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Attīstības daļas vadītājs



Salaspils Salaspils –– augoša pilsētaaugoša pilsēta

Iedzīvotāju skaita dinamika LatvijāIedzīvotāju skaita dinamika 
Salaspils novadā
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Salaspils Salaspils –– svarīgs loģistikas svarīgs loģistikas 
centrscentrs

Salaspils novads atrodas starptautisko automaģistrāļu (E-ceļu) un 

Trans-Eiropas autoceļu (TEN-T) tīklu krustpunktā.

Salaspils novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija, kura izmantota 

gan pasažieru, gan kravas pārvadājumiem
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Salaspils novada attīstības potenciāls -
loģistikas centra attīstība

„Rail – Baltika” p ārkraušanas 
un pasažieru stacijas izveide 

Salaspils novada teritorij ā



Stratēģiskais ietvarsStratēģiskais ietvars

Salaspils novads 
Rīgas reģionā 

Salaspils novads 
Latvijā 

Salaspils novads 
Baltijā 

Mājas iedzīvotājiem, 
kuri strādā gan 
novadā, gan Rīgā; 

Salaspils –  

Zinātnes pilsēta 

Loģistikas centrs 
un „Rail Baltica” 
pārkraušanas 
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novadā, gan Rīgā; 
atpūtas vieta novada 
un Rīgas 
iedzīvotājiem. 

 

ar attīstītu 
uzņēmējdarbību. 

 

pārkraušanas 
stacija 

 



Salaspils Salaspils -- Mūsu mājas Mūsu mājas 
radošai izaugsmei ziedošā radošai izaugsmei ziedošā 

vidēvidē” vidēvidē
Kā tiek realizēta novada vīzija

”



“Mūsu mājas”“Mūsu mājas”

• Atvasināms un saistāms ar iedzīvotāju 
piederības sajūtas vietai veidošanu

�mērķis – veicināt lokālpatriotismu



Realizētie projektiRealizētie projekti

• URBACT II programmas projekts “Together” 

• Izveidota Vietējā Atbalsta grupa, kas sastāv no 
35 NVO un interešu grupu līderiem

• Mērķis – attīstīt līdzatbildības metodes • Mērķis – attīstīt līdzatbildības metodes 
izmantošanu pašvaldībā

• Vairākas pilotaktivitātes, kur plecu pie pleca 
stādā pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji



Vietējās Atbalsta grupas Vietējās Atbalsta grupas 
realizētās aktivitātesrealizētās aktivitātes

Ģimenes dienaĢimenes diena BlogsBlogs

Zinātnes nedēļaZinātnes nedēļa

Starptautisk ā Starptautisk ā 
Inval īdu dienaInval īdu diena Pilsētas svētkiPilsētas svētki



“Radošai izaugsmei”“Radošai izaugsmei”

• atvasināms un saistāms ar 
uzņēmējdarbības fokusu uz radošumu, kur 
liela nozīme ir Salaspils novada iedzīvotāju 
spējai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību 

�Mūsdienīgas uzņēmējdarbības vides �Mūsdienīgas uzņēmējdarbības vides 
radīšana

�Mūsdienīgas pārvaldes attīstība un 
starptautiskā sadarbība



Salaspils Salaspils –– Zinātnes pilsēta:Zinātnes pilsēta:

• savu ideju un 
kompetenču 
realizēšanai

• inovatīvu • inovatīvu 
produktu 
radīšanai

• vieta, kur idejas 
kļūst par 
produktu



Salaspils novada teritorijas Salaspils novada teritorijas 
plānojumsplānojums

• Sasaiste ar 
Attīstības 
programmu

• Uzņēmējdarbības • Uzņēmējdarbības 
veicināšana



“Ziedošā vidē”“Ziedošā vidē”
• atvasināms un saistāms ar sakārtotu, 

labiekārtotu un estētiski pievilcīgu vidi, 
kurā dzīvo un darbojas Salaspils novada 
iedzīvotāji

�Inženierinfrastruktūras attīstība�Inženierinfrastruktūras attīstība

�Iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes uzlabošana



Realizētie projektiRealizētie projekti

• Ielu rekonstrukcija (Skolas iela, 
Budeskalnu iela)

• Inženierkomunikācijas 
(ūdenssaimniecības attīstība, siltumtīklu (ūdenssaimniecības attīstība, siltumtīklu 
rekonstrucija)



Energoefektivitātes palielināšanas Energoefektivitātes palielināšanas 
projektiprojekti

• KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada 
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

• “Intelģenta Enerģija Eiropai” programmas projekts 
CONURBANT

• Šķeldas katlu mājas būvniecība• Šķeldas katlu mājas būvniecība

• pašvaldības palīdzības piešķiršana energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās



Salaspils Salaspils –– vieta, kurvieta, kur
• Zinātne un zinātnieki ir tepat kaimiņos
• Inovatīvu un modernu uzņēmumu radītājs ir 

kaimiņu jaunietis
• Kaimiņos ir uzņēmums, kur var iepazīt, uzzināt 

un pamēģināt
• Kaimiņos ir skola, kur var iemācīties lietas, kas 

raisa interesi
• Kaimiņos ir skola, kur var iemācīties lietas, kas 

raisa interesi
• Tepat kaimiņos ir darbs
• Kaimiņi rūpējas viens par otru
• Kaimiņi nāk kopā un veic kopīgas darbības



Paldies par uzmanību!


