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Mūsu skolai sena vēsture 

 

Tā dibināta1840.gadā.  

No 1899.gada līdz 2011.gadam skola atradās Rīgā Marijas,  

vēlākajā Suvorova, tagadējā A. Čaka ielā 42.  

 



Tagad mūsu skola atrodas  

Daugavas kreisajā krastā – Graudu ielā 21. 



Līdz mūsu skolai var nokļūt ar 19.trolejbusu 

vai 40.autobusu. 



Mēs lepojamies, ka rīdzinieki un Rīgas viesi 

izmanto mūsu 2.klases skolnieces  

Katrīnas Vidneres zīmēto e-talonu. 



Ja, braucot ciemos, pamanīsiet košu pieturu, 

kāpiet laukā! Tā būs Graudu ielas pietura, tur 

– mūsu skola. 



«Es augu 

Ar katru augu 

Un lāsi,  

Ar katru koku  

Un putnu 

kāsi…» 

 

 





Šajā saulainajā 19.oktobra dienā skolā bija 

Dzejas diena. To veltījām Rīgas dziesminieka 

Aleksandra Čaka 115.dzimšanas dienai. 

 



Arī Amatas novada Spāres Rakstnieku parkā 

atzīmēja Čaka 115.dzimšanas dienu, realizējot 

interesantu projektu – «100 darbi Latvijai».  

Mēs – pie Čaka pirms 86 gadiem stādītā ozola. 



Projekta «100 darbi Latvijai» ietvaros tika  

veidota tematiska atpūtas vieta cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Tur rakstnieki stādīja kokus. 

Šajā dienā mēs bijām kopā ar Edvīnu Raupu, 

Ingu Ābeli, Valdi Rūmnieku, Jāni Rokpelni. 



“Amatas Avīzes”  Nr. 89/2016. gada 4. novembra rakstā  

 “100 darbi Latvijai” ietvaros rakstnieki stāda kokus un 

ASV karavīri veido taku Spāres muižā” stāstīts arī par 

mums: 

“… Pasākumu apmeklēja arī Rīgas internātskolas bērni ar 

dzirdes traucējumiem, kur viens no skolēniem aizkustināja 

klātesošos, parādot A. Čaka dzejoli zīmju valodā.“ Tas bija 

mūsu Artis Ozols. 



Mūsu skola bagāta tradīcijām. Īpaša 

gaisotne Lāčplēša dienā, Latvijas dzimšanas 

dienā, «Baltā galdauta svētkos», 



… un Ziemassvētkos. 



Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni kļuva par XX 

Integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās» laureātiem 

un uzstājās uz Operas un baleta skatuves Labdarības 

koncertā «Nāc līdzās Ziemassvētkos». 

 



Pēc Ziemas brīvdienām,  6.janvārī Aleksandra Čaka 

muzejā notika Čaka poēmas «Mūžības skartie» 

nakts lasījumu maratons. Tur piedalījās aktieri, 

politiķi, studenti, skolotāji … 



Arī mēs – 9.klašu skolēni, skolas muzejnieki 

– pievienojāmies idejai lasīt un iepazīt Čaka 

poēmu «Mūžības skartie». 





Godinot latviešu strēlniekus, nolikām svecītes 

Brāļu kapos. Svecītes – arī Aleksandram Čakam. 



Latvijas vēstures lappuses par Ziemassvētku kaujām 

– notikumiem pirms 100 gadiem – turpinājām izzināt 

kopā ar vēstures skolotāju Elvīru Jaščenoku, skautu 

vadītāju Nilu Klints, Čaka muzeja direktori Antru 

Medni, kura pastāstīja par Latvijas Kultūras kanonā 

iekļauto A.Čaka poēmu «Mūžības skartie». 



21.februārī skolas muzejnieki aicināja visus uz skolas 

177.dzimšanas dienu. Afišu  rotāja vārdi “Dzīve ir 

skaista!” Tā arvien saka skolotājs Jevgēņijs Vladimirs 

Puhovs. Viņu arī lūdzām dalīties atmiņās par savu 

darba dzīvi, kura mūsu skolā rit jau 52.gadu. 



Februārī izveidojām izstādi, veltītu skolotājiem Annai 

Matildei Zeibots un Hermanim Zeibots, Triju Zvaigžņu 

ordeņa kavalierim, kuram 2016.gada decembrī 

apritēja 115.gadskārta.  



Paula iepazīstina mazos interesentus ar 

ekspozīciju. 



Mēs ne tikai rīkojam tikšanās, iekārtojam izstādes, bet 

braucam arī ekskursijās. Neaizmirstama ekskursija bija uz 

Valku – agrāko Cimzes semināru, kur izglītību ieguvuši 4 

izcili nedzirdīgu bērnu izglītotāji: mūsu skolas direktors 

Eduards Inzelbergs (1858-1930), Valmieras skolas 

direktori Vīlips Švēde (1849-1905) un Jānis Enkmanis 

(1856-1915), kā arī Jānis Eglonis (1836-1908), Vendru 

(pie Pērnavas Igaunijā) Nedzirdīgo skolas dibinātājs. 



Valkā apmeklējām pieminekli 1919.gada Brīvības 

cīņās kritušajiem cīnītājiem. Pieminekļa veidošanā 

piedalījies mūsu skolas absolvents Vilhelms Treijs. 

Nedzirdīgais tēlnieks veidojis daudzus pieminekļus 

Brīvības cīņās kritušajiem (Viesītē, Krustpilī, 

Mazsalacā u.c.), radījis skulptūras Tieslietu ministrijas 

Tiesu pils Senāta zālei, kā arī citus darbus. 

        Piemineklis Valkā                    Piemineklis Valmierā  



Tālāk mūsu ceļš veda uz Trikātas luterāņu draudzes 

Sv. Jāņa baznīcu, kur kristīts un iesvētīts 

kādreizējais mūsu skolas direktors Eduards 

Inzelbergs. Trikātas skolas muzejā vēl uzzinājām, 

ka Trikātā dzimuši arī Latvijas nacionālās armijas 

ģenerāļi, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri J.Balodis, 

R.Dambītis, K.Goppers.  



Viesojāmies Valmieras Valsts ģimnāzijas un Valmieras 

vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas muzejos. 



Paralēli vēstures objektu apskatei skolēni 

piedalījās slēpņošanas (geocaching) 

aktivitātēs. Tas notika projekta «Nedzirdīgo 

kopienas vēsture viedtālrunī» ietvaros. 



Īstenojot citus projektus, viesojāmies pie 

ilggadīgiem draugiem Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 

un Rīgas 40.vidusskolas muzejos, kurus vada 

skolotājas Aina Zumente, Ļubova Ruško.  



Spilgtā atmiņā  ir pēcpusdiena mūsu skolā, kad  

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma 

Sūna iepazīstināja ar savu Margaritas Stārastes 

grāmatu kolekciju. 



No saviem draugiem varam ļoti daudz mācīties. 

Paldies basketbola leģendai Uļjanai Semjonovai,  

vēsturniekiem Voldemāram Eihenbaumam, Gunāram 

Kušķim, A.Čaka muzeja vadītājai Antrai Mednei un 

citiem! 



Tuvojas pavasaris… 



Mums ir skaista pavasara tradīcija - Kartupeļa 

(vārdā Čaks) stādīšana. Tā liek atcerēties laiku, kad 

Rīga bija Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014, 

atcerēties projektu «Kartupeļu opera», atcerēties 

Grāmatu draugu ķēdi un daudzus citus notikumus...  



Varbūt tiksimies Kartupeļu talkā mūsu skolas 

dārzā? Vai Baltā Galdauta svētkos? Ja ne – 

gaidīsim jebkurā laikā skolas muzejā… 





 

Prezentāciju veidoja 

 

   Andželika           Māris              Paula 

 

          Kārlis          Karīna        Nils 

 
Konsultēja skolotājas Inguna, Veronika 

 

2017.05. 


