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Ārvalstu  skolēni mūsu vidū 

Mūsu skolā mācības ir uzsākuši bērni un jaunieši, 

kuru dzimto zemi plosa un ir plosījis karš – no Uk-

rainas un Afganistānas. Būsim iejūtīgi un saprotoši, 

atceroties, ka ir smagi un sarežģīti iejusties nepa-

zīstamā valodas vidē. Karš nozīmē arī  garīgas cie-

šanas un  graujošu ekonomisko krīzi. 

Tas turpinās vēl ilgu laiku pēc brīža, kad ir apklusu-

ši lielgabali – tā sekas ir jūtamas ilgtermiņā cilvē-

ciskajā un ekonomiskajā jomā.                                              

 

 

Skolas videi  

jākļūst vēl skaistākai!  
  Skolas direktors J. Japiņa kungs aicināja kolēģus  

dalīties ar  sniegpulkstenīšu stādiem, lai izveidotu šo bal-

to pavasara puķīšu audzi iekšpagalmā pie bērza, ar poeti-

sku piebildi:  
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 Sveicam  

Kristus Agšāmcelšanās  svētkos! 

Lai arī dvēseliski saulaini   

ir šie pavasara       

svētki!   

 

 

 

 

 

 

Dalība Erasmus + projektā  
Bulgārijas dienasgrāmata jeb Rīgas Reinholda Šmēlinga vi-

dusskola  
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Erasmus + projektā “Inspire.Music with English’’ 

 

No 2022. gada 20. marta līdz 26. martam norisinājās Erasmus+ pro-
jekta ‘’Inspire. Music with English’’ ( Iedvesmojies. Mūzika ar angļu valodu) 
otrā tikšanās (mobilitāte) Bulgārijas pilsētā Vracā. Piedalījās 6 valstu pār-
stāvji –  Bulgārija, Polija, Francija, Turcija, Ziemeļmaķedonija un Latvija. 
Latviju pārstāvēja Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola. No mūsu skolas 
piedalījās Aleksandrs Smirnovs, Maksims Gladilovs, Marija Anna Šustova  un 
Megija Čepule, kā  arī skolotājas - Vita Ramiņa un Olga Šestova. 

 

 

Mūsu ceļš uz Bulgāriju sākās 20.03. un 
ilga 16 stundas. Rīga-Milāna- Sofija-
Vraca. Vraca ir pilsēta Bulgārijā, kas 
atrodas 112 km attālumā no Sofijas. 5 
dienu laikā Vracas skolā mūs sagaidīja 
ļoti intensīva programma ar vairākām 
aktivitātēm, jaunām zināšanām un ie-
spaidiem. Kopā ar mums bija 5 ko-
mandas no Turcijas, Ziemeļmaķedoni-
jas, Polijas, Francijas un Bulgārijas.  
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1. diena - iepazīšanās ar visiem projekta partneriem. Neliela ekskur-

sija pa skolu un pilsētu, kur  apmeklējām Etnogrāfisko muzeju, Na-
cionālo vēstures muzeju un Nacionālo dabas aizsardzības centru. 
Vraca ir pilsēta Bulgārijas ziemeļrietumos, administratīvais centrs 
ar apmēram 60000 iedzīvotājiem. Atrodas Balkānu pakājē, ir daudz 

kalnu alu un ūdenskritumu. 
Aktivitātes Nacionālajā dabas aizsar-
dzības centrā. Iepazinām Nacionālo parku, 
kas Bulgārijā ir otrais lieluma ziņā, tā flo-
ru, faunu un citas interesantas lietas. Iz-
mēģinājām interaktīvās ekspozīcijas un 
piedalījāmies viktorīnā. 

2. diena- rīts sākas ar horeogrāfijas stun-
du, vēlāk arī paši mā- cāmies vienu bulgāru nacio-
nālo deju.  Pēc tam - kopmuzicēšana, iepazīšanās 
ar nacionālajiem ins- trumentiem, dziesmām un 
dejām. Pēcpusdienā dodamies kalnos ekskursijā 
uz Klisūras sieviešu klosteri.   Klisuras svēto Kiri-
la un Metodija klosteris ir aktīvs klosteris Bulgārijas 
pareizticīgo baznīcas Vi- dinas diecēzē. Ceturtais lielā-
kais klosteris Bulgārijā. Dibināts 1240. gadā, klosteris vairākas reizes tika node-
dzināts, nopostīts un tomēr atjaunots. 

                                                                         

 

 

 

 

 

3. diena – braucam kalnos uz Ledenikas alu, kas ir lielākā Vračan-
skas Balkānos. Iespaidi ir milzīgi, it sevišķi dažiem turku un franču skolē-
niem, kas pirmo reizi mūžā ir ieraudzījuši sniegu. Pēc tam kājām uzkāpjam 
kalnā, lai pavērotu pilsētu no augšas. Vakarā ir kopējās vakariņas ar dzies-
mām, dejām un jautrību. 
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                       Turku komandas sniegums 

5. diena – dodamies ekskursijā uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofi-
ju. Pēc atgriešanās mobilitātes apkopojums. Vēlreiz kopā.  

  

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilsētas parka apskates laukumā turpinājām fiziskās aktivitātes  
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Dabas brīnumi un izturības pārbaude. Ledenikas ala atrodas 16 km attālumā 

no Vratsa pilsētas, dabas parka "VrachanskyBalkan" teritorijā 830 m augstu-

mā. Ledenika nosaukums cēlies no ledus stalagmītiem, stalaktītiem un sta-

laktoniem, kas veidojas ziemā pie pašas ieejas. Alā atrodas  ezers, kas, kā 

vēsta leģenda, piepilda ikviena vēlmes, pietiek tikai iemērkt tajā roku. 

“VrachanskyBalkan” dabas parks ir vieta ar unikālu bioloģiskās daudzveidī-

bas koncentrāciju un skaistiem karsta veidojumiem. 

 

 

 

 

4. diena – sākas ar mūzikas stundu 4.klasē. Bērni ļoti cenšas. 
Pēc tam gatavo- jamies lielajam kon-
certam, kurā kat- ra valsts uzstājas ar 
savu prezentāciju vai priekšnesumu, 
parādot savas valsts nacionālās ba-
gātības- dzies- mas un dejas. Kon-
certa noslēgumā visus projekta dalīb-
niekus vieno ko- pējā deja. 

 Mēs sagata- vojām lielu prezentāci-
ju par Latvijas tau- tasdziesmu vēsturi, 
Dziesmu svētku tradīcijām, kā arī de-
monstrējām dzies- mu ”Bēdu manu lielu 
bēdu” ar subtitriem angļu valodā. 

Bulgāru dejas                             Poļu komandas prezentācija  
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Visiem Latvijas jauniešiem šis projekta posms bija 
pirmā iespēja piedalīties Erasmus+projektā. Mēs bijām sajūs-
mā par valsti un cilvēkiem, no tā, cik silti mūs uzņēma un cik 
labi viss bija sagatavots. Šis projekts neapšaubāmi atstāja 
lielisku iespaidu  – tas bija aizraujošs. 

Nākamajā dienā enerģijas un iespaidu pārpilni dodamies     
mājupceļā. Tas sanāca ļoti garš, jo stiprā vēja dēļ mūsu lidma-
šīna nevarēja nolaisties Rīgā. Tā mēs tikām Kauņā, un tad au-
tobusā ceļojām uz Rīgu. 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 
 angļu valodas skolotāja Vita Ramiņa,  

vēstures skolotāja Olga Šestova un  
11.B klases skolniece Marija Anna Šustova  
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Rīgas Reinholda Šmēlinga vidus-

skolas skolēnu radošo talantu kon-

kurss “Skolas zvaigzne 2022” 

“Gads ir apmetis kūleni, un atkal šeit, zālē, ir pulcējušies mūsu 

skolas atraktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni, lai pierādītu sa-

vas spējas visdažādākajās radošajās aktivitātēs”- ar šādiem vārdiem 

pasākuma vadītāji Megija Čepule un Andrejs Mārtiņš Eiduks atklā-

ja nu jau par skolas tradīciju kļuvušo  talantu konkursu “Skolas zvaig-

zne 2022”. 

Šogad kā viesis piedalījās arī  2021. gada konkursa “Skolas 

zvaigzne 2021 “ dalībnieks, 2.vietas ieguvējs, Deniss Kvedars ar sa-

vu muzikālo grupu „Publicpool”.Skatītāji varēja vērot grupas uzstā-

šanos Youtube platformā. 

Žūrijas komisijā šogad bija mūsu radošās ieceres īstenotājs– 

skolas direktors Jānis Japiņš, latviešu valodas skolotāja Dina 

Beikmane, skolas mākslas jomu priekšmetu metodiskās komisijas va-

dītāja, kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne, skolas vizuālās māk-

slas skolotāja un līnijdeju grupas „Jautrie zābaciņi”dalībniece San-

dra Nordena. Skolas pašpārvaldes pārstāvis – 10.C klases skolnieks 

Sanijs Bojārs. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas direktora viet-

niece Lilita Regža rūpējās par operatīvu žūrijas balsošanas rezultātu 

apkopošanu. 

Par skaņu un vizuālo noformējumu gādāja  informātikas skolo-

tāja Līga Zvirgzde. 

Mēs varam lepoties ar konkursa talantīgajiem dalībniekiem, ku-

ri uzdrīkstējās savu radošo sniegumu parādīt plašākai publikai. Priekš-

nesumi tiešām bija ļoti daudzveidīgi. Arī skatītājiem bija iespēja bal-

sot par savu simpātiju.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlfHwg9bnAhWNzMQBHRCDBvgQFjAAegQIDxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tdaps.lv%2F&usg=AOvVaw02W2myHL8pVc-YFDdj5T9X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlfHwg9bnAhWNzMQBHRCDBvgQFjAAegQIDxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tdaps.lv%2F&usg=AOvVaw02W2myHL8pVc-YFDdj5T9X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlfHwg9bnAhWNzMQBHRCDBvgQFjAAegQIDxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tdaps.lv%2F&usg=AOvVaw02W2myHL8pVc-YFDdj5T9X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlfHwg9bnAhWNzMQBHRCDBvgQFjAAegQIDxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tdaps.lv%2F&usg=AOvVaw02W2myHL8pVc-YFDdj5T9X
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Balvu Grand Prix „ Skolas zvaigzne 2022” ieguva duets -  

10.a klases skolēns Dāvids Aleksandrovs un 8.c klases skolēns Da-

ņiils Buhkorbs ar ukraiņu dziesmu “Hei, lakstīgala”. 

Šogad skatītāju simpātiju ieguva trio - 10.a klases skolēni Julija 

Jakovenko, Davids Aleksandrovs un Maksims Gavrilovs, kuri izpil-

dīja “Studentu dziesmu”. 

1.vietu ieguva 9.b klases skolniece Anna Kurasina ar dziesmu 

“Malade” franču valodā un zīmējumu kolekciju, kuru varēja ap-

skatīt skolas zālē.    

1. vietu ieguva arī 9.c klases skolniece Sindija Leimane ar dziesmu 

“Māmiņ, vai dzirdi?” 

2.vietu ieguva 8.c klases skolniece Rendija Einika ar dziesmu 

“Kafijas krūze” un 9.b klases skolēns Jānis Siliņš, kurš parādīja sa-

vas prasmes suņu dresūrā. Viņa pavadībā suns Mija  parādīja lieliskas 

iemaņas. 

3.vietu ieguva 11.b klases skolēns Ēriks Kaufelds, kurš talantīgi imi-

tēja varoņu balsis skaņu dublāžas fragmentos, un 10.k klases skolēns 

Iļja Jurčenoks, kurš ar panākumiem nodarbojās ar boksu, un savu 

meistarību parādīja izveidotajā video un labprāt atbildēja uz jautāju-

miem. 

Paldies mūsu pasākuma atbalstītājiem – SIA “MAXIMA” par saldām 

dāvanām konkursa dalībniekiem! 

Paldies uzņēmumam “PICA LULU” par sagādātajiem picu kupo-

niem! 

Paldies “PEPSI BOULINGA CENTRAM”un “TOSS BOULINGA 

CENTRAM” par dāvanu kartēm mūsu konkursa uzvarētājiem!  
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Konkursa  

„Skolas zvaigzne 2022”   fo-

togalerija 
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Uzdevām uzvarētājiem 2 jautājumus: 
Kā Tu jūties uzvarētāja titulā? Kādi ir Tavi radošie plāni? (Ja nav noslēpums) 
Saņēmām šādas atbildes:  
Sindija Leimane: “Jūtos mazliet pārsteigta un gandarīta par sevi. Nekad 

nebiju iedomājusies, ka varētu uzvarēt šādā konkursā, bet ar labu darbu 
un mērķi var sasniegt daudz. Gribētos sevi attīstīt mūzikas jomā mazliet 
vairāk, bet tikai savam vaļaspriekam!”  

Rendija Einika: “Man bija šoka stāvoklis, jo pagājušo gadu es ieguvu 
3.vietu, bet šogad 2.vietu. Esmu ļoti pateicīga mūzikas skolotājam par ie-
guldīto laiku un pacietību, un arī esmu pati priecīga, kad ir šādi panākumi. 
No sākuma viss bija labi, nebija uztraukuma, bet, kad sāku dziedāt, abas 
rokas trīcēja, bet es lepojos par saviem panākumiem. Man dzīvē tagad ne-
iet tik ļoti labi, kā es to vēlētos, bet nu paldies arī jāsaka manam puisim 
Emīlam, kurš mani atbalstīja visā un centās, lai nepamestu! Bet tiešām arī 
liels paldies skolai par šādu pieredzes iegūšanu, jo esmu visjaunākā dalīb-
niece.Vēl lielu paldies gribu teikt teātra mākslas pulciņa skolotājam par 
horeogrāfiju, ko ieteica un par ieguldīto laiku! Tiešām, lepojos ar sevi, bet 
nu tagad jāgatavojas kaut kam vairāk – nākamo gadu tiekšos uz 1.vietas 
iegūšanu.”  

    Daniils Buhkorbs: “Manas sajūtas bija neparastas, pirmo reizi pieda-
los tādos pasākumos un gribētu vēl!Man prieks par to, ka skola rīko tādus 
pasākumus un gribētu piedalīties vairāk!Vienvārdsakot, es jūtos ļoti prie-
cīgs par sevi. “ 

 

 
 
 

Dāvids Aleksandrovs:   “Es jūtos ļoti labi, kad saņēmām galveno balvu, nevarē-

ju atrast vārdus, lai aprakstītu savu prieku, es nolēcu no krēsla un apskāvu 

Daniku gaismas ātrumā, mēs bijām sajūsmā. Turpināšu mācīties un droši vien 

uzstāšos arī nākamgad, jo man ļoti patīk iegūt adrenalīnu un vispār uzstāties.” 

Jānis Siliņš: “Jūtos gandarīts. Turpināšu apgūt hendlera profesiju, kā arī gūšu 

padziļinātas zināšanas zoopsiholoģijā.”  

P.S.Hendlers ir suņu prasmju demonstrētājs izstādes ringā. 
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 Un tad-nākamgad, gluži kā brīnums, tie uz-

reiz pēc garās un pelēkās ziemas mums ie-

zvanīs pavasari!   

Aicinājums, protams, guva atbalstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pūpolu pirkstus liegus 
Kārkli jau saulītē silda. 

Līčus, kas sakrāja sniegus, 
Palu ūdeņi pilda. 

... 
Sirdīm, kas ziedoni mīlē, 

Gaisā skan Lieldienu zvani.  

(K. Skalbe) 

https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/
https://www.pantini-svetkiem.lv/lieldienu-dzejoli/1141/

