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2020.gada 21. un 23.janvārī mūsu skolas 7./8.g.,8.a., 

9.a., un 9.b.klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgas 

Skolu muzeju. 

Rīgas Skolu muzejs dibināts 1919.gadā un pastāvēja 
līdz 1951.gadam. No jauna savu darbu muzejs uzsāka 

2002.gadā Skolēnu pils telpās.  

Muzejā bija aplūkotas piecas ekspozīciju zāles, no 

kurām jauniešiem bija iespēja iepazīt Rīgas skolu 
vēsturi sākot ar 13.gadsimtu līdz mūsdienām. Ek-
skursijas laikā skolēni varēja iejusties skolēna lomā 
gan viduslaiku, gan Krievijas impērijas, gan padomju 
laika mācību stundā. 

 Sākumā uzzinājām par 1919.gada Rīgas skolēnu varonību. Nākamajā zālē mēs ie-
jutāmies 13.gadsimtā, kad mums priekšā stāvēja mūks. 1211. gadā tika dibināta pirmā skola 
Rīgā – Domskola. Izrādās, pirms 800 gadiem skolēni rakstīja nevis burtnīcās, bet uz vaska 
dēlīšiem ar naglai līdzīgu rakstāmrīku. Tas nav viegli. Viduslaikos skolēni mācījās rēķināt, 
lasīt, retoriku,  uzzināja ģeogrāfijas, vēstures, dabaszinību pamatus. 1631.gadā Domskolas 
augstākajās klasēs sākās mācības pēc ģimnāziju programmām. Kā pasniedzēji te strādāja 
vairāki profesori. Skolēni mācījās teoloģiju, metafiziku, loģiku, ētiku, fiziku, retoriku, juris-
prudenci un grieķu valodu. Ļoti interesanti, ka viena no mācību metodiēm tur bija disputs, 
kas notika latīņu valodā. Stāstīja 9.b klases skolēns M.Žuks. 

Bija interesanti uzzināt, ka 17.gadsimtā vairākas skolas latviešu bērniem tika atvērtas 
Pārdaugavā, kur dzīvoja visvairāk pamatiedzīvotāju ( Zunda skola, Torņakalna zēnu skola, 
Lastādijas jeb Jēzus baznīcas). Daugavas labajā krastā skolās mācījās gan zēni, gan 

meitenes, bet meiteņu bija maz.  

Bija interesanti uzzināt, ka viduslaikos pilsētā bija daudz privātskolu, kurās mācījās 
turīgo Rīgas iedzīvotāju bērni, atceras E.Juļmane. 

Interesants fakts, ka 1675.gadā zviedru karalis Kārlis XI nodibināja Rīgā jaunu 
mācību iestādi – liceju, kas atradās Sv.Jēkaba baznīcas Brigitas kapelas telpās. Skola bija 
domāta visu tautību bērniem. Licejā mācīja  senas valodas – ebreju, latīņu, grieķu, sīriešu, 
mācīja teoloģiju, loģiku, vēsturi, retoriku, ģeogrāfiju. Karaliskajam licejam Rīgas rāte pa-

rasti algoja ļoti labus mācību spēkus.  

1681.gada 30.novembrī Rīgā tika 

ieviesta vispārēja obligāta skolu ap-
meklēšana. Jaunieši secināja, ka agrāk 
skolās valdīja stingra disciplīna un 
skolēnus pēra, lika uz zirņiem stāvēt, bet 

daļa mūsdienu skolēnu perversi izprot  
demokrātijas jēgu.  

 



 30. janvārī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika lekcija par 
brīvprātīgo darbu, ko vadīja biedrības „Latvijas Samariešu apvienī-
ba" (LSA) pārstāve Laura Bulmane.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasākumā piedalījās vidusskolas skolēni, kuri uzzināja, ka LSA  ir brīvprātīga, neatkarīga, 
kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma orga-
nizācija, kuras devīze ir „Palīdzēt dzīvot". 
 Jaunieši uzzināja, ka LSA īsteno četru atbalstu pieeju:  
• veic ideālo darbību ar labdarības projektu starpniecību jeb tieši un bez atlīdzības palīdz 
cilvēkiem, kas sniedz gandarījumu un prieku; 
• veido mērķa uzņēmumus sociālo pakalpojumu sniegšanai sadarbībā ar pašvaldībām, kas 
dod stabilitāti; 
• sniedz apmācības, medicīniskos un aprūpes pakalpojumus visiem interesentiem brīvajā 
tirgū, kas dod resursus, ko ieguldīt ideālajā darbībā; 
• kā interešu aizstāvības un pilsoniskās līdzdalības organizācija, sadarbojas ar valsts pār-

valdi labākas politikas veidošanā un likumu izstrādē. 
Vidusskolēni uzzināja, ka „Latvijas Samariešu apvienība" vienmēr ir atvērta jauniem izaicinā-
jumiem un sadarbībai gan sniedzot padomus, gan kopā strādājot. Par savu darbību organizā-
cija ir saņēmusi neskaitāmas atzinības no NVO, pašvaldībām, valsts iestādēm, ministrijām, 
Saeimas, kā arī atzīta par „Latvijas labāko nevalstisko organizāciju". 



 05.02.2020 mūsu skolas 10.klašu sko-

lēniem, tika dota iespēja, pārbaudīt savas 

zināšanas par Latviju – tās pilsētām, notiku-

miem, populārām vietām, un pasauli. Kon-

kursā piedalījās 10.a, 10.b un 10.c klases.  

 Konkursam bija  divas tēmas – Latvija un pa-

saule. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi - gan 

jautājumi ar atbilžu variantiem, gan attēli, kuros 

paslēpusies kāda no Latvijas pilsētām, un šī pilsēta 

jāatliek kartē. Skolēniem bija jāatpazīst ģerboņi un 

vietas Latvijā. Tika pārbaudītas zināšanas par citu valstu galvaspilsētām, dažādiem procesiem dabā, kā arī 

populārām vietām pasaulē.  

 

Tūrisma un gidu pulciņa organizētais konkurss paplašināja 

un darboties komandā, kā arī komandas kapteinim – līde-

rībpārbaudīja ne tikai skolēnu zināšanas, bet attīstīja arī 

prasmes as spējas.  

 Paldies skolēniem par piedalīšanos! 

 

Konkursa rezultāti: 

Erudītākā klase – 10.c 

Draudzīgākā klase – 10.b 

Atraktīvākā klase – 10.a 

Tūrisma un gidu pulciņa dalībnieki un vadītāja M.Kukule  



14. februārī pasaulē daudzviet tiks atzīmēta 
Svētā Valentīna diena, ko mēdz dēvēt arī par 
visu mīlētāju dienu. Šajā dienā tradicionāli tiek sū-

tītas apsveikuma kartītes kā mīlestības vai pieķerša-
nās apliecinājumi.  Tiek uzskatīts, ka svētais Valentīns 
ir visu mīlētāju aizbildnis jeb patrons. Katru februāri 
Svētā Valentīna dienā mīlētāji daudzās valstīs dāvina 
cits citam saldumus, ziedus un citus mīļus niekus.  

Senajā Romā februāris bijis oficiālais pavasara sākums, un uzskatīts, ka tas ir šķīstīšanās 
laiks. Mājās veikti īpaši rituāli - iztīrīti putekļi un visās telpās izkaisīti sāls un kvieši. 

496. gadā romiešu Tēvs Gelasiuss (Pope Gelasius I) pasludināja 14. februāri par Svētā Va-
lentīna dienu. 

"Lupercalia" festivāls sācies 15. februārī. Tie bijuši auglības un ražības svētki, ko svinējuši 
par godu Faunam, Senās Romas zemkopības dievam, un Romas dibinātājiem Romulam un 
Remam. 

Rietumeiropā Svētā Valentīna diena tika plaši atzīmēta no 13. gadsimta, bet ASV – no 
1777.gada. 
Gadu gaitā Valentīndienas tradīcijas dažādās valstīs un apgabalos veidojušās atšķirīgi. An-
glijā kopš 1476. gada svin “Valentīna pāru dienu”, kas ar lozēšanu saved jauniešus kopā. 
Turpretī Vācijā un Austrijā Valentīna dienu sākuši svinēt tikai pagājušā gadsimta piecdesmi-
tajos gados.Tur Valentīndienas ieviesēji bija puķu pārdevēji. Viņi ar savām reklāmām, pie-
mēram, “Runā ar sirdi caur puķēm”, uzrunāja pircējus, tādējādi arī palielinot ienākumus. 
Taču mūsdienās tāpat kā Ziemassvētki ar pārspīlētām reklāmām un dāvanu uzbāzīgo pār-
došanu daudzviet ir pazaudējuši sava pirmsākuma Kristus Dzimšanas dienas svinīguma pa-
tieso nozīmi, arī Valentīndiena, komercializācijas rezultātā, sāk pazaudēt savu mīlestības 
apliecināšanas un īstas draudzības vērtību. 

Atcerieties, ka šī diena ne ar ko daudz neatšķirās no pārējām mīlestības die-
nām. Sava mīlestība un rūpes par mīļoto cilvēku ir jāizrāda katru dienu un, lai 
dāvātu ziedus, saldumus un mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. Galvenais, 
lai tas nāk no sirds! 




