Skolas vēsture
Marijas meiteņu skola
Dibināta 1885.gadā un pastāvēja 30 gadus līdz
1915.gada jūlijam. Nolikums paredzēja skolas izveidi
pilsētas trūcīgajām meitenēm, kuras nepretendēja uz
augstāko izglītību. Papildus vispārējai izglītībai meitenes
apguva arī mājsaimniecībā un sadzīvē nepieciešamās
prasmes un iemaņas. Skola dibināta par Rīgas pilsētas
līdzekļiem. Pēc arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta
1912.-1913.g. speciāli Marijas meiteņu skolas vajadzībām
tika būvēta jauna skolas ēka Gaiziņa ielā 1 (bij. Suzdaļas
ielā) .

Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskola ( 1920 – 1945)
Dibināta 1919.gada jūlijā un 1920.gada jūlijā pārcelta no
Lāčplēša ielas 55 uz Gaiziņa ielu 1. Pirmajā mācību gadā skolā bija 7 klases un tajā
mācījās 247 skolēni - 150 zēni un 97 meitenes. 1924.gada maijā skolu pārdēvēja par Rīgas
pilsētas 4. krievu pamatskolu. Pamatizglītība šajā laikā bija seši gadi. Mācības notika
krievu valodā, bet Latvijas vēstures un ģeogrāfijas stundās - latviešu valodā.
1928./1929. m.g. skolā bija 18 mācību telpas, izglītojās 587 skolēni un strādāja 28
skolotāji. Salīdzinot ar citām mazākumtautību skolām, Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā
bija lielākais skolēnu skaits Rīgā.

Rīgas 2. dzelzceļnieku septiņgadīgā skola
Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola ( 1946- 1961)
Pēc 2. pasaules kara izpostītajā Latvijā pamazām
stabilizējās tautsaimniecība un sabiedriskā
situācija, arī skolās atjaunojās mācības. 20.
gadsimta 50.gados
skola Gaiziņa ielā 1
piedzīvoja vairākkārtējas nosaukuma maiņas, kā
arī tika mainīta tās pakļautība dažādām
ministrijām.
1947. gadā skolas ēka Rīgā Gaiziņa ielā 1 tika
nodota Dzelzceļa pārvaldes pārziņā. Vienlaikus
ēkā
atradās divas skolas – Rīgas 2.
dzelzceļnieku septiņgadīgā skola (dienas maiņa)
un Rīgas 1. strādnieku jaunatnes vidusskola
(vakara maiņa).
1960. gadā abas skolas Gaiziņa ielā 1 tika
vēlreiz pārdēvētas: 2. dzelzceļnieku septiņgadīgā
skola tika nosaukta par Rīgas 2. septiņgadīgo
skolu, bet 1.strādnieku jaunatnes vidusskola tika
pārdēvēta par Rīgas 10. strādnieku vidusskolu.

Rīgas 10.vakara (maiņu) vidusskola ( 1962 – 1991)
1962. gada vasarā skolas ēka pilnībā tika
nodota Rīgas 10. strādnieku jaunatnes
vidusskolas pārziņā, pievienojot tai Rīgas 14.
strādnieku jaunatnes skolu. Apvienojot šīs
skolas, tika izveidota Rīgas 10. vakara (maiņu)
vidusskola.
20. gs. 80. gados tika ieviesta obligātā vidējā
izglītība, uz vakarskolu nāca mācīties cilvēki,
kuri savā profesijā bija nostrādājuši daudzus
gadus, bet, mainoties apstākļiem, darbā
pieprasīja atestātu par vidējo izglītību. Uz skolu
tāpēc nāca mācīties dažādu profesiju cilvēki–
pārdevēji, veikalu vadītāji, oficiantes, taksometru
šoferi u.c.
Rīgas 10. vakara maiņu vidusskolai tika
pievienotas citas Rīgas vakarskolas:
1981. gadā- Rīgas 6. vakara maiņu vidusskola;
1986. gadā- Rīgas 4. vakara maiņu vidusskola;
1987. gadā -Rīgas 23. vakara maiņu vidusskola.

Rīgas Vakara ģimnāzija ( 1991- 2019)
80. gadu beigās Latvijā sākas pārmaiņu laiks – latviešu tautas Trešās atmodas periods.
Pārmaiņas skar arī Rīgas 10. vakara (maiņu) vidusskolu. 1988. gadā skolā par direktoru sāk
strādāt Jānis Japiņš. Jaunais direktors iegulda lielu enerģiju, lai skolā mainītos mācību
saturs un audzināšanas darbs, veidotos latviska vide.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu
padomes Izpildu komitejas 1991.gada 29. augusta lēmumu Nr.368 Rīgas 10. vakara
(maiņu) vidusskola tiek reorganizēta un tai tiek piešķirts nosaukums – Rīgas Vakara
ģimnāzija.
No 1991. līdz 2013. gadam skolu ir absolvējuši 6170 vidusskolēni. Rīgas Vakara
ģimnāzija visus gadus ir bijusi lielākā vakarskola valstī. 2013. gadā skola atzīmēja 100
gadu jubileju.
Skolas mūžs ir tikpat ilggadējs, bagāts un daudzveidīgs kā Latvijas valsts mūžs.
Mēs lepojamies ar to, ka 1913.g. celtajā ēkā Gaiziņa ielā vienmēr, izņemot divus
pasaules karus, bija skolas ar dažiem nosaukumiem.
Skola vienmēr ir devusi iespēju iegūt vidējo izglītību cilvēkiem, kam dzīves apstākļi,
darbs vai citi iemesli nav ļāvuši to iegūt dienas skolās.
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola ( kopš 2019 )
2019.gada 1. augustā, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu Nr.2385, Rīgas Vakara
ģimnāzijai piešķirts nosaukums Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola.

