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 Janvārī Latvijā piemin 1991.gada barikādes - notikumu, ar ko latviešu tauta mainīja 
visas Eiropas vēstures ritējumu. Diemžēl ikdienas raizēs cilvēkiem nav vaļas par to padomāt, 
tāpēc publicējam nelielu ieskatu par toreizējiem notikumiem. 

 1991.gada13.janvāra rītā, pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem  Latvijas 
Tautas frontes vadītāji Dainis Īvāns un Romualds Ražuks Latvijas Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcē-
ties Doma laukumā. Manifestācijā Daugavmalā sapulcējās ap 500 000 
cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un paustu gatavību turpi-
nāt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. 1991. gada 14. janvā-
ra rītā Rīgas centru, Vecrīgu bija grūti pazīt – pilsētā bija sācies Janvāra 
barikāžu laiks. Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. mai-
jā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika orga-
nizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim, 
pat līdz 21. augustam . 

 Tad ielas aizšķērsoja dažāda satura krāvumi, kas bija tapuši iepriekšējā vakarā un naktī, - dzelzsbetona 
bloki un izlauzti bruģakmeņi, celtniecības stalažas un būvgruži, no tērauda sijām sametināti prettanku eži, 
zvejnieku tīkli. Ielās bija izvietojušās smagi piekrautas kravas mašīnas un lauksaimniecības tehnika, ieradu-
sies galvaspilsētā no Latvijas laukiem iepriekšējā naktī. Tā bija diezgan pārdomāta nosprostojumu sistēma, 
kuras centrā bija Doma laukums un tam pieguļošās ielas ar Augstākās Padomes – tagadējās Saeimas – un 
Latvijas Radiofona ēkām.  

 Latvijā, barikādēs par svarīgo objektu aizsargāšanu piedalījās 50 tūkstoši, bet mītiņā — 15 tūkstoši 
cilvēku. 

 Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī ar 
plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un 

no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku.  

 1991. gadā Lietuvā 13 cilvēki tika nošauti un sabraukti ar 
tanku.  

 Barikāžu laikā bojā gājuši Latvijas 8 civiliedzīvotāji. 

  

 

 

 No 1996. gada barikāžu sargiem sāka piešķirt 1991.gada barikāžu da-
lībnieka piemiņas zīmes — ar ozollapām vainagotas vairoga veida medaļas 
4 cm diametrā, uz kurām attēlots lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrusto-
tām atslēgām.   

1991.gada janvāra barikādēm veltītā 
piemiņas zīme pie LR Saeimas nama 



 
“Viens zelta stars no zvaigžņu spieta 
mums katram tieši sirdī krīt, 
jo tieši sirdī ir tā vieta, 
kur Ziemassvētku brīnums mīt.” 
/L.Vāczemnieks/ 
 

Skaistākie un gaišākie svētki – Ziemassvētki un Jaunais gads. Mēdz teikt, ka Zie-
massvētki ir brīnumu radīšanas laiks. Šis ir miera, pārdomu un cerību laiks, kad nākas 
saskarties ar apjausmu, kāda sūtība mums katram ir dota un vai šo devumu mēs tā pa 
īstam novērtējam.  

2019.gada nogalē Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika tradicionālā labda-
rības akcija “Dāvāsim prieku!”. Labdarības akcijā varēja piedalīties Rīgas Reinholda Šmē-
linga vidusskolas audzēkņi un skolotāji.  

 
Pareizticīgo Ziemassvētkos skolēni no  pašpār-

valdes un vokālā pulciņa  kopā ar skolotājiem 

Jeļenu Jevdokimovu, Valēriju Afoniču un sociālo 

pedagogu Ivitu Meikšāni apmeklēja VSAC 

"Rīga" filiāli „Kalnciems". Jaunieši iepriecināja 

centra iemītniekus ar sagatavotiem priekšnesu-

miem un sarūpētām dāvanām – kancelejas pre-

cēm, saldumiem u.c. mantām. Filiāle 

“Kalnciems” nodrošina ilgstošas sociālās aprū-

pes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem. Mēs bieži runājam 

par lieliem darbiem, kas jāpaveic, bet dažreiz 

aizmirstam, ka tie visi sākas ar mazumiņu. Dā-

vājot sirds siltumu citiem, tu dari bagātāku arī 

sevi! 

Paldies visiem, kas atbalstīja labdarības 

akciju! Lai nākamais gads ir patīkamu pārstei-

gumu, atsaucīgu līdzcilvēku un laimīgu noti-

kumu pilns! 



RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLAS SKOLĒ-

NI APMEKLĒ 

DZĪVNEKU PATVERSMI “MEŽAVAIROGI” 

 

  17. decembrī 8. g klases skolēni kopā ar 

klases audzinātāju Lauru Uzlovsku devās uz 

dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, kas at-

rodas Ķekavas pagastā. Skolēni piedalījās 

labdarības akcijā “Gaismiņ, teci tu pa priek-

šu”, kuras ietvaros tika sagādāti ziedojumi 

patversmes dzīvniekiem -  segas, dvieļi,  pa-

lagi, trauki, rotaļlietas un dzīvnieku barība.  

  Skolnieki tika iepazīstināti ar patversmē 

dzīvojošiem dzīvniekiem – suņiem, kaķiem, 

lapsām, lūšiem un pat lāčiem. Tika skaidrots, 

ka visbiežāk dzīvnieki šeit nonāk cilvēku ne-

apdomīgas rīcības dēļ. Skolēnu sajūsmu vis-

vairāk izraisīja iespēja paspēlēties ar kucē-

niem un kopīga pastaiga ar patversmes su-

ņiem. 8. g klases skolnieks Sanijs atzina:” 

Ekskursija man ļoti patika, kolosāla bija iespēja izvēlēties suni un kopā doties pastaigā, 

kucēna samīļošana un lūša apskate”.   

 

Nolēmām, ka pavasarī vēlreiz 

šeit atgriezīsimies!  

 

ESI ATBILDĪGS PAR TO, KO 

PIERADINI! 

8.G klases audzinātāja  

L. Uzlovska 

 



 „Ieskaties nākotnē!” 

2019.gada 5.novembrī, projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda 

Šmēlinga vidusskolas  10.-12. klašu 

skolēniem bija iespēja iepazīties ar 

profesiju - kuģa vadītājs-kapteinis. 

 Skolēni uzzināja kapteiņa darba ikdie-

nu, kādas zināšanas, prasmes un rakstu-

ra īpašības nepieciešamas, lai vadītu ku-

ģi un tā apkalpi. Diskusijā skolēni guva  

priekšstatu par kuģa vadītāja-kapteiņa 

galvenajiem darba pienākumiem, profe-

sijas plusiem un mīnusiem un studiju iespējām.  

„Ražots Latvijā!”  

       26.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda 

Šmēlinga vidusskolas  7.-12. klašu skolēniem 

bija iespēja iepazīties ar modernāko kosmēti-

kas ražotni Ziemeļeiropā- AS MADARA 

COSMETICS.  

Skolēni iepazina uzņēmuma vēsturi un attīstības 

posmus, kosmētikas tirgus specifiku, ražošanas 

procesu un uzzināja kādu profesiju pārstāji strā-

dā uzņēmumā. Katram bija iespēja iejusties uz-

ņēmumā strādājošo profesiju “ādā” un iepazīt 

darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku.  

                Sagatavoja Leolita Grīnvalde-Trūpa  




