Salas novada kultūras namā 14. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113
„SPECIĀLISTU
PIESAISTE
SALAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta Salas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.
gadam otrā darba grupas sanāksme „Vide, kultūra un tūrisms”. Uz darba grupas sanāksmi
bija ieradušies pārstāvji no Salas novada pašvaldības, Salas novada kultūras nama, Salas
vidusskolas, Salas bibliotēkas, Sēlpils kultūras nama, Sēlpils I un II bibliotēkas, Biržu tautas
nama, Biržu pamatskolas, Jēkabpils novada pašvaldības, Daugavpils reģionālās vides
pārvaldes, Biedrības “Esparsete”, kā arī uzņēmēji SIA „Paeglīši un Partneri” un Z/s „Salas
stariņi”. Darba grupas sanāksmes dalībnieki tika sadalīti 3 grupās, kas ļāva optimāli izvērtēt
novada vides, kultūras un tūrisma nozares. Darba gaitā tika izmantotas dažādu krāsu lapiņas,
lai noteiktu minēto nozaru stiprās un vājās puses ar šāda veida aplikācijas palīdzību.
Rezultātā pie stiprajām pusēm vides nozarē darba grupas atzina novada derīgo
izrakteņu ieguves (dolomīts, kūdra, māls), labo dzeramo ūdeni Salas ciemā, avotus Biržu
ciemā, polderi „Vēžu purvs” kā arī plūdu dambjus. Par kultūras un tūrisma nozaru stiprajām
pusēm tika atzīts novada kultūrvēsturiskais mantojums, Sēlijas unikālās ainavas, brīvdabas
komplekss „Zvejnieklīcis”, ūdensdzirnavas Biržos, Raiņa klubs, novada kultūras nami un
bibliotēkas, profesionālie novada kultūras darbinieki, tautas mākslas kolektīvi, laikraksts
„Novada Vēstis”, kultūras iestāžu rekonstrukcija, kā arī pašvaldības atbalsts kultūrai kopumā.
Par vājajām pusēm vides nozarē darba grupas atzīmēja cūku kompleksus „Miķelāni”
un „Sēļi” nepatīkamās smakas izplatību, slikto dzeramā ūdens urbumu Biržos, Sēlijas ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novecošanos, ikgadējo plūdu risku, dzelzceļa tranzīta kravas
pārvadājumu radītais piesārņojums, tranzīta intensitātes palielināšanos pa auto ceļu P76 un
no Jēkabpils caur Salas pagastu vestos atkritumus uz atkritumu izgāztuvi „Plaušu kalns”.
Kultūras un tūrisma nozarē kā vājās puses un draudi tika atzīmēti cilvēku aizplūšana no
novada, naktsmītņu un kempingu trūkums, sliktie grantētie ceļu segumi, dolomīta karjeri
Biržos, kas rada troksni un nepievilcīgu ainavu, cilvēku ierobežotie finansu līdzekļi kultūras
pasākumu apmeklēšanai, finansiālais trūkums profesionālās mākslas pieejamībai un kultūras
namu tehniskajam aprīkojumam.
Vides nozarē pie iespējām ierosināja veikt uzlabojumus cūku kompleksiem
„Miķelāni” un „Sēļi”, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Sēlijas ciemā, vienotas
atkritumu savākšanas sistēmas izveidi novadā, kā arī zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu
izveidi. Savukārt, kultūras un tūrisma nozarē pie iespējām grupas ierosināja tūrisma
infrastruktūras sakārtošanu – informācijas centra izveidi, jaunu naktsmītņu un kempingu
izveidošanu, skatu toņu izveidi pie Daugavas, Taborkalnā un purvos, informatīvo stendu,
norāžu, atkritumu urnu un citu objektu izvietošanu, kā arī karjeru pārtapšanu par
labiekārtotām ūdenstilpnēm ar peldvietām. Kā varianti tūrisma attīstībai tika minētas novada
uzņēmumu SIA ”Dona” un SIA „Rītausma” piedāvātās ekskursijas pa uzņēmuma teritoriju, kā
arī Salas novada kļūšana par tūristu iecienītu vietu Daugavas palu laikā.
Attīstības programmas ietvaros vēl tiks organizēta „Ekonomika un infrastruktūra”
darba grupas sanāksme. Interesenti var pieteikt savu dalību pa tālruni 29209638 vai sūtot epastu pauls@planosana.lv.
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