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„SPECIĀLISTU
PIESAISTE
SALAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta Salas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.
gadam pirmā darba grupas sanāksme „Izglītība un sociālā aprūpe”. Darba grupas
sanāksmi atklāja Salas novada teritorijas plānotājs Pauls Grants, iepazīstinot klātesošos ar
Attīstības programmas būtību un turpmākās novada attīstības nozīmi. Uz sanāksmi bija
ieradušies 20 cilvēki, kas pārstāvēja izglītības un sociālo sfēru, kā arī divi pārstāvji no
Zemgales plānošanas reģiona - Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Vilmane un
projektu vadītāja Ilze Zubova, kas uzstājās ar prezentāciju „Sociālo pakalpojumu attīstības
programma 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā”. Pēc prezentāciju noklausīšanās visi
apmeklētāji tika aicināti sadalīties četrās grupās. 1. grupa: D. Lugina (Biržu
internātpamatskola), V. Puida (biedrība „Esparsete)”, J. Kalniņa (Biržu internātpamatskola), V.
Pazuna, (Biržu pamatskola) K. Sondors (Salas vsk. 11.k. skolnieks); 2. grupa: J. Riška (Salas
vsk. Direktore), I. Levāne(Biržu internātpamatskola), R. Šķipare (Salas vsk. medmāsa), A.
Grišule (Biržu pamatskolas iestādes vadītāja), I. Beķers (Biržu pamatskolas skolas sporta
skolotājs), A. Kakarāne(Salas vsk. 12.k. skolniece);
3. grupa: A. Bārzdiņš (Salas nov. domes priekšsēdētājas vietnieks), G. Paeglis (Salas nov.
deputāts) I. Gādmane (Salas nov. sociālais dienests), D. Vilmane, I. Zubova (Zemgales
plānošanas reģions), A. Dauģis (Salas vsk. 11.k. skolnieks);
4. grupa: J. Boķis (b/n „Līkumi” direktors), V. Vanaga (Salas nov. deputāts), I. Gādmane
(Salas nov. nekustamā īpašuma speciāliste), M. Stanka (Sporta klubs X3M), I. Pastare (PII
”Ābelīte” iestādes vadātāja), A. Grandāne (Salas vsk. 12.k. skolniece). Grupām tika uzdots
uzdevums noteikt stiprās puses, vajās puses, iespējas un draudus novada izglītības un
sociālās aprūpes nozarēm.
Grupu prezentācijās izglītības nozarē pie stiprām pusēm tika atzīmētas labas
iespējas interešu izglītībai un novada izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestāde,
pamatskolas un vidusskola. Pie vājām pusēm tika atzīmētas Biržu un Sēlpils ciemos
trūkstošās pirmskolas izglītības iestādes, kā arī sporta zāles nepieciešamība Biržos un
skolēnu sliktā nokļūšana līdz novada centram. Pie draudiem visas grupas atzīmēja
demogrāfijas un emigrācijas problēmu. Pie iespējām tika ierosināta Biržu sporta zāles
celtniecība un jaunu pirmskolas izglītības iestāžu izveidošana Biržos un Sēlpilī, kas arī radītu
jaunas darba vietas.
Grupu prezentācijas sociālajā aprūpes nozarē par stiprajām pusēm tika atzīts
sociālais dienests, kas pieejams novada centrā Salā un Sēlpils pagasta pārvaldē Sēlijas
ciemā, kā arī bērnu nams Līkumi un Biržu internātpamatskola. Pie vājajām pusēm grupas
izvirzīja dzīves līmeņa pazemināšanos, neatbilstošo darbinieku skaitu sociālajā aprūpē un
ierobežotās budžeta iespējas. Par draudiem tika atzīta maznodrošināto skaita palielināšanās
un bezdarbnieku skaita pieaugums. Pie iespējām grupas piedāvāja izveidot dienas centrus un
sporta, mākslas un mūzikas skolu filiāļu atvēršanu, kā arī veļas mazgātavas un publikās pirts
izveidi.
Attīstības programmas ietvaros tiks organizētas arī „Vide, Kultūra un Tūrisms” un
„Ekonomika un infrastruktūra” darba grupas. Interesenti var pieteikt savu dalību turpmākajām
darba grupām pa tālruni 29209638.
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