
     „ Skaiti savus veiksmes stāstus!” ( J. Kalējs) 

Trīspadsmitais aprīlis Pļaviņu novada ģimnāzijā bija tikšanās un labo padomu diena. 

Skolā ciemojās agrāko gadu skolas sabiedriskās dzīves aktīvisti un  pašpārvaldes 

vadītāji. 

      Par savu dzīves un darba pieredzi stāstīja  skolas 1990. gada absolvents Jānis 

Kalējs, kas šobrīd strādā farmācijas jomā un ir ASV uzņēmuma Baltijas valstu 

direktors.  Pozitīvs dzīves skatījums un vienkārši un noderīgi padomi bija ik brīdi 

saklausāmi Jāņa stāstījumā. Viņš uzsvēra, ka savas veiksmes atslēgas turētājs ir katrs 

cilvēks pats. Lai dzīvē gūtu panākumus vienmēr dzīvē jāizmanto iespēja gūt jaunas 

zināšanas un pieredzi; jāveido labas attiecības ar cilvēkiem; jāprot pielāgoties, 

nezaudējot savu identitāti; jābūt drosmīgiem, pat ja gadās kļūdīties; jāuzdrošinās 

mēģināt atkal un atkal. Kas nekļūdās, pārstāj augt.   Jānis aicināja ļauties sajūtām, 

sadzirdēt savu sirds aicinājumu, vienmēr atcerēties savas pamatvērtības un priecāties 

par mazām lietām-  par tikko izplaukušu vizbulīti, par bērzu sulas garšu, par nejaušu 

garāmgājēja smaidu. Latvija ir iespēju zeme.  Galvenais atrast darbu, ko patīk darīt.  

    Arī skolēnu komitejas priekšsēdētājs (1989-1992), tagad mikroķirurgs un 1992. 

gada absolvents, šobrīd kvalificēts mikro, plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas 

speciālists, rokas ķirurgs Aivars Tihonovs uzsvēra, ka viņam patīk darbs, ko viņš 

dara un, lai nezaudētu profesionalitāti, ir jāmācās visu dzīvi. Aivars papildinājis savas 

zināšanas unprasmes,  mācoties pat Singapūrā. Šobrīd viņš ar gaišām atmiņām atceras 

skolas laiku, un uzskata, ka jebkura sabiedriskā aktivitāte skolā ir pieredze, kas noder 

tālāk dzīvē.   

      To, ka cilvēkam ir jāizvērtē savas iespējas skolas noslēgumā, uzsvēra 1988. gada 

absolvents uzņēmuma  SIA “R.S.V”  vadītajs  Raimonds Spūls-Vilcāns (skolēnu 

komitejas priekšsēdētājs 1985-1987), un reizēm jāieklausās arī vecāku,  kolēģu vai 

skolotāju ieteikumos. Tā ir viņa pieredze, kad, plānodams dzīvi veltīt sportam, 

Raimonds tomēr izvēlējās citu jomu un ar laiku ir kļuvis uzņēmējs, strādā 

kokrūpniecībā un nu rūpējas par jaunu darbavietu radīšanu.  

     Uzticīgs Pļaviņām ir 1989. gada absolvents, skolēnu komitejas priekšsēdētājs 

1987.-1989.g Viktors Dudars. Viņa vecvecāki bija pedagogi, vectēvs Jānis Dudars ir 

bijis skolas direktors, tomēr Viktors savu dzīvi  saistījis ar celtniecību un ir SIA 

„Juniperus” būvdarbu vadītājs. Viņš atcerējās, kā kādreiz tika ievēlēti pašpārvaldes 

vadītāji un, ja reiz kāds  tika ievēlēts, tad šis pienākums bija jāpilda bez ierunām.   

     Padomju laikā skolā obligāta bija pionieru vienības un komjaunatnes organizācijas 

darbība. Šķiet tas bija tik sen, tomēr vēl dzīvā atmiņā. Kādreizējais skolas 

komjaunatnes komitejas vadītājs, 1990. gada absolvents, tagad energobūvniecības 

kompānijas SIA „RECK” valdes priekšsēdētājs Viesturs Kaģis jauniešiem novēlēja 

mācīties un papildināt savas zināšanas, krāt pieredzi un to izmantot savas karjeras 

celšanā, nebaidīties no dzīves izaicinājumiem, būt līderiem.  



     Kad 1994. gada absolvente  un pēdējā Pļaviņu vidusskolas ZaharaOsjagina 

pionieru vienības padomes priekšsēdētāja Iveta Dūma  beidza 12.klasi, viņa izvēlējās 

savu profesiju saistīt avio kravu pārvadājumu jomu, bet šobrīd viņa ir Rīgas 

pašvaldības Āgenskalna teritoriālā centra vecākā sociālā darbiniece un ikdienā 

saskaras ar jauniešu un pusaudžu problēmām, palīdz tās risināt. Viņa ar prieku dalījās 

savā pieredzē un jauniešiem novēlēja  pieņemt pārdomātus lēmumus, īpaši pēc 

pamatskolas novērtēt dzīvesvietas tuvumā esošos resursus un iespējas un  ticēt sev  un 

saviem spēkiem! 

      Pēcpusdienas sarunu laiks paskrēja namanot. Paldies viesiem parlabajiem 

vēlējumiem, un padomiem un  cienastu! Paldies skolas pašpārvaldei par 

sagatavošanos pasākumam, paldies 12. klases puišiem par skanīgo akcentu!  

     Secinājums? Cik labi, ka mums ir absolventi, ka vēlas atgriezties savā skolā ar 

saviem veiksmes stāstiem un laba vēlējumiem! Cik labi, ka mēs vēlamies un 

protam viņus sagaidīt un sadzirdēt! Lai vairāk dienu, kurā valda satikšanās 

prieks! 

1987.gada absolvente,  

 un dažādu laiku pašpārvaldes konsultante   

Silga Stučka 


