Pļaviņu novada ģimnāzijas simtgades klase ierindā
“Vari aizmirst visu virs zemes,
Vari aizmirst zvaigznes, kā mirdz
tikai Latviju, dzimteni savu,
latviet’s mīlēs līdz apklusīs sirds” (latviešu strēlnieku dziesma)
Lai dalība ierindas skatē paliktu atmiņā un rosinātu īpašas patriotiskas sajūtas,
nepietiek vien ar raitu soli un perfektu komandu izpildi, arī klases noformējumam ir liela
nozīme. Pagājušajā mācību gadā šī gada divpadsmitie soļoja ierindas skatē ar Rīgas
kinostudijā noīrētām strēlnieku cepurēm, kurām bija piesprausta balta puķe. Baltu puķi,
ejot karā sprauda pie formas tērpa, pie cepures kā cerību un ticību savai uzvarai, kā
talismanu mīlestībai, kā simbolu tikumam. Un tad, vērojot senos fotoattēlus, kur redzami
latviešu strēlnieki, klasē izskanēja doma – varbūt nākamgad varētu soļot šineļos…
Tā, skaļi izteiktais, sapnis īstenojās šogad, jo no Rīgas kinostudijas tika saņemts
piedāvājums, izmantot ierindas skates noformējumam autentiskus strēlnieku šineļus
(izmantoti filmās “Strēlnieka stāsts” un “Rīgas sargi”) un cepures puišiem un aizsardžu
tērpus meitenēm. 12. klases skolēni, ar prieku pieņēma šo piedāvājumu un nolēma, ka šī
ierindas skate, kā jau simtgades klasei pienākas, būs īpaša. Sagatavošanās periods bija ļoti
spraigs un, lai skolēni izskatītos tā, kā iedomāts, tika pielikts ne mazums pūļu. Tērpu
atvešanai no Rīgas atbalstu sniedza Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores pienākumu
izpildītāja Lana Ivanova un Pļaviņu vidusskolas 1987. gada absolvente Kristīne Rulle. Tērpu
pielāgošanā palīdzēja šuvēja Vanda Gredzena un mūsu skolas darbiniece Mirdza Sīmane.
Vienādus apavus palīdzēja piemeklēt direktores vietniece audzināšanas jomā Jolanta
Nīcgale- Kondrāte un vidējās paaudzes deju kolektīva “Vidupe” dejotājas Kristīne Ginaite,
Iveta Kačkāne, Gunta Žilde , kā arī dejotāji Jānis Prūsis, Andrejs Soņecs, Dainis Kaņepējs,
Artis Ļeončiks. Lai pietuvinātu aizsardžu tērpus īstajam noformējumam, melnas beretes
sagādāt palīdzēja Pļaviņu vidusskolas absolventes Ilonda Pujāte (1987), Lilita Deksne
(1987), Ina Abramova (1986), Inese Saulīte (1984), skolotājas Ineta Bicāla un Anita
Seikovska. Ar praktisku padomu, palīdzību un labu vārdu 12. klasi atbalstīja skolotājas Aiga
Bērziņa, Sanita Fjodorova un Iveta Krastiņa. Ierindas solis šķita tik pierasts un zināms, taču
tika ievēroti arī sagatavošanās periodā saņemtie Jaunsardzes instruktora Imanta Kravaļa
ieteikumi. Protams, arī skolēnu vecāki atbalstīja gan ar labiem vārdiem, gan praktisku
palīdzību, gan uzmundrinājumu.
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KAS PALĪDZĒJA 12.KLASEI SAGATAVOTIES 2017. gada IERINDAS SKATEI!
Klāt skates diena, puiši iejutušies strēlnieku tēlos un meitenes, sajūtot aizsardžu spītu,
pirms soļošanas uzklausīja 6 gadus labākā ierindas skates komandiera Igora Babaka vārdus.
Tas klasei radīja īpašu noskaņojumu, bet līdz asarām aizkustināja tos, kas šo mirkli redzēja
un dzirdēja. Un tad simtgades klase, ar lepni paceltu galvu nosoļoja savu šajā skolā pēdējo
ierindas skati. Karavīru smagais šinelis un neierastā sajūta zābakos… Centība, lepni pacelta
galva, degsme acīs un dziesma, kas skan no visas sirds.

Īsti laikā un vietā bija ģenerāļa Jura Vectirāna vārdi tikai un vienīgi mums. Viņš uzsvēra,
ka mūsos ir latviešu strēlnieku spīts, ka viņi ik kaujā devās ar stipru ticību sev un uzvarai.
Atgādināja par to, ka vienmēr ir jāiet uz priekšu, par to, kā jāpārvar šķēršļi un, ja gadās
paklupt, jāceļas augšā un ar vēl lielāku neatlaidību jātuvojas mērķim. Viņš pateica īstus
spēka vārdus, tajos bija gan apliecinājums, ka 12. klases jaunieši un jaunietes ir vajadzīgi
Latvijai; gan pārliecība, ka katrs no viņiem sevi redz nākotnē un sapņo par to, kā dzīvos, kā
darīs savu izvēlēto darbu, kā veidos stipru ģimeni; gan ticība, ka viss iecerētais izdosies, jo
ar tādu apņēmību, kāda ir šiem jaunajiem, patriotiskajiem cilvēkiem, visu var sasniegt!
Savu dzimtenes mīlestību divpadsmitie pauda arī 11. novembrī. Meitenes devās
aizdegt svecītes Daugavas krastā pie dambja un pie Latvijas Austrumu frontes štāba mītnes
piemiņas plāksnes , bet puiši ar strēlnieku dziesmām kuplināja Lāčplēša dienas svinīgo
piemiņas pasākumu Pļaviņu Bārukalna kapos.
Mēs to paveicām – sapnis par ierindas skati PA ĪSTAM- šineļos un aizsardžu tērpospiepildījās. Mēs bijām tik vienoti un kopā!!! Tā arī ir lielākā šo novembra notikumu
vērtība! PALDIES, JUMS, MANA SIMTGADES KLASE!
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