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„SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta noslēdzošā Salas novada Attīstības programmas
2011. – 2017. gadam darba grupas sanāksme „Ekonomika un infrastruktūra”. Uz darba
grupas sanāksmi bija ieradušies pārstāvji no Salas novada pašvaldības, biedrības
“Esparsete”, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Jēkabpils nodaļas, SIA „Paeglīši
un Partneri”, ZS Pureni, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2. kursa uzņēmējdarbības
studenti un JAK Ekonomikas nodaļas vadītāja, lektore Solvita Kozlovska. Darba grupas
sanāksmes tēma bija saistīta ar ekonomikas un infrastruktūras nozīmi novadā. Dalībnieki
sniedza atbildes uz trīs jautājumiem: kas ir vērtības?; kas ir jāmaina?; kas ir jārada?.
Atbildot uz jautājumu „kas ir vērtības?”, darba grupas dalībnieki par tādām atzina
novada labo novietojumu, novada iedzīvotājus, derīgo izrakteņu (dolomīts, kūdra) atradnes,
auglīgās lauksaimniecības zemes, labo sadarbību ar blakus esošajiem novadiem un
ārvalstīm, kā arī lielākos novada uzņēmumus SIA „Rītausma”, SIA „Dona”, SIA „Gargrode”,
SIA „Rītausma” un AS Jēkabpils Labība cūku kompleksu „Miķelāni”, kas nodrošina
iedzīvotājus ar darbu. Vēl darba grupas dalībnieki atzina, ka svarīgs infrastruktūras objekts ir
bankomāts Salas ciemā.
Darba grupas dalībnieki jautājumam „kas ir jāmaina?” minēja slikto grants ceļu
kvalitāti, novecojošos sporta laukumus, slikto interneta pieeju ārpus ciemiem un neapdzīvotās
daudzdzīvokļu ēkas.
Atbildēs uz jautājumu „kas ir jārada?” ekonomikas jomā tika minēta Salas novada tēla
radīšana un atpazīstamības veicināšana, neizmantoto derīgo izrakteņu iegūšana, alternatīvās
enerģijas izmantošana (vēja un saules enerģija), sadarbība starp uzņēmējiem un Jēkabpils
Arodbiznesa koledžas, kā arī citu augstskolu studentiem, lai radītu jaunas konkurētspējīgas
biznesa idejas. Pie infrastruktūras tika ierosināts izveidot informatīvo stendu novietošanu pie
iebraukšanas novadā, gājēju un velosipēdistu celiņa Sala – Jēkabpils izveidi, vienotu stilu
sabiedriskā transporta pieturvietām un peldvietu labiekārtošanu pie Daugavas.
Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika aptaujāti arī Salas vidusskolēni, kas
ierosināja Salas ciemā izveidot sporta spēļu laukumus, skeitparku, slidotavu, deju un foto
studijas, kā arī plūdu dambjus pārveidot par pastaigu promenādi. Sēlpils pagastā pie
Zvejnieklīča izveidot pastaigas takas un laivu nomu ar dažādām ūdens atrakcijām. Tā kā
novadā ir vairākas tukšas vai neizmantotas daudzdzīvokļu ēkas, jauniešu ierosinājums bija
kādu no tām atvēlēt veco ļaužu izmitināšanai.
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