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..Paies gadi, mūsu ceļi šķirsies, 
Katru savā darbā dzīve sauks. 

Tomēr skolu pieminēsim, draugi, 
Tad, kad kastaņas aiz loga plauks… 

(Skolas himna.  
Mūzikas autors:  M.Celminskis, teksta autore I.Eglīte) 

Rīgā, 2019.gada 1.janvārī  
 

A I C I N Ā J U M S 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola (RCHV) savā ilgajā pastāvēšanas vēsturē ir apliecinājusi spēju izglītot un ievadīt dzīvē 
daudzus mūsu valstī un citviet atzītus uzņēmējus, vadītājus, nozaru speciālistus, radošo profesiju pārstāvjus. Jau 2020.gadā skola 
atzīmēs 135.gadadienu. 

Lai pateiktos savai skolai, vēlamies sarūpēt ko īpašu - laikmetīgās mākslas objektu, kas paliktu turpmākajām RCHV 
skolēnu paaudzēm. Tā kā mūsu skolas simbols ir saistīts ar kastaņām - tās pieminētas M.Celminska komponētajā skolas himnā, 
kā arī atspoguļotas skolas logo, iecerētā skulptūra ir bronzā veidots kastanis uz liela Latvijas laukakmens. Kastanis -  skolas ilgās 
pastāvēšanas, tradīciju, veiksmes, draudzības un spēka simbols. 

Skulptūras izveidi esam uzticējuši tēlniekam, Latvijas Mākslas akadēmijas docentam Valtim Barkānam. Pateicoties mūsu skolas 
2017./2018.m.g. 9. un 12.klašu absolventu ziedojumiem, jau esam realizējuši projekta 1.kārtu – skulptūras maketa izveidi (attēlā). 

 

 

 

 

 

 

Aicinām RCHV absolventus/absolventu klases, kā arī citus mūsu RCHV saimei piederīgos - skolēnu vecākus, pedagogus 
atbalstīt projekta 2. un 3.kārtas realizāciju, veicot mērķa ziedojumu. Mūsu rekvizīti: 

Biedrība “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” 
Reģistrācijas Nr.: 40008037393 
Konta Nr.: LV98HABA0551005792257 
Maksājuma mērķis: “Skolas simbolam”.  
Ja ziedojums veikts no absolventu klases, lūdzu norādiet absolvēšanas gadu un attiecīgo klasi (piemēram, “Skolas simbolam. 
2011.gada izlaiduma 12.b klase”). 
NB: RCHV Atbalsta biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Ikvienu ziedotāju aicināsim piedalīties skulptūras svinīgajā atklāšanas pasākumā, savukārt klases, grupas vai indivīdus, kuri šī 
mākslas objekta izveidei būs ziedojuši vairāk nekā 250,00 euro, iegravēsim īpašā plāksnē, kura būs izvietota pie skulptūras. 

Mēs ļoti ceram, ka šī skaistā iecere tiks realizēta. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību! 

Projekta patrons, RCHV absolvents, bijušais Latvijas Valsts prezidents:     

RCHV Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja, RCHV absolvente:  

SKULPTŪRAS RAKSTUROJUMS: 
▪ Izmantotie materiāli: laukakmens un bronza 
▪ Bronzas kastaņa augstums un garums: 0,5 m x 0,5 m 
▪ Laukakmens augstums: 0,6 m (kopā ar kastani: 1,1 m) 
▪ Laukakmens garums: 1,60 m 
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