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Ar šo mācību gadu mūsu skolā sāks strādāt  matemātikas skolotājs  Andris Namnieks. Mēs uzdevām dažus 

jautājumus.  

Dzīves moto  Dzīvot zaļi! 

Mīļākā valsts  Latvija. 

Mīļākā automašīnas marka 

Mercedes benz, kas vecāki par 30 g. 

Tālākais punkts, kur esat bijis: 

Atēnas (aizbraucu ar riteni – divos piegājienos). 

Hobiji Veloceļošana. 

Mīļākā grāmata 

“Apglabājiet mani aiz grīdlīstes” 

Mīļākais ēdiens 

Cepti banāni saldējumā. 

Mīļākā filma 

“There will be blood”  

Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju?:  

Sāku strādāt ap 2005 gadu . 

Vai vienmēr esat gribējis būt par skolotāju?  

Jā un nē 

Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par matemātikas skolotāju?: 

Matemātika ir pati loģiskākā un vienkāršākā – viss notiek tikai pēc formulas! 

Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā?  

Visinteresantākais ir atcerēties savus bērnības izgājienus skolā un tos salīdzināt ar manu klašu 

“izgājieniem”.  

Un visgrūtākais?  

Visgrūtāk ir atļaut pašiem kļūdīties, ļaut nokavēt termiņus...  

Kā jūs atgūstat darbā patērēto enerģiju?  

Klausos mūziku, mācos cirka skolā akrobātiku, būvēju māju un ceļoju, ja sanāk laiks. 

Kas Jūs iedvesmo?  

Doma par vasaru, kalniem, teltīm un ceļu līdz turienei. 

Ko Jūs novēlētu skolēniem?  

Smieties un smaidīt! Atrast īsto formulu dzīvei un darīt to, kas patīk un padodas!  

Un sev?   

Ātrāk pabeigt savas mājas būvniecību, lai pa vasarām ar riteni varētu izbraukāt EUROVELO maršru-

tus. Sākot ar EuroVelo 13 caur Horvātiju, Serbiju, Rumāniju un Bulgāriju uz Melno jūru. 

Novēlēsim Jums, lai iecerētais piepildītos! 



Rudentiņ, bagāts vīrs, 

Daudz tu mums dāvināji: 

Pilnas klētis labībiņas, 

Pilnas ķešas sudrabiņa. 

 

 

 

 

 

Rudens ir visbagātākais gadalaiks, kad dārzos ir jānovāc raža. Rudens ir arī krāsu toņiem vis-

dāsnākais gadalaiks. Lai īsti ieraudzītu visu šo krāšņumu un turību, vislabāk, protams, doties 

dabā, uz vasarnīcu, dārzu vai uz laukiem. Pati īstākā vieta, kur to visu varēja izbaudīt no 12. 

līdz 16. oktobrim, bija izstāde mūsu skolā “Rudentiņš – bagāts vīrs”.   

 

Izstādē varēja redzēt dažādus augļus un dārzeņus, ti-

ka izmantoti arī daudzveidīgi dabas materiāli—

kastaņi, lapas, čiekuri, ozolzīles, pat putraimi un žēti 

augļi, sausās puķes. 

 

 Skolēni bija gana asprātīgi, izveidojot no patisoniem 

draugus un no kabačiem puķu podu un no gurķa kro-

kodilu.  



10.s klases skolēns Ļevs izveidoja svečturu, izro-

tājot to ar ozolzīlēm, čiekuriņiem, ziediem.  

 

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās šajā 

izstādē, parādīja savu radošumu! 

Sīpoli—trīs draugi vienā laivā.  

Krokodils  ar lielām, baltām acīm, lieliem zobiem 

zaļš kā gurķis. 

Bija arī smalks darbs, veidots no kļavu lapām ar 

aplikācijas elementiem. 



Filmas “Dvēseļu putenis” ap-
meklējums 

 2020.gada 9.oktobrī iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” ietvaros Rīgas 
Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni 
apmeklēja kinoteātri “Splendid Palace” 
un noskatījās filmu “Dvēseļu putenis”. 

 Daži skolēni pirmo reizi bija šajā kino-
teātrī, tādēļ pirms seansa apskatīja grezno 
ēkas interjeru. 
 Skolēni bija sajūsmā, ka Latvijā ir uz-
ņemta vēsturiska kara drāma. Viņi uzzināja 
par strēlnieku un rakstnieku Aleksandru 
Grīnu un viņa romānu, pēc kura motīviem veidota filma, par notikumiem pirms 100 
gadiem.  
 Skolēni apbrīnoja savu vienaudzi — sešpadsmitgadīgo Artūru, kurš dodas 
strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, 
kurā pusē tā meklējama.  
 
 
 

 
Mēs pārdzīvojām kopā ar Artūru, 
iejutāmies to laiku jauniešu ādā, 
kuri sala ierakumos, cieta no sā-
pēm, ievainojumiem, bet drosmīgi 
un pašaizliedzīgi stājās pretī ie-
naidniekam, mācījās novērtēt brī-
vības cenu. 
Filma bija par mīlestību, karu un  
par jaundibināto Latvijas valsti 
pirms 100 gadiem.  



Viens no visilgāk gaidītajiem notikumiem mūsu 
mācību iestādē ir jauno vidusskolnieku jeb desmito 
klašu iesvētības notika tieši pirms rudens brīvlaika. 
Šogad savādāk nekā citus gadus šis pasākums skolā 
norisinājās 15.oktobra pēcpusdienā. 10.klašu pār-
stāvji sapulcējās ne tik kuplā skaitā, jo ir jāievēro 
ierobežojumi, kas ir valstī sakarā ar Covid-19 izpla-
tību. Pasākumā piedalījās 3-4 skolēni no katras 
10.klases : 10.A., 10.B.,10.,C., 10.S., 10.U., 10.K. 
10. klases iesvētības tika pārbaudīta skolēnu izturī-
ba, saliedētība un prasme.  
 
 
 
 
 
 

 
 10.a klases skolēns Mihails Krupskis stāstīja, ka viņa klasesbiedriem—Alisai, Vladislavam un 
Andrim — viss ļoti patika. Klase bija izveidojusi plakātu un pasākuma gaitā prezentēja to. Sko-
lēni ir piedalījušies dažādos konkursos. Vajadzēja, piemēram, uzzīmēt zaķi ar aizvērtām acīm. 
Bija jautri un aizraujoši.  



1918. gada 18. novembra vakarā pēc 19.30 no-
tika Tautas Padomes svinīgā sēde Rīgas pilsētas 
II teātra ēkā, ko sakarā ar to, ka tās priekšsēdē-
tājs Jānis Čakste nebija vēl ieradies Rīgā, vadīja 
viņa vietnieks Gustavs Zemgals.  

Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. no-
vembrī ir konstitucionāls tiesību akts, ar kuru 
Tautas padomes priekšsēdētāja vietnieks Gus-
tavs Zemgals paziņoja, ka suverēnā valsts vara 
Latvijā ir pārgājusi Tautas padomes rokās. 

Pirmais Latvijas Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis   paziņoja par Pagaidu valdības nodomiem 
un uzdevumiem. 

18. novembra vakarā Kārlis Ulmanis cita starpā teica, ka: „Tagad, kad esam brīvi un vairs ne-
gaidām no augšas vai ārienes pabalstu un palīdzību, paši veidosim savu dzīvi. Pie šī darba va-
rēs ņemt dalību visi Latvijas pilsoņi un varēs baudīt labumus, kas saistīti ar mūsu neatkarību. 
Visi pilsoņi bez tautības izšķirības aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības būs Latvijā nodroši-
nātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne ne-
taisnībai.” 

Pēc dziesmas „Dievs, svētī Latviju” (tai laikā tā vēl nebija himna) nodziedāšanas sekoja Minis-
tru Prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojums . 

Tātad K.Ulmanis un G.Zemgals griezās pie Latvijas pilsoņiem ar uzsaukumu, ka Tautas Pado-
me pasludina, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts, kuras 
Satversmi tuvākajā nākotnē noteiks Satversmes sapulce un, ka Tautas Padome kā augstāko 
izpildu varu Latvijā ir nodibinājusi Latvijas Pagaidu valdību. 

1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 
1920. gadā tika starptautiski atzīta un 1921. gadā kļuva par līdz-
tiesīgu Tautu Savienības locekli. Latviešu nācija savu pašnoteikša-
nos tiesiski īstenoja 1920. gada aprīlī, kad vispārējās, vienlīdzīgās, 
tiešās un proporcionālās vēlēšanas tautas uzticības mandāts tika 
dots Satversmes sapulcei. 1922. gada 15. februārī tā pieņēma 
valsts pamatlikumu — Latvijas Republikas Satversmi, kas de jure 
ir spēkā līdz šim brīdim.  

http://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
http://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme


Mūsu skolas audzēkņi 
jau piekto gadu darbo-
jas  Reinholda Šmēlinga 
kapavietas sakopšanā. 
Turpinot tradīciju, jaunie 
“Skolas muzeja” pulciņa 
dalībnieki 6. oktobrī  pie-
dalījās “Labo darbu ne-
dēļā”, apmeklēja Rein-
holda Šmēlinga kapavie-
tu Lielajos kapos Rīgā. 
 
 
 
 
 36 gadus  Reinholds 
Šmēlings  (1879-1915) bija 

Rīgas pilsētas arhitekts un bija projektējis mūsu skolu. Viņa vārds ir ierakstīts Lat-
vijas kultūras kanonā kā viena no  kultūras vērtībām, kas atspoguļo nācijas visu 
laiku nozīmīgākos sasniegumus, jo gandrīz 100 Reinholda Šmēlinga projektēto  
publisko ēku ir saglabājušās un tiek izmantotas vēl šodien. 
 Tiesi viņš Rīgu padarīja nozīmīgu pasaules kultūras mantojumā.  
Pulciņa dalībnieki ir izpētījušii, ka pēc R. Šmēlinga projektiem Rīgā uzceltas  25 
skolas, 3 slimnīcas, 5 ugunsdzēsēju depo, 2 tirgus paviljoni, dažādi komunālās 
saimniecības objekti, kā arī virkne dzīvojamo ēku.  
 Stilistiski R. Šmēlinga arhitektūra pārsva-
rā pieder eklektisma laikam, bet vairākos dar-
bos atrodami jūgendstilam raksturīgi paņē-
mieni un dekori. 
 Rīgas pilsētas arhitekta galvenais uzde-
vums bija nodrošināt projektus jaunbūvēm, 
kuras cēla par pilsētas līdzekļiem. 
2019.gada 1. augustā, pamatojoties uz Rīgas 
domes lēmumu Nr.2385, Rīgas Vakara ģim-
nāzijai tika piešķirts nosaukums - Rīgas Rein-
holda Šmēlinga vidusskola.  
 Reinholda Šmēlinga vārds skolai pie-
šķirts, tāpēc ka viņš to ir projektējis, kā arī at-
gādinot par  akadēmiķa  izcilo mūža veikumu.  
  Paldies visiem, kuri piedalījās „Labo dar-
bu nedēļā”, kopj tradīcijas, pēta mūsu vēsturi! 


