Smaržo pēc laimes pie Daugavas…
Pavasara košākajā laikā, kad viss plaukst, asno un zied, Pļaviņu novada ģimnāzija svinēja savu
100. jubileju. Nedēļu pirms lielā pasākuma skolas darbinieki, skolotāji un skolēni čakli strādāja, lai 19.
maijā skola būtu svētku rotā un koncerts radītu prieku absolventiem un viesiem. Netika aizmirsts arī
par bijušajiem skolotājiem un skolēniem, kam pasākumi notika 16. un 17. maijā. Tomēr plašākai
sabiedrībai skolas jubilejas pasākumi bija 19. maijā.
Diena bija saplānota tā, lai katrs varētu apmeklēt tos pasākumus, kas viņu saista. No 14.00 bija
iespēja apskatīt bijušās skolas telpas Daugavas ielā 50 un aplūkot skolas muzeja ekspozīciju „Skola
rakstos, mirkļos, atmiņās…”, atceroties savus skolas gadus, lūkojoties fotogrāfijās un dažādās skolas
lietās. Tiem, kas vēlējās redzēt Pļaviņas no Daugavas puses, bija iespēja pavizināties vikingu laivā
„Lāčplēsis”, kas bija absolventa A. Apfelbauma dāvana skolai.
Svinību zālē 15.00 notika literārā žurnāla „Solis” un grāmatas „Skolai Pļaviņās -100”
atvēršanas svētki, kurā varēja dzirdēt jauno literātu sniegumu, izjust mūzikas un sporta deju burvību
un tikties ar atmiņu stāstu (pie)rakstītājiem. Klasēs varēja sastapties bijušie klases- un skolasbiedri, lai
atmiņu stundā pārrunāt kopā pavadīto laiku un dzīves ceļu līkločus.
Svinību centrālais notikums bija koncerts „Par draudzību un skolas gadiem…”, kas notika
skolas sporta zālē un kurā piedalījās skolas interešu izglītības kolektīvi, skolas labākie runātāji un
uzaicinātie viesi. Ar sajūsmu un vēlējumu piedalīties Dziesmusvētkos tika sagaidīta skolotāju kora
uzstāšanās. Atzinīgus vārdus skolai veltīja arī īpašais viesis – Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis, kura aicinājums bija skolai turpināt iesākto. Labus vārdus un piemiņas
veltes dāvāja skolas sadarbības partneri no kaimiņu novadiem un skolas dažādu gadu absolventi.
Neizpalika arī novada pašvaldības iestāžu – Pļaviņu Mākslas skolas, Mūzikas skolas, Kultūras centra,
jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” un bērnu centra „Pepija” – apsveikumi gan runu, gan dziesmu, gan
praktisku lietu veidā.
Pēc koncerta Svinību zālē bija varēja noskatīties videofilmu „Simts soļi skolas dzīvē”, kurā
tika pārlūkota skolas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām, atklājot, ka tradīcijām skolā ir liela
nozīme. Bet plkst. 22.00 uz pirmo valsi skolas sporta zālē aicināja grupa „Lauku muzikanti”, un visi
dancotgribētāji varēja izlocīt kājas gan lēnākā, gan straujākā dejas ritmā. Tā kā 100. dzimšanas diena
ir tik ilgi gaidīta, tad, pateicoties skolas labvēļiem, pusnaktī debesīs varēja vērot „Zvaigžņu deju
debesīs”, kas sajūsmināja visus klātesošos.
Vai Ā. Elksne, rakstot vārdus – smaržo pēc laimes pie Daugavas – varēja maz iedomāties, ka
tā Pļaviņu novada ģimnāzijā 19. maijā tiešām smaržoja? Laimīgi jutās gan skolas darbinieki, jo darbs
bija labi paveikts; laimīgi bija arī viesi un absolventi, jo bija gan gaidīti, gan iepriecināti. Svētku dienas
pasākumu fotogaleriju var aplūkot zem raksta. To, ka skolas jubileja bija plaši apmeklēts pasākums,
liecina reģistrēto absolventu skaits (kopā 410 absolventi) no 1940. un 1949. gada izlaiduma līdz pat
2017.gada beidzējiem. Visaktīvākie pasākuma dalībnieki bija 1968.g. (22 absolventi), 1978.g. un
1979.g. (no katra gada 16 absolventi) , kā arī 1984. (15 absolventi) un 1988.g.(14 absolventi).
Paldies visiem par labajām domām, vārdiem un darbiem, lai skolas 100. jubileju sagaidītu
godam! Uz tikšanos citreiz maijā!

