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• 2012./2013. mācību gadā, 
gatavojoties skolas simtgadei, 
tika dibināts Rīgas vakara 
ģimnāzijas skolas muzejs. Lai 
attīstītu skolēnu interesi par 
dzimtās zemes vēstures 
pētīšanu, ir aktuāli pakāpeniski 
iepazīstināt skolēnus ar sava 
novada, tajā skaitā, skolas, 
ģimenes vēsturi, līdz pat Latvijas 
kā valsts vēsturi.

• Mūsdienu skolēnam ir jābūt 
informētam par savas 
apkārtējās dzīvesvietas vēsturi, 
lai spētu veidot savu attieksmi 
pret to, attīstot savas pilsoniskās 
aktivitātes, piedaloties 
sabiedriskajā dzīvē. 



• Kopš 2012.gada skolas muzeja pulciņa dalībnieki  kopā 
ar mani, pētīja skolas vēsturi, izmantojot skolā esošos 
materiālus,  apmeklēja Latvijas valsts arhīva lasītavu, 
tikās ar skolas absolventiem un pedagogiem, apkopoja 
skolas ilggadējo attīstības ceļu.

• Darbības rezultātā tika izveidoti stendi par skolas vēsturi 
20.gadsimtā. 

• Stendi kļuva par skolas muzeja pamatu, ar kuru palīdzību 
es un visi mūsu skolas darbinieki var iepazīstināt jaunos 
vidusskolās un pamatskolās skolēnus ar skolas vēsturi, 
mudināt interesi par Latvijas valsts vēsturi, veicināt 
turpmāko skolas vēstures pētīšanu.



• Katra stenda izmērs  ir 70x100 cm, kopumā 8 stendi. 

• Oriģinālo stendu ievietošanas vieta ir skolas gaitenis 2.stāvā,
vieta tika izvēlēta, pamatojoties uz to pieejamību, publicitāti. 

• Stendu veidošanā izmantots hronoloģiskais princips, lai 
pakāpeniski, soli pa solim iepazīstināt audzēkņus vai skolas 
viesus ar ilggadējo skolas darbību,  personībām, ar kurām 
varam lepoties. 



Metodiskā darba aktualitātes

• Mūsu skolas ēka 100 
gadu laikā eksistēja 
dažādu politisko režīmu 
apstākļos. Skolas vēsturi 
var izmantot kā piemēru, 
mācot un pētot 
20.gs.vēsturi Latvijā;

• Izpētot skolas skolotāju 
un absolventu dzīves 
ceļus, mūsdienu skolēni 
varētu iegūt materiālus 
savas dzīves pieredzei 
un personības attīstībai. 



2018.gadā gatavojoties Latvijas simtgadei, 
mūsu skolas muzeja pamatekspozīcijas stendi  tika 
atjaunoti un digitalizēti



• 1.stends veltīts Reinholdam 

Šmēlingam, Rīgas pilsētas 

galvenajam arhitektam laikā no 

1879. līdz 1915. gadam. Līdz 

mūsdienām ir saglabājies gandrīz 

100 arhitekta projektētu dažādu 

funkciju ēku, tajā skaitā arī mūsu 

skolas ēka. Viņa personība un 

arhitektūras mantojums  

atspoguļots muzeja ekspozīcijā. 

• 2019.gadā, kad bija jāmaina, 

jāizvēlas un jāpamato jauno 

skolas nosaukumu, skolas muzejā 

ieguldītais darbs Reinholda 

Šmēlinga personības 

popularizēšanā bija viens no 

iemesliem, lai skolai piešķirtu 

Reinholda Šmēlinga vārdu,  

atgādinot par  akadēmiķa 

R.Šmēlinga izcilo mūža veikumu.



2. stends Mūsu skolas 
ēka ar devīzi “Dižena 
savā sirmumā, stiprā 
savā jaunībā” 

veidots sadarbībā ar 
kulturoloģijas
skolotāju Ināru 
Voitkāni, lielā 
uzmanība veltīta 
skolas ēkas fasādes 
detaļu izpētei, 
atbilstoši racionālam 
jūgendstilam. 



3. stends Marijas meiteņu 
skola 1885.-1915. Tas 
bija pirmais skolas 
nosaukums. 

1912.-1913. g. speciāli 
Marijas  meiteņu skolas 
vajadzībām tika uzbūvēta 
skolas ēka Gaiziņa ielā 1. 
Skolas bilde papildināta 
ar atbilstošiem Maskavas 
forštates 20.gadsimta 
sākuma attēliem skolas 
apkārtnē. 



Dotie materiāli izmantojami, kā 
pamatojums sekojošām aktivitātēm:

1. Izmantojot muzeja materiālus, mācību gada sakumā
tradicionāli notiek lekcijas par skolas vēsturi un par Reinholdu
Šmēlingu jaunākajās klasēs 7.-10. klašu skolēniem.

2.Konkurss “Ko tu zini par Šmēlingu?”, konkursa laikā
dalībniekiem ir nepieciešams apskatīt muzeja materiālus
(digitālos), lai veiksmīgi atbildētu uz konkursa jautājumiem. Šo
konkursu 2021.gada martā organizējām arī attālināti.

3.R.Šmēlinga kapavietu kopšana Lielajos kapos, mūsu
tradicionālais darbs no 2016.gada 

4.Ekskursijas “R.Šmēlinga arhitektūrais mantojums” un “Mūsu
skolas apkārtnes kultūvēsturiskie objekti”.

• Visi šie pasākumi ir aktuāli, jo mūsu skolā katru gadu
uzsāka mācības ap 200 jaunu skolēnu ne tikai no 
visas Rīgas, bet arī no Pierīgas apkārtnes.



Lekcija par R.Šmēlinga
arhitektūras mantojumu, sakarā 

ar skolas nosaukuma maiņu;

Kultūras kanona konkursā;



• Konkurss «Ko tu zini par Šmēlingu?» 2021.gadā martā 
notika attālināti, uz konkursa jautājumiem bija iespēja 
atbildēt visiem, izmantojot portāla uzdevumi.lv iespējas.

• Konkurss bija organizēts lai paplašinātu skolēnu 
zināšanas  un popularizētu Reinholda Šmēlinga
personību; 



R.Šmēlinga kapavietu kopšana Lielajos kapos

• “Skolas muzeja”  pulciņa dalībnieki apmeklēja 
R.G.Šmēlinga kapavietu Lielajos kapos un nolēma, ka to 
ir nepieciešams sakārtot;

• Ideja par brīvprātīgo darbu radās skolēniem pašiem, 
pētot skolas vēsturi.  Rīgas Lielajos kapos guldīti daudzi 
desmiti Latvijas dižgaru, kas atstājuši neizdzēšamas 
pēdas vēsturē un kultūrā. 



4. stends 

Rīgas pilsētas 4. krievu 
pamatskola 

1920.-1945.



5.stends 

2.dzelzceļa 
septiņgadīgā skolā 
1946.-1961. 

Rīgas 1. strādnieku 
jaunatnes vidusskola



6.stends 

Rīgas 10.vakara 
maiņu vidusskola 
1961.-1991.



7.stends 

Rīgas Vakara ģimnāzija 
1991.-2019. 



8.stends 

Rīgas Reinholda 
Šmēlinga vidusskola un 
Skolas 100 jubileja



Dotie materiāli izmantojami, kā
pamatojums sekojošām aktivitātēm:

• Izstāde-projekts "Latvijas un skolas gadsimts", 
kurā tika izveidota Latvijas valsts un skolas 
vēstures laika līnija; 

• Izstāde-projekts "Latvijas un skolas gadsimts", 
tika realizēts virtuāli, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju valstī 2020.gadā 
novembrī, sociālās un pilsoniskās mācību jomas 
nedēļas ietvaros. 





Skolas muzeja 
pulciņa dalībnieki 
plāno savu 
turpmāko darbu 
un aktivitātes, 
pamatojoties uz 
šo ekspozīciju. 



Paldies! 


