Prieks par pasauli, kuru iespējams izmainīt.
A. Lasmane,
Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja
Pasaule, kurā dzīvojam ir tieši tāda, kādi esam mēs paši.
Drūmajam tā nekad nešķitīs priecīga, īgnajam – laipna, nabagam –
bagāta. Tikai mainot sevi, mēs varam izmainīt pasauli.
2017. gada 1. semestris ir bijis nozīmīgs ikvienam, kas bijis spējīgs mainīties, to mudinu darīt
skolēnus, vecākus un sevi. Kas paveikts? Par ko priecājos, kas veicams? Atbildes meklēsim kopā.
Gads iesākās ar jaunu tradīciju, tika apkopoti rezultāti 5 nominācijās, kuru rezultātu apkopošanā
līdzdalības iespēja bija gan vecākiem, gan viņu bērniem. Tā skolēni un vecāki saņēma unikālas
organiskā stikla balvas. Nominācijā „Klases erudīts” balvu saņēma Una Ivanova, nominācijā
„Klases aktīvists” – Samanta Jansone, nominācijā „Košais” – Sanita Placēna, nominācijā „Klases
sportists” – Mikus Briežkalns, bet nominācijā „Vecāku guru” balvu saņēma lieliska ģimene Eva un
Māris Lasmaņi. Nominanti bija gandarīti, droši vien kādam bija arī sajūta,ka nav novērtēts, taču
konkurss turpinās, iespējas ir dotas visiem.
Klāt septembra beigas, jo 29. septembrī, septiņpadsmit 7.a klases sportiskās ģimenes devās
uz Gostiņu sporta laukumu, lai apmeklētu vecāku un skolēnu pasākumu „Dārgumu krātuve”.
Pirms gadsimta spēles vecāki un skolēni tika izglītoti gan teorētiski, gan praktiski par drošību
internetā un sociālajos tīklos. Tika akcentēti jautājumi, kā rīkoties interneta vidē droši, palīdzot
apgūt sociālo tīklu un viedierīču drošības iestatījumu pareizu lietošanu, lai pasargātu sevi no
nevēlamas saziņas un ierobežotu

piekļuvi savā profilā izvietotajai informācijai, kā arī guva

padomus, kā rīkoties, internetā nonākot nepatīkamās situācijās, piemēram, ja skolēns internetā ticis
pazemots u.c. To veica Latvijas Drošāka interneta centra brīvprātīgā vēstnese Anete Lasmane.
Priecēja, ka vecāki un skolēni aktīvi iesaistījās izzināšanas procesā, par to arī saņemot pārsteiguma
balvas. Paldies Anetei par sagatavoto un novadīto nodarbību!
Tad uz futbola spēli mūs aicināja lielisks treneris, tiesnesis un pilsētas futbola dvēsele Imants
Siliņš, sadalot visus klātesošos 4 komandās, 2 vecāku, 2 – bērnu. Šoreiz uzvaru svinēja vecāki,
saņemot konfekšu medaļas. Visi bija gandarīti par kopā būšanu, saprotot, ka ar vienādu
ieinteresētību, vienam otru atbalstot, var attīstīties un augt. Esam pateicīgi Imantam Siliņam un
vecākiem par sadarbību! Noslēdzot šo dienu, nolēmām, ka nākošgad spēlēsim basketbolu.
Klāt 3. oktobris, ir saņemta priecīga ziņa no Latvijas TV, ka Una Ivanova iekļauta to 36
septīto klašu skolēni skaitā, kura uzaicināta uz erudīcijas spēli „Gudrs, vēl gudrāks”. Una ir radoša,
izlēmīga, atbildīga, uzticīga saviem mērķiem, ar milzu gribasspēku apveltīta jauniete. Una,

piedaloties šajā erudīcijas spēlē, popularizēja gan skolas, gan novada vārdu Latvijā. Esmu gandarīta
par savas audzēknes veikumu un priecājos, ka Una mani izvēlējās kā skolotāju, kura jau trešo reizi
piedalījās šajā mācīšanās spēlē. Jā, jo mācīšanās arī notiek šādi. Arī 10 skolēni, kuri varēja
piedalīties erudīcijas spēles ierakstā, ir pateicīgi Unai par to, ka viņiem šāda iespēja tika dota.
Paldies Unas ģimenei Lanai un Aivaram Ivanoviem par ģimenē ieaudzinātajām vērtībām un meitas
rosināšanu piedalīties dažādās aktivitātēs, gūstot augstus rezultātus!
Una ar savu nosvērtību, ticību saviem spēkiem uzvarēja, pierādīja, ka mūsu skolā mācās
Latvijas erudītākā 7. klašu skolniece. Vai nav lielisks notikums, par ko priecāties. Arī Latvijas TV
bija iespēja pabūt mūsu skolā, nofilmēt stundu par „Vērtībām”, dambi, kas ir kļuvis par skaistāko
vietu pilsētā, uzzināt, ka mūsu novadā ir ļoti skaista un sportiska vieta „Jankas”. Paldies, ka mūs ar
uzmudrinošiem izaicinājumiem atbalstīja direktores vietniece Lana Ivanova, skolotājs Jānis Eiduks,
ēdnīcas kolektīvs, daudzi skolēni, skolotāji, bet ne visi. Taču, neskatoties uz to, uzvaras garša ir
salda. Una ieguva balvu, ar kuru varēs turpināt trenēties, lai varētu gatavoties sportiskiem startiem.
Svētdienas rīts, 10.decembris, daļai skolēnu bija iespēja apmeklēt Nacionālajā teātrī Mērijas
Meipsas – Dodžas „Sudraba slidas”. Izrādes režisors Edmunds Freibergs, mūzikas autors Raimonds
Pauls.
Pieteikumā par izrādi ir teikts: „Sudraba slidas” ir izrāde ģimenei – vecākiem, kas vēlas
saviem bērniem uzdāvināt ticību brīnumam un pārliecību, ka laba sirds ļauj pārvarēt visus šķēršļus
par spīti tam, cik daudz naudas tev makā. Izrāde bija lieliska, tā lika pārdomāt par tām vērtībām, kas
ir svarīgas šodienas jauniešiem un ģimenēm.
Un, lūk, jau 17. decembris, 7.a klases Ziemassvētku pasākums ģimenēm „Balti sniegi
snieg...”. Pasākumam šoreiz izvēlēta vieta ir „Jaujās”. Lieliska atpūtas un sporta vieta. Daudzi šajā
vietā bija pirmo reizi. Šoreiz orientēšanās labirintos mums darboties lika vecāki, kuri Sabīnes
vecāku uzmundrināti tika iesaistīti aktivitātēs. Pēc orientēšanās mums bija iespēja baudīt gardu
viru, desiņas un gardumus. Paldies lieliskam kolēģim un „Jauju ”saimniekam Jānims Eidukam par
iespēju veselīgi pavadīt laiku, skolēnu vecākiem par sarūpēto cienastu ! Ciemos bija nācis arī
Ziemassvētku vecītis, diemžēl bija atstājis tikai dāvanu maisu. Skaitot dzejoļus, dziedot dziesmas,
skolēni tika arī pie dāvanām. Paldies sarūpētājiem – Pļaviņu novada domei par to!
Klāt 21. decembris – mācību ekskursijas diena.Lai labāk zinātu Latvijas vēsturi, apmeklējam
Daugavas muzeju. Daugavas muzejs iekārtots netālu no Rīgas, Doles salā, muižas dzīvojamā ēkā,
kas atrodas pašā Daugavas krastā. Muzeja gide mūs iepazīstināja ar Daugavas ielejas un Salaspils
novada unikālo un aizraujošo vēsturi. Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar cilvēku apmešanās vēsturi
Daugavas ielejā, kas sākusies pirms 10000 gadiem, stāsta par senākiem iedzīvotājiem upes krastos.
Sniedz unikālu informāciju par Daugavas amatiem: zvejnieku, plostnieku un laivinieku darbu, par
Daugavas tirdzniecības ceļa vēsturi, par dolomīta ieguvi un apstrādi upes krastos. Tajā pieejamas

izzinošas spēles interaktīvā veidā. Pastāstīja, ka muižas parkā iekārtota muzeja brīvdabas
ekspozīcija – Daugavas lejteces zvejnieku sēta „Mellupi” ar senajiem sadzīves priekšmetiem un
darba rīkiem, kā arī unikālu nēģu un lašu zvejas aizsprostu rekonstrukcija. Muzejā skolēniem bija
jāizpilda darba lapa par senvēsturi no akmens laikmeta līdz viduskaikiem. Pēc tam kopā ar muzeja
darbinieci bija iespējams pārliecināties par veikumu, bija iespēja iejusies latviešu strēlnieku tērpā,
un jaunums, ko uzzinājām,ka mums ir Pļaviņu skansts.
Pie Daugavas muzeja atrodas dolomīta atsegums. Tas ir

Eiropas nozīmes aizsargājams

biotops – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis, kas atrodas stāvajā Sausās
Daugavas krastā Daugavas muzeja teritorijā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Salaspils memoriālo ansambli „Aiz šiem vārtiem vaid zeme”. Tas
atrodas mežā, vietā, kur no 1941. līdz 1944. gadam atradās nacionālsociālistiskās Vācijas
paplašinātais policijas cietums un darba audzināšanas nometne. To cēla no Vācijas, Austrijas un
Čehoslovākijas deportētie ebreji. Nometnē bija ieslodzīti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
civiliedzīvotāji un militārpersonas, kā arī tranzītieslodzītie, to skaitā mazi bērni no Latgales,
Baltkrievijas un Krievijas. 1967. gadā nometnes vietā atklāts viens no lielākajiem pieminekļu
kompleksiem nacisma upuru piemiņai Eiropā. Memoriālu veido dzīvības un nāves robežu
simbolizējošā 100 metru gara betona siena un septiņas betona skulptūras "Māte", "Zvērests",
"Protests", „Nesalauztais ”, „Pazemotā”, „Rot Front” un „Solidaritāte”.
Tālāk devāmies uz Rīgas TEC – 2. Termoelektrostacija atrodas pie Stopiņu novada robežas.
Tā

ir

Latvijā lielākā

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotne. TEC – 2 darbību

sāka

1973.gadā. 2006. – 2008. gadā notika pirmā jaunā kombinētā cikla energobloka būvniecība. Otro
jauno energobloku nodeva ekspluatācijā 2013. gada septembrī. Rīgas TEC – 2 pēc rekonstrukcijas
ekspluatē divus kombinētā cikla gāzes turbīnu blokus un piecus ūdens sildkatlus ar kopējo uzstādīto
jaudu 832 MW el un 1124 MW th.
Ekskursijas noslēgumā bija sportiskās aktivitātes batutu centrā. Paldies skolas administrācijai
par doto iespēju apmeklēt ekskursiju, vecākiem – par finansiālo atbalstu, ikvienam par kopā būšanu,
par līdzdalību!
Šogad mums jāpaveic vēl daudz, arī veidojot nominācijas un apspriežamo darbu sarakstus.
Arī no plānošanas nonākt līdz darīšanai, no kritizēšanas – līdz slavēšanai.
Spēsim paveikt visus darbus kopā! Izcilā latviešu esejiste Z. Mauriņa ir teikusi: „Prieks ir
izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai
sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem ”.

