Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Š. g. 31. martā novada domes
sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos:
• par paveikto marta mēnesī (laikā no 26. marta līdz 30. martam divas reizes Salas novadā applūda Gravāni un citas apdzīvotās
vietas Sakas un Daugavas tuvumā, izskaloti ceļi un pie Salas ciema
aizsargdambī izveidojies nogruvums, naktī no 29. uz 30. martu daļēji
evakuētas z/s Dubulti fermas cūkas; notiek gatavošanās Biržu pamatskolas un Salas vidusskolas akreditācijai; 25. martā notika represēto
piemiņas brīdis Daugavas stacijā; 19. martā Salas kultūras namā notika deju grupas „Kendi” koncerts, 27. martā Sēlpils kultūras namā
notika dramatiskā kolektīva izrāde „Maldu Mildas sapņojums”, 19.
martā PII „Ābelīte” notika vecmāmiņu pēcpusdiena, visi pasākumi
bija ļoti labi apmeklēti; Biržu Tautas namā aktīvi darbojas interešu
grupa „Rotaļnieks”, nodarbības notiek 4 reizes nedēļā);
• par izmaiņām ēdināšanas izmaksās PII „Ābelīte” (ar 2010.gada
1. aprīli noteikt ēdināšanas izcenojumus vienai dienai PII „Ābelīte”
sekojoši: brokastis Ls 0,30 (nulle lati 30 santīmi), pusdienas Ls 0,70
(nulle lati 70 santīmi), launags Ls 0,30 (nulle lati 30 santīmi));
• par izmaiņām darba samaksā (izdarīti grozījumi PA „Bāreņu
nams „Līkumi”” amatu un amatalgu sarakstā, nosakot amatam pavārs
(profesijas kods 5122 01) amatalgu mēnesī uz 1 slodzi 1,50 Ls/h);
• par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (nolemts atteikties no
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Upes Ķesterāres” un
„Atmiņas”, Salas pagastā, Salas novadā);
• par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
• par Ētikas kodeksa apstiprināšanu;
• par līguma slēgšanu ar IK NEIKO;
• par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. Rijnieka;
• par nekustamo īpašumu objektu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē;
• par Jēkabpils pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu apmaksas norēķinu kārtību 2010. gadā (nolemts slēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par interešu izglītību līdz š.
g. 31. maijam);
• par ugunsdrošības tehniķa A.Sproģa iesnieguma izskatīšanu;
• par „Vidusdaugavas televīzijas” valdes locekļa Jāzepa Brenča
iesnieguma izskatīšanu;
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• par novada bibliotēku nolikumu un biblioteku lietošanas noteikumu apstiprināšanu;
• par novada kultūras un tautas namu nolikumu apstiprināšanu;
• par grozījumiem novada izglītības iestāžu nolikumos;
• par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā (sakarā ar darbinieku
atvaļinājumiem š. g. jūlija mēnesī slēgt PII „Ābelīte”);
• par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs (deleģēt
deputāti Viju Pelčeri kā pārstāvi no Salas novada pašvaldības dalībai
sadarbības sanāksmēs Veselības norēķinu centra Zemgales nodaļā);
• par pakalpojuma piešķiršanu sociālā dārza ierīkošanai sociālā
riska ģimenēm (iznomāt Salas pagasta sociālā riska ģimenēm, t.i.
daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, zemes gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu ierīkošanai), atbrīvot minētās
ģimenes no nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirti pabalsti sekojošos gadījumos: medicīnas pakalpojumu apmaksai – 10 personām,
brīvpusdienas – 3 audzēkņiem);
• par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes
lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu (izskatīti 5 iesniegumi);
• par projektēšanas atļauju (atļauts veikt dzīvojamās mājas rekosntrukciju);
• par piedalīšanos 2010. gada Meža dienu pasākumos;
• par dzīvokļa piešķiršanu;
• par īres līgumu pagarināšanu, pārslēgšanu (pagarināts 1 īres līgums un pārslēgts 1 īres līgums);
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (anulēta deklarētā dzīvesvieta 2 personām);
• informatīvie jautājumi.
Pašvaldības sekretāre I. Rēķe

Par Salas novada dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz Salas novada domes 31.03.2010. lēmumu
(protokols Nr. 7, 5. punkts), ar 01.04.2010. Salas novada dzimtsarakstu nodaļā noteikti šādi maksas pakalpojumi:
Svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās:
- ja abiem vai vienam no laulājamiem dzīvesvieta deklarēta Salas
novada administratīvajā teritorijā – Ls 10,00;
- ja laulājamiem dzīvesvietas deklarētas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā – Ls 15,00.
Svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās darba dienās tikai
liecinieku klātbūtnē:
- ja abiem vai vienam no laulājamiem dzīvesvieta deklarēta Salas
novada administratīvajā teritorijā – Ls 5,00;
- ja laulājamiem dzīvesvietas deklarētas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā – Ls 10,00.
Kāzu jubilejas atzīmēšana – Ls 10,00.
No maksas par laulības reģistrāciju atbrīvo, ja abas personas ir 1.
vai 2. grupas invalīdi, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzītas
par trūcīgām.
Maksa par laulības reģistrācijas ceremoniju un maksa par kāzu jubilejas atzīmēšanu veicama ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms pakalpojuma
saņemšanas. Maksu var veikt skaidrā naudā Salas novada pašvaldībā, saņemot kvīti, vai ar pārskaitījumu Salas novada pašvaldības norēķinu kontā. Ja maksa veikta ar pārskaitījumu, pirms pakalpojuma saņemšanas jāuzrāda maksu apliecinošu dokumentu Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekam.
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Paziņojums par Salas novada Salas pagasta
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
Pamatojoties uz Salas novada domes
2009. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12.15) un atbilstoši grozījumiem
Aizsargjoslu likumā tiek uzsākta Salas novada Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane.
Par turpmāko plānojuma grozījumu

izstrādes procesu informācija tiks sniegta
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv.
Ar spēkā esošo teritorijas plānojumu un
saistošajiem noteikumiem var iepazīties Salas novada pašvaldības ēkā, Susējas ielā 11,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā LV 5230,
darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Biržu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā tiek īstenots EIROPAS
LAUKSAIMNIECĪBAS fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projekts
„Glabā un sargi savu senatnību savas
sen tautas zvaigznes”
Projektu veic SIA ERGO Nams.

Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu
Dzīvē pienāk laiks, kad nekas cits neatliek, kā iet pašam savu ceļu. Laiks, kad jāseko saviem sapņiem. Laiks, kad jāpaceļ savas
pārliecības buras…
Pavisam drīz pacelt savas sapņu un pārliecības buras nāksies 13 Salas vidusskolas
skolēniem.To, ka viņi ir gatavi šim ceļam,
jaunieši ar savu publisko uzstāšanos apliecināja pasākumā “Gatavojos absolvēt Salas
vidusskolu”.
Tas ir brīdis, kad abiturienti neilgi
pirms skolas žetona saņemšanas izvērtē
savu devumu skolai, atskatās uz sasniegto un novērtē iegūto. Tas ir kā atskaites
punkts par 12 gadiem – ko viņi ir iemācījušies, kādas atziņas guvuši, kādi bijuši
zaudējumi, iegūtie draugi un kopā pavadītie brīvie brīži skolā.
Šis pasākums tradicionāli notika vienu
nedēļu pirms Žetonu vakara – 18. martā,
kad Vecās skolas zālē kopā pulcējās skolotāji, vecāki un 11. klases skolēni, lai
noklausītos 12. klases skolēnu runas par
to, kā tad viņiem ir gājis šos 12 gadus.
Katrs skolēns bija domājis par to būtisko,
ko viņš vēlētos pateikt, ar ko tad viņam šie
skolas gadi paliks atmiņā – vieni runāja

vairāk par skolotājiem,
citi par klasesbiedriem
un sastrādātajiem nedarbiem, cits savus
gadus vēra kā podziņas… Neiztika arī bez
asarām, jo katrs runas
laikā apjauta, ka šie ir
vieni no pēdējiem mirkļiem kopā savā klasē,
savā Salas vidusskolā,
jo drīz būs jādodas tālāk lielajā pasaulē.
Arī 12. klases audzinātāja savā prezentācijā atskatījās uz trim
vidusskolas
gadiem,
par kopā pavadīto laiku.
Klātesošajiem skolotājiem bija iespēja piedalīties nelielā konkursiņā, kurā vajadzēja
atpazīt skolēnus bērnības bildēs. Izrādījās,
ka skolotāji ļoti labi pazīst savus skolēnus.
Vienā no fotogrāfijām bija atpazīstama arī
divpadsmito audzinātāja.
Pasākumu kuplināja arī jaunāko klašu
skolēnu veltījuma dziesma divpadsmitklasniekiem.

Nākamie absolventi svinīgi parakstās
skolas Goda grāmatā un dāvanā pirms ceļa
saņem Bībeli un mācītāja ceļa vārdus.
Gribētu novēlēt, lai skolā nezūd aizsāktās
tradīcijas. Divpadsmitklasniekiem – lai veicas, kārtojot eksāmenus un realizējot tālākās
ieceres.
Salas vidusskolas 11. klases skolniece
Annija Kakarāne

Vēl tikai paraksts Goda grāmatā un dāvanā Bībele.
Mēs esam gatavi saņemt skolas Žetonu un absolvēt Salas vidusskolu.

2

SKOLAS DZĪVE

Žetonu vakars Salas vidusskolā
Salas vidusskolā laiks pirms skolēnu pavasara brīvdienām saistās ar nelielu satraukumu divpadsmitajiem, jo viņi gatavojas savam
lielajam notikumam – Žetonu vakaram.
Turpinot aizsāktās tradīcijas, 12. klases
skolēni arī šogad iestudēja lugu, lai 26. martā to piedāvātu visstingrākajiem kritiķiem
– skatītājiem, skolotājiem, skolasbiedriem,
vecākiem un iepriekšējo gadu absolventiem.
Droši var teikt, ka skola patiešām vidusskolēnus sagatavo tālākajai dzīvei, kur,
iespējams, būs nepieciešamas spējas pielāgoties dažādām situācijām, rast tām risinājumus, pasmieties par sevi. To šī gada 12-tie
spilgti apliecināja savā jaunrades darbā „Nu,
tādi mēs esam...” Skatoties šo izrādi, vēlreiz
pārliecinājāmies, ka mūsu skolā mācās talantīgi jaunieši. Skolēni uz skatuves likās droši,
pārliecināti par sevi un atveidotajiem varoņiem. Varēja just, ka mēģinājumos pavadīts
krietns laiks.
Tā kā šī luga bija jaunrades darbs, tad
visiem bija vienlīdzīgas iespējas parādīt sevi
vecākiem un draugiem. Pie lomas tika pat
klases audzinātāja. Kā jau tas parasti ir skolā,
vienā klasē satikās tik daudz dažādu uzskatu,
raksturu un personību, ka katrs varēja parādīt
savas spilgtākās iezīmes.
Atklājās pat neapzināti un nenojausti
talanti, katrs skolēns labi iejutās savā tēlā,
spilgti izspēlēja tā raksturu.
Savus skolasbiedrus apsveikt bija ieradušies arī 11. klases skolēni, kuri piedāvāja
savu risinājumu izlaiduma tērpu iegādē krīzes apstākļos (tas izmaksāja tikai 3.50 Ls).
Sveicienā no laukiem – deja un dāvanas
topošajiem studentiem, lai, studējot prom no
mājām, nepietrūktu ēdamā.
Dāvanas un pateicības saņēma ne tikai
12-tie, bet arī tie cilvēki, kas ieguldīja darbu
izrādes tapšanā, gan atbalstīja jaunos talantus – režisors Agris Grāmatnieks, mūsu jaukā
horeogrāfe Kristīne Negruca. Skolēni paldies
teica arī saviem skolotājiem par sapratni,
klases audzinātājai par kopā būšanu, skolas
direktorei un novada domes priekšsēdētājai
Irēnai Sproģei par iespēju saņemt Salas vidusskolas žetonu.
Abiturientiem tika pasniegti Salas vidusskolas žetoni. Jāatzīmē, ka skolas žetonu saviem jauniešiem dāvina Salas novada dome.
Katrs skolēns dāvanā saņēma arī skolas avīzes „Nagla” – Žetonu vakara speciālizlaiduma numuru.
Pēc pasākuma gan 12. klases skolēni
un klases audzinātāja Ingrīda Maurāne,
gan režisors Agris Grāmatnieks atzina,
ka ir gandarījuma sajūta par labi padarītu darbu.
Salas vidusskolas 11. klases skolniece
Annija Kakarāne

Mirkļi no izrādes.

Skan Žetonu vakara dziesma.
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Mirkļi no izrādes.

12-tie un klases audzinātāja
Ingrīda Maurāne
pēc žetonu saņemšanas
kopā ar režisoru
Agri Grāmatnieku.
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VAI GRĀMATU TĀRPIŅŠ DZĪVO TIKAI GRĀMATĀS?
Šāds jautājums izskanēja marta vidū Salas vidusskolas bibliotēkā. Laikā, kad bērnu
intereses aizvien vairāk piesaista mūsdienu
modernās tehnoloģijas, internetspēles, 15. –
19. martā Salas vidusskolas bibliotēkā pulcējās 1. – 6. klašu skolēni. Izrādās, ka interese
par lasīšanu mūsu skolas skolēnos ir liela, un
par to liecināja viņu darbi un aktivitāte.
Visu nedēļu skolas bibliotēkā varēja
apskatīt 3. – 6. klašu skolēnu darbu izstādi
„Mans grāmatu tārpiņš”. Darbi bija veidoti
tik gari, cik katrs grāmatu un pasaku ir izlasījis: 3. klasē grāmatas no sērijas „Sprīdi pa
sprīdim”, 4. klasē grāmatas no sērijas „Lasītprieks”, bet 5. un 6. klasē I. Ziedoņa, A.
Sakses un K. Skalbes pasakas.
Pirmdien (15. martā) un otrdien (16. martā)
1. un 2. klasē notika kopīga grāmatu lasīšana.
Bērni stāstīja pasakas „Sarkangalvīte” un „Vilks
un septiņi kazlēni”, bet bibliotekāre lasīja grāmatas „Eža kažociņš”, „Zelta zivtiņa”, „Puisītis
un zaķītis” u.c. no sērijas „Vakara pasaciņa”.
Vēl otrdien skolas bibliotēkā pulcējās 4.
klases skolēni, lai konkursā „Lasītprieks ar
„Lasītprieku”” noskaidrotu, kurš vairāk atceras
un zina. Viņi gan meklēja grāmatu pazudušos
autorus, gan mēģināja atcerēties varoņus un
notikumu vietas, gan izmēģināja roku zīmēšanā. Par garākā Grāmatu tārpiņa autoru tika
atzīts Mareks Andrejevs, bet klases čaklākais
lasītājs skolas bibliotēkā – Dāvis Zaikovskis.
Trešdien (17. martā) bibliotēkā pulcējās
1. un 2. klase. Konkursā „Lasīsim ar prieku!”
vajadzēja atcerēties, kas tika lasīts iepriekšējās divās dienās. Īpašu sajūsmu pirmklasniekiem izraisīja Sarkangalvītes zīmēšana ar aizsietām acīm, bet otrklasniekiem patika griezt
„mīklu ratu”. Čaklākie lasītāji šajās klasēs ir
Kate Šķipare, Rodrigo Tučs (abi no 1. klases)
un Samanta Veļkile (2. klase).
Ceturtdienā (18. martā) konkursā „I. Ziedonis, A. Sakse, K. Skalbe un viņu pasakas”
„spēkiem mērojās” 5. un 6. klases skolēni.
Visātrāk tika veikti uzdevumi, kuros vajadzēja atcerēties notikumus „Kaķīša dzirnavās”
un „Krāsainajās pasakās”. Padomāt vajadzēja, atpazīstot ziedu attēlus un latviešu rakstniekus. Skolēni ar interesi uzņēma bibliotekāres ierosinājumu rakstnieku kārtā iecelt arī
viņu literatūras skolotājas V. Dubkeviču un
I. Kozlāni. Nobeigumā tika apbalvoti garākā
Grāmatu tārpiņa autori: Samanta Martuženoka, Nelda Degle, Ieva Bekmane 5. klasē un
Madara Briška, Liene Laizāne, Diāna Kurloviča 6. klasē.
Grāmatu nedēļa noslēdzās piektdien, 19.
martā. Vairs bija atlicis tikai viens konkurss
– „Raibumi un brīnumi „Sprīdi pa sprīdim”
grāmatās” 3. klasei. Te nu izrādījās, ka skolēni ļoti labi zina latviešu tautas sakāmvārdus,
jo uzdevums tika veikts pat pirms noteiktā
laika. Arī uzdevums nosaukt grāmatas no sērijas „Sprīdi pa sprīdim” nesagādāja nekādas

grūtības. Atzinību par
garākā Grāmatu tārpiņa izveidošanu saņēma
Maira Rūrāne, uzslavas
rakstus par čaklu lasīšanu – Maira Rūrāne un
Marika Taškāne.
Laba vēlējumiem
skanot, Grāmatu tārpiņš
tika pavadīts atpakaļ uz
grāmatām – līdz nākošajai reizei. Ceru, ka arī
pie tiem skolēniem, kas
pagaidām ar grāmatām
ir uz Jūs, šis grāmatu
urķītis arvien biežāk
iegriezīsies ciemos. Vai
gaidīsiet?
Salas vidusskolas
bibliotekāre
Edīte Kakarāne.

Konkurss ir sācies!

4. klases skolēni pēc konkursa ir nopelnījuši Grāmatu nedēļas saldās piemiņas medaļas.
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS
Jēkabpils Agrobiznesa koledža –
augstākā izglītība bez studiju maksas

Marta jubilāri
Atnāk dienas, aiziet dienas Gadi vijas gredzenā.
Rūpju dienas, laimes dienas Visas vienā kamolā.
90 gadi
Tekla ĢIPTERE
Aprīļa jubilāri
Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
/V. Ļūdēns/

65 gadi
Monika MEDVECKA
Ansis PAEGLIS
Andris LIELKOKS
70 gadi
Elmārs ANDRUNS
Edgars BALODIS
Zelma PLĀNE
Silvija RAĢELE
Kārlis RUPMEJS
Milda VĪKSNA
85 gadi
Izabella PUJĀTE

Vidusskolas absolvent! Katrs cilvēks pats
rada savu pasauli, savu dzīvi. Kādu dzīvi tu
vēlies? Mūsu darbība sākas nevis ar vārdu un
nevis ar kustību, bet ar domu. Mūsu domas un
jūtas materializējas. Mēs visi vēlamies dzīvē
justies kā veiksminieki, vēlamies gūt panākumus un uzvaras dažādās dzīves jomās. Veidot
savu dzīvi patīkamu, gandarījuma un prieka
pilnu ir iespējams ikvienam. Tas iespējams,
ja uzņemamies atbildību par savu dzīvi, par
savu izaugsmi. Vēlme pilnveidot sevi un uzņemties atbildību par saviem panākumiem ir
galvenā iezīme cilvēkiem, kas gūst uzvaras
spēlē, ko sauc par dzīvi.
Paveries apkārt! Tevi aicina plašā pasaule! Pirms izplest spārnus, nepieciešama zināšanu bagāža.
Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002.
gada piedāvā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ja tu vēlies:
• iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
• mācīties valsts finansētās programmās,
tas ir, par mācībām nav jāmaksā.
Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu
un studē pilna laika studiju formā, bez studiju maksas:
• grāmatvedību un finanses – grāmatvedis veic finanšu operāciju pilnu uzskaiti,
gatavo finanšu pārskatus, apkopo un analizē
statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības
rādītājus;
• komercdarbību – uzņēmējdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā
vai kā individuālais komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu – datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu,
uzstādīšanu un ekspluatāciju.
Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana

notiek pēc CE rezultātiem.
Dokumentus pieņems no 2010. gada
16. jūlija līdz 23. augustam.
Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu
un studē nepilna laika studiju formā, ar
studiju maksu 35,83 LVL mēnesī:
• grāmatvedību un finanses;
• komercdarbību – uzņēmējdarbību;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu;
• namu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
– namu pārvaldnieks nodrošina namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un ir vai nu fiziska persona, vai juridiskas personas (pārvaldīšanas firmas) darbinieks. Namu pārvaldnieks
nodrošina namu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, vada un kontrolē citus darbiniekus.
Iestājpārbaudījumu nav.
Dokumentus pieņems no 2010. gada
16. jūlija līdz 30. augustam.
Atvērto durvju diena: 2010. gada 7.
maijā, no plkst. 1000 līdz plkst. 1500.
Informatīvās dienas: no 2010. gada 19.
marta katru piektdienu no plkst. 900 līdz
plkst. 1500.
Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.
Telefons: 65231726
Internets: e-mail: koledza@tvnet.lv; web:
www.jak.lv
Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj sev padomāt – ko tu par visu
vairāk pasaulē gribi darīt? Ir svarīgi noņemt
„rozā brilles”, bet saglabāt pozitīvu pasaules
redzējumu. Domā, analizē. Pārmaiņu laiks ir
īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu sevī, tas ir studijām.
Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas
bagāts un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
pasniedzēji palīdzēs sasniegt tavus mērķus.

Ko vēlēt Tev?
Viss it kā bijis –
Gan mīlestība, prieks un naids,
Un ziedu lietus ceļā lijis,
Tev jau ir bijis.
Bet mēs Tev vēlam – veselību
Un Dieva dotu saules zibu,
Lai līdzās pati laime iet
Un lakstīgalas ceļā dzied!
Lai pamats drošs,
Lai zvaigznes mirdz
To visu vēlam mēs no sirds,
No visas sirds!
/D. Viegliņa/

Dzīves lielajā jubilejā Silviju Raģeli
sveicam mēs – Pļaviņu vidusskolas
klasesbiedri.
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Izdevējs: Salas novada pašvaldība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

Novadā miruši:
Cik gājums garš man nolemts bij’,
Tik šajā saulē noiets ir.
Nu tālāk ceļu skujas vij....
Andris LOČMELIS
(16.02.1959. – 22.03.2010.)
Laima SLIKŠĀNE
(15.07.1923. - 03.04.2010.)
Kristaps KALNIŅŠ
(05.09.1944. - 10.04.2010.)
Ivans BUJAKS
(11.04.1951. – 29.03.2009.)

