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Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Rīgas plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-

2169 
Projekta apstiprināšanas datums 16.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

48 700,00 

Publiskais 
finansējums 

48 700,00 
Projekta izmaksas 

LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

48 700,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 
Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas 
attīstības plānošanas kapacitāti Salaspils 
novadā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja 
līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu 
un izstrādātu abus vietēja līmeņa plānošanas 
dokumentus – Salaspils novada Attīstības 
programmu un Teritorijas plānojumu. 
Lai nodrošinātu efektīvu teritorijas un 
ekonomiskās attīstības plānošanu, Salaspils 
novada domē 2010. gada maijā ir veikta 
reorganizācija, iepriekš veicot rūpīgu analīzi par 
nepieciešamajiem uzlabojumiem domes darbā 
teritoriālās un ekonomiskās attīstības jomā 
Salaspils novadā. Šīs reorganizācijas rezultātā 
domes administrācijā ir izveidota Attīstības daļa, 
kura atbild gan par teritorijas attīstības 
plānošanu (Attīstības programmas un Teritorijas 
plānojuma izstrādi un ieviešanas koordinēšanu, 



detālplānošanu), gan par ekonomisko attīstību 
un visa veida investīciju piesaisti novadam (gan 
publisko fondu, ieskaitot ES struktūrfondus, gan 
privāto investīciju), gan par nozīmīgāko projektu 
vadību un starptautisko sadarbību. Pašlaik 
Attīstības daļā strādā 5 cilvēki – daļas vadītājs, 2 
teritorijas plānotāji un 2 projektu vadītāji.  
Pašreiz pamatdokuments teritorijas plānošanas 
un attīstības jomā Salaspils novadā ir Salaspils 
novada teritorijas plānojums 2002. – 2012. 
gadam, tas ir apstiprināts ar 2002.gada 
25.septembra Salaspils novada domes lēmumu 
ar 31.08.2005. un 21.04.2009. grozījumiem. Kā 
viena no Teritorijas plānojuma sastāvdaļām ir 
Attīstības programma. Gan Teritorijas 
plānojums, gan Attīstības programma ir spēkā 
līdz 2012. gada beigām un līdz iepriekš minētā 
perioda beigām ir nepieciešams izstrādāt gan 
jaunu Attīstības programmu, gan jaunu 
Teritorijas plānojumu.  
Ar jaunu vietējā līmeņa plānošanas dokumentu 
izstrādi Salaspils novadā tiks radīti 
priekšnoteikumi kvalitatīva pašvaldības attīstības 
plānošanas procesa nodrošināšanai turpmāko 
12 gadu periodā, plānošanas procesā pēc 
iespējas vairāk iesaistot sabiedrību un savas 
nozares speciālistus. Pašvaldības teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrādē 
tiks ņemtas vērā aktuālās ekonomiskās 
situācijas izmaiņas valstī, kuras ir ietekmējušas 
iepriekšējo plānošanas dokumentu aktualitāti un 
īstenošanas iespējas.  
Projekta ilgums ir 24 mēneši - no 2011.gada 1. 
janvāra līdz 2012. gada 31.decembrim.  
Projekta ietvaros plānotās darbības:  

1. Teritorijas attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana Salaspils 
novada pašvaldībā. 

2. Salaspils novada Attīstības programmas 
2011. – 2017. gadam izstrāde.  

3. Salaspils novada Teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam izstrāde. 

Informācijas un komunikācijas pasākumi par 
projekta īstenošanu. 

 


