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               Projekts "Mēs par veselīgu Rīgu!"  
 
2022.gada 20.oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 
10.c, 10.b, 8.c un 7.c klašu skolēni piedalījās Rīgas domes Lab-
klājības departamenta Eiropas Sociālā fonda projekta "Mēs par 
veselīgu Rīgu!"ietvaros organizētajās nodarbībās "Veselīga uz-

tura detektīvs pamatskolai un 
vidusskolēniem".  

 



2022.gada 14.oktobrī programmas “ Latvijas skolas soma” ietvaros Rīgas 
Reinholda Šmēlinga vidusskolas 10.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties 
interaktīvajā nodarbībā par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā no-
darbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no 
grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka 
vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknēju-
mi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasme, radošums, sadarbība un līdz-
dalība.  
Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju piedalīties  Ziedoņa 

klases projekta izzinošā un in-

Latvijas skolas soma 



17. oktobrī 12. klases skolēni programmas “Latvijas Skolas so-
ma” ietvaros piedalījās biedrības “Cita Rīga” aktivitātē “Mūsu 
Latvijas noslēpumi”. Skolēniem bija iespēja parādīt savas zinā-
šanas par Latvijas interesantākajām un skaistākajām vietām.  
Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju piedalī-
ties biedrības “Cita Rīga”  saturīgā un aizraujošā aktivitātē! 
 
 



 2022.gada 11.oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni 
programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Laboratorium.lv iz-
zinošās nodarbības par arhitektūru un mākslu. Skolēni tika iepazīstināti ar 
dažādiem paņēmieniem, kā filmās un teātrī iegūst specefektus. Skolēni uz-
zināja, kā veido mākslīgu sniegu, speciālu grimu, sprādzienus un citus efek-
tus, kas ir balstīti uz ķīmijas un fizikas zināšanām, bet palīdz veidot māk-
slas darbus. 
Īpaši interesanti jauniešiem šķita eksperimenti, kā rada asins efektu un rētas 
uz cilvēka ādas. 
Jaunieši uzzināja, ka arhitektūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nai un atjaunošanai ir vajadzīgas pamatīgas zināšanas par materiālu fizikā-
lajām un ķīmiskajām īpašībām un vides ietekmi uz tiem. Viņi tika iepazīsti-
nāti ar  apdares materiāliem un krāsām arhitektūrā, kā arī ar risinājumiem, 
no kuriem ir atkarīga kultūrvēsturisko pieminekļu krāsu noturība vides ie-
tekmē. 
Skolēniem nodarbības ļoti patika un viņi  labprāt iesaistījās eksperimentos, 
aizrautīgi vēroja un uzzināja daudz jauna par fiziku un ķīmiju. Paldies pro-

grammai 
“Latvijas skolas 
soma”par doto 
iespēju!  
 



2022.gada 7.oktobrī “Latvijas skolas soma” programmas ietvaros  
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni apmeklēja Latvijas Na-
cionālā teātra izrādi “Arī vaļiem ir bail.” 

Mūsdienīga komēdija ar dažiem nopietnības mirkļiem, kurā daudz lī-
dzības ar bērnībā izsapņoto Sprīdīša sapni par Laimīgo zemi.  

Kad trīsdesmitgadīga vīrieša dzīvē itin nekas netrūkst, ir veiksmīga 
karjera un harmoniska ģimenes dzīve, kad pietiek naudas ceļojumiem vai 
citām atpūtas iespējām, kādā dienā tu, stāvot rindā pēc pusdienām, vārda 
tiešā nozīmē dabū pa galvu un saproti – nekas no tā visa tev vairs nesagādā 
prieku. 

“Izrāde bija interesanta. Man patika. Patika visvairāk tas, ka izrādē 
piedalījās pazīstami aktieri. Bieži vien bija smieklīgi. Viss patika.” 

“Interesanta izrāde. Aktieri ļoti labi nospēlēja savas lomas.” 
“Man ļoti patika izrāde! Bija interesanti, brīžiem smieklīgi!” 

 



2022.gada 18.oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Rī-

gas Reinholda Šmēlinga vidusskolā  skolēniem bija iespēja noklausīties 

koncertlekciju  “Leģendas mūzikā”. Jaunieši dzirdēja un iepazina 20. un 21. 

gadsimta mūzikas leģendas – mūziku, kas ir ietekmējusi paaudzes, atspogu-

ļo mūsu valsts un pasaules vēsturi, mūziku. Skolēni iepazinās ar leģendāru 

mūziku pilnīgi jaunā mūzikas programmā ar jauniem stāstiem par Latvijas 

un pasaules leģendām mūzikā. Skolēni aktīvi iesaistījās koncertlekcijas no-

risē – atbildēja uz jautājumiem, dejoja līdzi. 

 



Aptauja par pulciņiem 
 

Mēs aptaujājām vairākus dažādu pulciņu dalībniekus un uzzinājām daudz ko in-
teresantu. Uzdevām iepriekš sagatavotus jautājumus. 
 

              Jaunie vides pētnieki! 
 

Cilvēki izvēlējās tieši šo pulciņu, jo likās interesanti glābt dabu un interesēties par to vai-
rāk. 

 
Dalībniekiem ļoti patīk šī pulciņa  dalībnieki, kā arī vadītājs. 
 
Visinteresantākais dalībniekiem liekas veidot rokdarbus, kā arī mācīties socializēties. 
 
Ar šī pulciņa sfēru dalībnieki nodarbojas aptuveni gadu. 
 
Nevienam nav problēmas ar komunikāciju šajā pulciņā, pat kautrīgie teica, ka viss ir kār-

tībā. Kā arī nav cilvēku, kas kādam rada diskomfortu vai vēlmi nepiedalīties 
 
Daži vēl apsver domu vai jau piedalās teātra pulciņā. 
 
Kā arī visi kopā plāno izveidot jaunu projektu. 
 
Diemžēl tikai viens cilvēks plāno tālāko dzīvi saistīt ar šī pulciņa sfēru. 
 

             Jaunatnes iniciatīvas un vadības skola 
 

Cilvēki izvēlējās tieši šo pulciņu, jo viņiem patīk komunicēt ar cilvēkiem, veidot jaunas 
idejas un organizēt pasākumus. 

 
Dalībniekus ļoti apmierina gan komanda, gan vadītājs, jo visi ir komunikabli un saproto-

ši. 
 
Visinteresantākais dalībniekiem liekas pats vadītājs, kā arī veidot pasākumus un komuni-

cēt ar citiem. 
 
Ar šī pulciņa sfēru dalībnieki nodarbojas kopš pagājušā vai šī gada sākuma. 
 
Nevienam nav problēmas ar komunikāciju šajā pulciņā, lai gan ir cilvēks/cilvēki, kas ra-

da dažiem diskomfortu. 
 
Daži vēl apsver domu vai jau piedalās citos pulciņos. 
 
Visi apgalvo, ka viņiem jau ir priekšā vairāki jauni projekti. 
 
Lielākā daļa dalībnieku plāno saistīt tālāko dzīvi ar šī pulciņa sfēru. 
 
       



Vizuālās mākslas pulciņš 
 

Šis cilvēks izvēlējās tieši šo pulciņu, jo ļoti patīk zīmēt un radoši darboties. 
 
Dalībniekam ļoti patīk šī pulciņa vadītājs. 
 
Visinteresantākais dalībniekam liekas radoši darboties un zīmēt. 
 
Ar šī pulciņa sfēru dalībnieks nodarbojas aptuveni 2 mēnešus. 
 
Nav problēmas ar komunikāciju šajā pulciņā, kā arī nav cilvēku,  
kas kādam rada diskomfortu vai vēlmi nepiedalīties. 
 
Dalībnieks, neapsver domu piedalīties vēl kādā pulciņā. 
 
Dalībnieks apgalvo, ka visu laiku zīmē, kaut ko jaunu      
                             
 Tālākajā dzīvē noteikti tur-

pinās darboties šajā sfērā.       



         Aerobika    
 

Cilvēki izvēlējās tieši šo pulciņu, jo patīk sports un dejošana. 
 
Dalībniekiem ļoti patīk šī pulciņa dalībnieki, kā arī vadītājs. 
 
Visinteresantākais dalībniekiem liekas tieši dejošana. 
 
Bija cilvēki, kas ar to nodarbojas jau 17 gadus, bija cilvēki, kas nodarbojas gadu, kā arī 

tie, kas nodarbojas tikai mēnesi. 
 
Nevienam nav problēmas ar komunikāciju šajā pulciņā. Kā arī nav cilvēku, kas kādam 

rada diskomfortu vai vēlmi nepiedalīties. 
 
Visi dalībnieki, piedalās arī vēl kādā pulciņā, piemēram, pašpārvaldē. 
 
Visiem ir daudz ideju, līdz ar to būs daudz jaunu projektu. 
 
Šī pulciņa dalībnieki plāno turpināt tālāko dzīvi ar šo sfēru. 
 

              Muzikāli estētiskā darbnīca 
 

Cilvēki izvēlējās tieši šo pulciņu, jo viņiem patīk mūzika, kā arī viss saistībā ar to. 
 
Dalībniekiem ļoti patīk šī pulciņa  dalībnieki, kā arī vadītājs. 
 
Visinteresantākais dalībniekiem liekas tas, ka var dziedāt visādas dziesmas un nodarbo-

ties ar mūziku. 
 
Visi dalībnieki ar šo sfēru nodarbojas jau vismaz 10 gadus. 
 
Tā kā pulciņā ir gan krievu, gan latviešu tautības cilvēki, ir mazliet grūti sarunāties, bet 

visi apgalvo, ka nekādu baigo problēmu nav. Kā arī nav cilvēku, kas kādam rada dis-
komfortu vai vēlmi nepiedalīties 

 
Kā arī šajā pulciņā ir cilvēki, kas gan nevēlas, gan vēlas, kā arī jau piedalās citos pulci-

ņos, kā, piemēram, teātra pulciņā un pulciņā ‘’Jaunais uzņēmējs’’ 
 
Pulciņa dalībnieki apgalvo, ka šobrīd viņiem nav priekšā kādi projekti. 
 
Jautājumā par to, vai saistīt turpmāko dzīvi ar šī pulciņa sfēru vai nē, viedokļi dalās. Ir 

kas saka jā, ir tie, kas saka nē. 
 
                                         



Novadmācība 
 

Cilvēki izvēlējās tieši šo pulciņu, jo tieši šis pulciņš viņus piesaistīja visvairāk 
 
Dalībniekiem ļoti patīk šī pulciņa citi dalībnieki, kā arī vadītājs 
 
Visinteresākais dalībniekiem liekas Rīgas pilsētas iepazīšana 
 
Tā, kā šis ir jauns pulciņš, dalībnieki ar to nodarbojas tikai no šī semestra 
 
Nevienam nav problēmas ar komunikāciju šajā pulciņā. Kā arī nav cilvēku, kas kādam 

rada diskomfortu vai vēlmi nepiedalīties 
 
Kā arī šajā pulciņā ir cilvēki, kas gan nevēlas, gan vēlas un jau piedalās citos pulciņos 
 
Dalībnieki plāno veidot visādus jaunus projektus, par to ko tie apguva un turpina apgūt 
 
Arī par to, saistīt tālāko dzīvi ar šo sfēru va nē, viedokļi dalās 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mūsu skolas visinteresantākie pulciņi, pēc jauniešu do-
mām,  ir ‘’Jaunatnes iniciatīvas un vadības skola’’ un 
‘’Muzikāli estētiskā darbnīca’’, ‘’Vokālais ansamblis’’. 
                            Apsveicam laureātus!  

                                         Paldies par uzmanību!  
 
Avīzes materiālu sagatavoja Žurnālistikas un literatūras pulciņa dalībnieki. 


