Rīgas 45. vidusskolas priekšvēsture aizsākās 1910. gadā,
kad sāka celt un 1911. gada
augustā nodeva lietošanā jaunu ēku – 9. septiņgadīgo skolu
(arhitekts R. Šmelings).

1923. gadā tiek nodibināta Skolas absolventu biedrība,
kas aktīvi iesaistās
skolas vides labiekārtošanā.

No 1926. gada, kad tika dibināta velosipēdu fabrika „G. Ērenpreis” (1940. gadā
pārdēvēja par Rīgas velosipēdu rūpnīcu „Sarkanā zvaigzne”), līdz 1961. gada
31. augustam skola atradās šī uzņēmuma teritorijā.

Absolventu vakars 1948. gada 20. jūnijā

Ēka celta 200 skolēniem pēc īpaša Rīgas pamatskolu normālplāna, ko izstrādāja
Rīgas pilsētas galva D. Armitsteds.
1919. gadā skola tiek pārdēvēta par Rīgas 9. pamatskolu.
1927. gadā skolas ēku paplašina - tiek piebūvētas jaunas klašu telpas, aktu zāle,
virtuve, ēdamistaba, darbnīca un ģērbtuve.
1954/55. mācību gadam sākoties, skolu pārdēvē par Rīgas 45. vidusskolu.
Kopš 1995. gada šajās telpās (Krimuldas ielā 2) darbojas privātskola „Klasika”.

Skolēnu skaits aug ar katru
gadu – no 1914. gada skolā mācības norisinās divās maiņās.
1960/61. mācību gadā, kas bija
pēdējais mācību gads vecajā ēkā,
skolā mācās jau 1060 skolēnu.

No 1923. gada pavasara pirmā
pamatskolas izlaiduma absolventiem skolā kā skolotāja
strādā Melānija Cūrika.

Skolā, tāpat kā šodien,
skolēni un skolotāji organizē dažādus ārpusklases
pasākumus. Darbojas arī
skolotāju ansamblis.

1961/62. mācību gada 1. septembrī skolēni un skolotāji mācības
uzsāk jaunajās telpās J. Gagarina ielā.
Ēkas atklāšanas svinībās piedalās arī skolēnu vecāki, celtnieki
un viesi. Skolas ēku būvē rūpnīca „Sarkanā Zvaigzne” par saviem
līdzekļiem. Tā ir pirmā tāda tipa skola Rīgā.

Absolventu salidojums, 1975. gads

Par skolas direktoriem
Rīgas 45. vidusskolā strādājuši:
1954.-1960. Rita Puriņa-Kalnberga

No 1968/69. mācību gada skolā sāk padziļināti mācīt mūziku.
Skolēni iesaistās dažādās ārpusklases nodarbībās. Skolas kolektīvs
iepazīstas ar citu tautu kultūru un tradīcijām, tiek rīkoti sadraudzības festivāli ar dažādu tautību skolēnu un skolotāju līdzdalību.

1960.-1963. Jānis Ģībietis
1963.-1988. Lilija Reiziņa
1988.-1997. Jānis Kucins
No 1997. gada skolu vada
direktors Tālis Veismanis

Līdz ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu skolai sākas
pārmaiņu laiks. Valstī mainās mācību programmas, tiek veidoti
jauni mācību priekšmeti.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos ārpusklases un ārpusskolas
pasākumos. Darbojas daudzveidīgas interešu izglītības grupas.
Skolēni sekmīgi piedalās radošos projektos un konkursos.

No 1998. gada rudens skolā darbojas datorklase. 2008. gadā skolā
notiek skolas futbola laukuma un bibliotēkas renovācija. 2013.
gadā pilnībā pārbūvēta un modernizēta skolas ēdnīca.

Skola 2013. gada pavasarī sekmīgi akreditēta. Vairums absolventu ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus un turpina mācības
augstākajās mācību iestādēs.

Mūzikas klašu audzēkņi regulāri piedalās koncertos gan skolā, gan
ārpus skolas, priecējot klausītājus ar mākslinieciski augstvērtīgu
sniegumu. Mēs lepojamies ar mūsu skolas skolēnu un pedagogu
panākumiem.

Rīgas 45. vidusskola
Ropažu 34 , LV-1039
Tālrunis: +371 67551719
Fakss: +371 67551719
E-pasts: r45vs@riga.lv

2014

