
 
1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem" 
ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts projekts 

 

Finansējuma saņēmējs Salaspils novada Dome 
Juridiskā adrese Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 

Projekta nosaukums 
Speciālista piesaiste vides aizsardzības 
jautājumu risināšanai Salaspils novada 
pašvaldībā 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/055 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Rīgas plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 

Projekta apstiprināšanas datums 25.10.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

21 000,00 

Publiskais 
finansējums 

21 000,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

21 000,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis ir paaugstināt Salaspils novada 
pašvaldības administratīvo kapacitāti vides 
aizsardzības jomā, piesaistot efektīvas publiskās 
pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu – 
vides inženieri - Salaspils novada domes 
Attīstības daļā.  
Lai nodrošinātu efektīvu teritorijas un 
ekonomiskās attīstības plānošanu, Salaspils 
novada domē ar 2010. gada maiju ir izveidota 
Attīstības daļa, kura atbild gan par teritorijas 
attīstības plānošanu, gan par ekonomisko 
attīstību un visa veida investīciju piesaisti 
novadam. Daļas atbildībā ir nodotas arī tās 
pašvaldības autonomās funkcijas atbilstoši 
Likumam par pašvaldībām, kas ir saistītas ar 
vides aizsardzības jomu. Pašlaik visus ar šo 
funkciju nodrošināšanu saistītos uzdevumus veic 
viens no Attīstības daļas projektu vadītājiem, 
kuram ar vides aizsardzību saistītie pienākumi ir 
vieni no daudziem pārējiem un nav atbilstošas 
pieredzes un izglītības. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, Salaspils novada dome ir nolēmusi 
izveidot jaunu štata vietu Attīstības daļā – vides 
inženieri un šīs štata vietas darba samaksu 24 
mēnešu periodā, kā arī darba vietas aprīkojuma 
nomas un apmācību izmaksas segt no šī 



projekta līdzekļiem.   
Projekta rezultātā gala labuma saņēmēji ir visi 
Salaspils novada iedzīvotāji un Salaspils novada 
uzņēmēji, jo efektīvi tiks realizētas ar vides 
aizsardzības jautājumiem saistītās pašvaldības 
autonomās funkcijas, tiks paaugstināta Salaspils 
novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, 
palielināta pašvaldības pārvaldes efektivitāte, 
uzlabota īstenoto funkciju kvalitāte. 
Projekta ilgums ir 24 mēneši - no 2010.gada 1. 
novembra līdz 2012. gada 31.oktobrim. 
Projekta ietvaros plānotās darbības:  

1. Vides inženiera piesaiste Salaspils novada 
domes Attīstības daļā; 

2. Vides inženiera darba vietas aprīkošana; 
3. Vides inženiera kvalifikācijas 

paaugstināšana; 
Informācijas un komunikācijas pasākumi par 
projekta īstenošanu. 

 


