks Aigars Bikše), 

pieminekļa ideja ir Latvijas vienotība, kura 

atspoguļota koku stādos - ābelēs.  



Jaunas ābeles ir iesakņojušās arī mūsu skolas dārzā,  

kurā notiek dažādas aktivitātes. 

 



 

«Strazdi un vējš. Vējš vēl ir brīvs, brīvais vējš, 

citādi šalc nekā vasarā. Jo koki vēl caurskrienami. 

Ievas ir zaļākas, zaļās mežģīnēs. Un liels vējš.» 
I.Ziedonis 



  Dzejnieka I.Ziedoņa vārdus izvēlējāmies  

arī baltam linu galdautam, kuru ar saulītēm, 

 344 ozolzīlēm un 272 ozollapām  

 izšuvām pirms 10 gadiem un uzdāvinājām  

Rīgas Latviešu biedrības namam. 



Par godu Latvijas simtgadei  

un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

dienai 3.maijā pulcējāmies Rīgas Latviešu 

biedrības nama Līgo zālē pie balti klāta galda.  



Mums mīļa fotogrāfija, kur esam visi kopā - ar bijušajiem 

skolotājiem V.Kannenieci, A.Briedi, V.Lindi, V. Zikmani, 

L.Baueri, H.Puriņu. Centrā skolas direktore K.Pauniņa, 

LBN direktors G.Gailītis un citi mūsu skolas draugi.  



Lepojamies, ka 

šajā dienā  

Rīgas pilī  

mūsu ilggadējā 

skolotāja, direktora 

vietniece izglītības 

jomā Zigrīda 

Zagurilo saņēma 

augstu 

apbalvojumu - 

Atzinības krustu.  

 



Lepojamies, ka Zelta pildspalva pasniegta  

mājturības un tehnoloģiju skolotājai 

 Raitai Stepānei.  



«Simts Latvijas krāsas un nokrāsas». Šo tērpu 

kolekciju skolotājas Raitas vadībā meitenes radīja  

starptautiskam konkursam. 



Tērpu kolekcija lieliski iekļāvās arī priekšnesumā  

«Tumša nakte, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņu…» 

festivālā «Nāc līdzās» . 



Starptautiskā modes konkursā “ELNA FASHION 

SHOW” Maskavā šūšanas un modelēšanas pulciņa 

audzēknes skolotāju Raitas Stepānes un Lauras 

Stepānes vadībā ar tērpu kolekciju «Simts Latvijas 
krāsas un nokrāsas» ieguva 2.vietu.  



Savukārt starptautiskajās peldēšanas sacensībās 

Polijā skolotāja Puhova trenētie skolas sportisti 

ieguva ne tikai zeltu, sudrabu, bronzu, bet arī  

gandarījuma medaļu – tā jaunākajai dalībniecei Tīnai 

. 



12 skolēni kopā ar skolotājām A.Mitroni, V.Dzalbi, 

L.Kleinu-Brūveri piedalās starptautiskā ERASMUS+ 

projektā «Radošuma spēks». 



Veselu nedēļu Kauņā kopā ar Lietuvas un Čehijas 

skolēniem projekta dalībnieki klausījās lekcijas, 

darbojās radošajās darbnīcās, spēlēja teātri.  

Nākamā tikšanās vieta – Čehija 



Rīgas Skolu muzeja izstāde  

«Rīgas skolas un skolotāji Latvijas simtgadē» 

 arī stāsta par mūsu skolas sasniegumiem.  

Attēlos – mēs izstādes atklāšanas dienā kopā ar 

skolotāju Zigrīdu Zagurilo un profesori Aīdu Krūzi.  



Mūsu skolā arī ir izstādes.  

Glītrakstīšana.  

Jaunāko klašu skolēni iepriecina ar skaistiem  

rokrakstiem un glītiem Latvijas karodziņiem.  



Bieži apmeklējam Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Šoreiz aplūkojām Ievas Jurjānes ilustrāciju izstādi 

Kārļa Skalbes pasakai «Kaķīša dzirnavas».   



Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks. 
/Kārlis Skalbe/ 





Paldies māksliniecei Ievai Jurjānei par viņas 

darbiem, arī par uzaicinājumu uz personālizstādi 

«Gals un sākums» Latvijas Mākslas muzejā. 



Dāvana bērniem Latvijas simtgadē  

bija projekts «Latvijas skolas soma». 

Latviešu dzīves gudrības maizes cepšanā, sviesta 

kulšanā  apguvām Pastariņa muzejā. 



Turaidas muzejrezervātā skolēni izzināja 

«Tūkstošgades  stāstu» , Gaujas senlejā priecājās 

par Latvijas skaistākajām kultūrainavām. 



Brīvības pieminekli iepazina 1.klases skolēni.  

 Tur latvju tautas tikums un spēks. 



Viens no pieminekļa motīviem ir 

 «Latvju tauta - dziedātāja». 

Lepojamies, ka simtgades Dziesmu svētkus  

izdziedāja arī mūsu skolas skolotājas Dzintra Store,  

Astrīda Briede un Helēna Andersone. 



Tikšanās reizēs ar LNS muzeja darbinieci, mūsu skolas 

absolventi Regīnu Riziku izrunājam daudzas lietas – gan 

par Latvijas prezidentiem, gan to, kā tika būvēts 

dzelzceļa tilts pār Daugavu un dzelzceļa stacija, gan par 

Latvijas gada putniem, kukainīšiem un latviešu kino. 



Šī gada latviešu kino pērle - filma «Bille» - mums saistoša 

arī ar to, ka mūzikas stundas filmētas skolotājas  

Birutas Lecinskas mājā pie viņas klavierēm… 



 

Savā laikā  kino režisors Viesturs Kairišs un māksliniece 

Ieva Jurjāne mūsu skolā atrada Džuljetas lomas tēlotāju 

Ritu Fedotovu  filmai «Romeo un Džuljeta». 



Skolas muzejā atradīsiet daudz interesantu 

vēstures liecību… 





 

 
Sveicam visus skolēnus, skolotājus un  

skolas darbiniekus  

skolas 179.dzimšanas dienā! 

 

 
Svētku prezentācijas veidotāji – skolas muzejnieki  

Armands Zeimulis, Paula Marija Znatnaja, Kārlis Melderis 

 un skolotājas Inguna Poga, Veronika Dzalbe, Juta Gintere 

 

2019.gada 21.februārī 


