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Salaspils novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam 
ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka 
novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to 
īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstības programmas loma ir:
• apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus, 
 piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
• mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas;
• sekmēt visa veida investīciju piesaisti;
• sekmēt teritorijas atpazīstamību.

Programmu veido trīs sējumi:
• 1. sējums Pašreizējās situācijas raksturojums;.
• 2. sējums Stratēģiskā daļa, kurā ir ietverts Rīcības un investīciju plāns;
• 3. sējums Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Salaspils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam pilna versija ir pieejama 
interneta vietnēs www.salaspils.lv un www.geolatvija.lv.

KOPSAVILKUMS

SALASPILS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2019. -2025. GADAM



SALASPILS NOVADA DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
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PAR NĀKAMAJIEM 
SEPTIŅIEM GADIEM

Esam sākuši īstenot Salaspils novada 
Attīstības programmu 2019.–2025. 
gadam - visu mūsu kopīgi noteikto vīzi-
ju novada veiksmīgai attīstībai nākam-
ajiem septiņiem gadiem, kas vērsti uz 
pārdomātu izaugsmi balstījušies.
Katram salaspilietim bija iespēja pie-
dalīties galvenā pašvaldības darba 
plānošanas dokumenta satura vei-
došanā. Un esmu pateicīgs viesiem par 
līdzdalību, kritiku un ieteikumiem.
Mūsu mērķis - būt novadam, kurš 
strādā un pelna. Mēs tādi esam, un mēs 
tādi būsim! 
2018.  gadā Salaspils novadā reģis-
trētajos uzņēmumos un iestādēs vidē-
jais darba ņēmēju skaits bija teju puse 
no visiem Salaspils novada iedzīvotā-
jiem darbspējas vecumā. Katru gadu 
Salaspilī palielinās darba devēju skaits, 
kopējais Salaspils novadā reģistrēto 

uzņēmumu apgrozījums kļūst lielāks. atro-
došajos Rīgas HES un TEC 2 Nākamajos 
septiņos gados mums ir cerība ieraudzīt 
jau reālas “Rail Baltica” projekta aprises. 
Šis milzīgais ekonomiskais grūdiens mums 
jāizmanto pilnībā gan labklājības, gan infra-
struktūras uzlabošanai.
Lai arī valstī kopumā samazinās iedzīvotāju 
skaits, tomēr Salaspils novadā tas pieaug. 
Acīmredzamu ataudzi ir radījusi pašvaldības 
programma „trešais bērns par brīvu”.
Esam centušies veidot pilsonisko sabiedrību 
un veicināt valstisko piederību - Latvijas pil-
soņu Salaspilī kļūst arvien vairāk. 
Mūsu kopējo labklājības un infrastruk-
tūras uzlabošanas mērķu sasniegšanai ne-
pieciešamie darbi apkopoti attīstības pro-
grammas rīcības plāna un investīciju plāna 
sadaļās. Minēšu tikai dažus būtiskākos veica-
mos darbus.
Uzsāksim jaunas pirmsskolas iestādes 
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būvniecību, kas būtiski uzlabos pirmss-
kolas pieejamību novadā. Ir noteikts, ka 
Salaspils 1.  vidusskolai jākļūst par valsts 
ģimnāziju.
Sociālajā jomā kā prioritārs ir noteikts 
uzdevums nodrošināt pansionāta pa-
kalpojumus Salaspils novadā, tāpēc SIA 
“Salaspils veselības centrs” uzsāks jaunu 
komercdarbības veidu – sociālo aprūpi ar 
izmitināšanu.
Salaspiliešu ikdienu būtiski uzlabos jaunu 
“tranzīta” ielu izbūve, atslogojot satiksmi 
Rīgas ielā pie dzelzceļa pārbrauktuves. Arī 
turpināsim attīstīt Salaspils dzelzceļa staci-

jas apkārtni un īstenot lauku ceļu izbūves 
programmu. Īpašu vērību piešķirsim ve-
loinfrastruktūras attīstībai.
Nākamajos septiņos gados paredzēta sta-
diona futbola laukuma uzlabošana atbil-
stoši FIFA standartiem, turpinās arī māk-
slīgā ledus laukuma ieceres īstenošana. .
Ar pilnu attīstības programmu 2019.–
2025.  gadam Jūs varat iepazīties vietnē 
www.salaspils.lv sadaļā “Pārvalde > Nor-
matīvie akti > Attīstības plānošanas do-
kumenti > Attīstības programma 2019. – 
2025. gadam”.

Jūsu Raimonds Čudars
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SALASPILS NOVADA VIZĪTKARTE
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Ģeogrāfiskais stāvoklis

• Atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas labajā krastā
• Robežojas ar Rīgas pilsētu, Ikšķiles, Ķekavas, Ropažu un Stopiņu novadiem
• Platība 122.73 km² (Salaspils pilsēta - 15.10 km² un Salaspils pagasts - 107.63 km²)

Administratīvais iedalījums

• Salaspils pilsēta un Salaspils pagasts
• Salaspils pagastā atrodas Saulkalnes, Acones, Jaunsauriešu, Silabriežu un Bajāru ciemi 

Novada sasniedzamība

Novadu šķērso valsts un reģionālas nozīmes autoceļi: 
• Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) (A6)
• Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) (A4)
• Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) (A5)
• Ulbroka – Ogre (P5)

Novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils
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Iedzīvotāji
• Novadā dzīvo 23787 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits palielinās.

• Salaspils pilsētā ir 18936 iedzīvotāji, Salaspils pagastā – 4851 (PMLP dati uz 01.07.2018.)

Budžets (2018)
• Ieņēmumi 27.8 milj. EUR
• Izdevumi 25.1 milj. EUR

Plānošanas reģions
• Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā

2378723707
2343223340

2310523116

2014 2015 2016 2017 2018 01.07 2018

20 799 754 20 974 438

20 449 267

24 673 047

21 957 757

27 061 008 27 843 640

25 148 84923 984 257
18 757 879
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Ieņēmumi Izdevumi
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ATTĪSTĪBAS VĪZIJA, PRIORITĀTES UN MĒRĶI

Attīstības vīzija 2030. gadam

Salaspils novads – 
mūsu mājas radošai izaugsmei ziedošā vidē.

Prioritātes un mērķi
Salaspils novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta 

uz diviem stratēģiskajiem mērķiem:

1: Iedzīvotāju skaita un labklājības pieaugums

2: Uzņēmējdarbības pieaugums

Ilgtermiņa attīstības priekšplānā ir izvirzītas 
divas ilgtermiņa prioritātes:

1: Kvalitatīva un pievilcīga dzīves vide iedzīvotājiem

2: Mūsdienīga uzņēmējdarbības vide
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No ilgtermiņa prioritātēm 
izriet vidēja termiņa 
prioritātes:

1:  Iedzīvotājiem nepieciešamo   
      pakalpojumu pilnveidošana

2:  Inženiertehniskās  
      infrastruktūras attīstība

3:  Uzņēmējdarbības veicināšana,  
      tai skaitā iedzīvotājiem  
      nepieciešamo pakalpojumu 
      attīstības veicināšana

4:  Iedzīvotāju, uzņēmēju  
      un tūristu skaita palielināšana

Katrai vidēja termiņa 
prioritātei ir noteikti savi 
rīcības virzieni:

1.1: Izglītības pakalpojumu uzlabošana

1.2: Kultūra

1.3: Sports kā veselīga dzīvesveida garants 
         visu vecumu iedzīvotājiem

1.4:  Kvalitatīva vide Salaspils novadā

1.5: Sociālie pakalpojumi un to pieejamība

1.6: Vesels novads - Salaspils novads

2.1: Salaspils novada ceļi

2.2: Nekustamais īpašums

2.3: Inženiertehniskā infrastruktūras attīstība

3.1: Novada konkurētspējas veicināšana un vietējas  
         nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana

4.1: Pašvaldības darba un sniegto pakalpojumu  
         efektivitātes celšana

4.2: Salaspils novada atpazīstamības un labas  
         reputācijas veidošana Salaspils kā dzīvesvietas 
         izvēles motivācijā
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SALASPILS NOVADS RĪGAS REĢIONĀ, 
LATVIJĀ UN BALTIJĀ

Novada attīstības pamatvirzieni atbilst Rīgas plānošanas reģiona attīstības uzstādījumiem  
un šādi pozicionē novadu Rīgas reģionā, Latvijā un Baltijā:

Salaspils novads Rīgas reģionā
• Mājas iedzīvotājiem, kuri strādā gan novadā, gan Rīgā
• Daudzveidīga atpūtas vieta dažādu vecumu novada un Rīgas iedzīvotājiem

Salaspils novads Latvijā
• Pilsēta ar attīstītu uzņēmējdarbību un ilgtspējīgiem pilsētvides risinājumiem
• Derīgo izrakteņu ieguve

Salaspils novads Baltijā
• Loģistikas centrs un “Rail Baltica” pārkraušanas stacija

Salaspils
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
2019. gada janvārī SIA “Lursoft” datu bāzē ir minēti 1783 aktīvi Salaspils novadā reģistrēti uzņēmumi. 
Pēc CSP datiem 78% no visām Salaspils novadā reģistrētajām uzņēmējdarbības struktūrām darbojas pakalpojumu jomā. 
Tabulā ir apkopoti 10 lielākie Salaspils novada uzņēmumi ar apgrozījumu virs 2 milj. EUR 2017. gadā.

Uzņēmums Apgrozījums, EUR Darbības veids
SIA “SKONTO PREFAB” 35 003 699 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
SIA “TMB Elements” 29 347 161 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
Kooperatīva sabiedrība “BALTIJAS DĀRZEŅI” 22 139 512 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
SIA “Kuehne+Nagel” 16 466 264 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports; Pārējās transporta palīgdarbības 
SIA “Baltrotors” 8 642 137 Hidraulisko rotatoru un aksesuāru ražotājs
SIA “Europlasts” 5 955 773 Plastmasas būvelementu ražošana
SIA “DIŽOZOLS PLUS” 5 787 262 Mēbeļu izgatavošana
SIA “Virši F” 5 769 457 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
SIA “Bauroc” 5 641 279 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
SIA “SAULKALNE S” 5 488 803 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
KOPĀ 140 241 347  

Salaspils novada teritorijā reģistrētajās iestādēs un uzņēmumos vidējais darba ņēmēju skaits bija 7176  
(Valsts ieņēmumu dienests, 31.03.2018.).

Salaspils novada teritorijā atrodas vairāku lielu uzņēmumu struktūrvienības, kas nodarbina arī novadā deklarētos iedzīvotājus. 
Trīs lielākie - AS “Latvenergo”, SIA “RIMI Latvija” un SIA “MAXIMA Latvija”.
Pēc 2017. gada datiem Salaspils novada teritorijas attīstības indekss (TAI) ir 0.844. Pozitīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā 
Salaspils novada attīstība ir norisinājusies straujāk nekā vidēji Latvijā. 

Lielākie izaicinājumi uzņēmējdarbības jomā: 
• izmantot “Rail Baltica” sniegtās iespējas
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ATTĪSTI SAVU BIZNESU SALASPILS NOVADĀ!

www.investinsalaspils.lv
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IZGLĪTĪBA
Salaspils novadā atrodas šādas izglītības iestādes:

Vispārējās izglītības iestādes
• Salaspils 1. vidusskola (970 izglītojamie 01.09.2017.)
• Salaspils 2. vidusskola (831 izglītojamais 01.09.2017.)

Abās novada vidusskolās ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums.
Salaspils 2. vidusskola pakāpeniski tiek pārveidota par pamatskolu. 
Aptuveni 990 skolēni mācās izglītības iestādēs citās pašvaldībās, pārsvarā Rīgā. 
2017. gadā tika atklāts Salaspils 1. vidusskolas jaunais korpuss,  
kurā izvietotas 7.-12. klašu mācību telpas.        
 
Pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
• PII «Atvasīte»
• PII «Saime»
• PII «Jāņtārpiņš»
• PII «Ritenītis» 
• PII «Daugaviņa»
• PII «Saulīte» 

01.09.2017. visas PII apmeklēja 1161 izglītojamais. 

1445 1543 1615 1702 1801

   2013 2014 2015 2016 2017

 Salaspils 1. vidusskola 706 775 830 884 970
 Salaspils 2. vidusskola 739 768 785 818 831
 Kopā Salaspils novadā 1445 1543 1615 1702 1801

1116

1078
1102

1132
1161

2013 2014 2015 2016 2017
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Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
• Salaspils sporta skola (165 izglītojamie 01.09.2017.)
• Salaspils mūzikas un mākslas skola (237 izglītojamie 01.09.2019.)

Bērnu un jauniešu skaits novadā pieaug. 

Nozīmīgākie plānotie darbi izglītības jomā: Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība

    2013 2014 2015 2016 2017

 Salaspils sporta skola  106 116 165 154 165
 Salaspils Mūzikas un mākslas skola 216 213 217 237 237
 Kopā Salaspils novadā  322 329 382 391 402

322 329
382 391 402

2404 2499 2604 2698 2776 2759

1882 1931 1959 2076 2141 2179

2014 2015 2016 2017 2018 01.07.2018
0-6 gadu vecumā 7-18 (neieskaitot gadu vecumā)
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KULTŪRA

Salaspils novada teritorijā darbojās šādas kultūras iestādes:
• Salaspils kultūras nams,
• Daugavas muzejs un tā struktūrvienība Salaspils Memoriāls,
• Salaspils novada bibliotēka ar filiālēm.
Kultūras namā darbojas vairāk nekā 20  mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi dažādu vecumu audi-
torijai, tiek rīkoti pasākumi, organizētas teātra izrādes un kino seansi. 
Daugavas muzejs un Salaspils memoriāls ir nozīmīgi kultūras objekti Latvijas mērogā ar ievērojamu ekspozīciju. 
Kopš 2015. gada augusta pasākumi tiek rīkoti arī jaunizveidotajā Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā. 
Sīkāka informācija par novada kultūras dzīvi ir pieejama interneta vietnēs www.salaspilskultura.lv, 
salaspilsmemorials.lv un www.daugavasmuzejs.lv
Nozīmīgākie plānotie darbi kultūras jomā: kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve
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SPORTS

Salaspilī ir pieejami divi sporta centri, kur tiek organizētas gan treniņu nodarbības un sacensības 
bērniem un jauniešiem, gan arī citiem sportot gribētajiem - Salaspils sporta skola un Salaspils 
sporta nams. Sportot gribētājiem ir iespēja apmeklēt Salaspils stadionu, kam ir sintētiskais futbola 
laukums, 8 vieglatlētikas celiņi 420 metru garumā, vieglatlētikas sporta veidu sektori. Sporta namā 
2017. gadā tika atklāts peldbaseins, kas ir pieejams visiem interesentiem. Sīkāka informācija pieeja-
ma interneta vietnēs www. salaspilssporto.lv un www.salaspilsbaseins.lv.

Nozīmīgākie plānotie darbi sporta jomā: 

• stadiona rekonstrukcija 

• ledus halles būvniecība
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KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

Kopš 1997. gada siltumapgādi Salaspils pilsētā un Saulkalnē nodrošina pašvaldības uzņēmums 
SIA “Salaspils siltums”. Gadā uzņēmums nodod patērētājiem ~60 000 MWh siltumenerģijas. 
Uzņēmums ir veicis siltuma avotu un centralizētās siltumapgādes pārvades modernizāciju. Lai 
pilnībā sakārtotu centralizētās siltumapgādes sistēmas Salaspilī un Saulkalnē, nepieciešams 
turpināt darbu pie siltumenerģijas patērētāju iekšējo sistēmu modernizācijas – izbūvējot 
siltummezglus ar neatkarīgu pieslēgumu.
Centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus Salaspils novadā nodrošina pašvaldības  
SIA “Valgums-S”. Piesaistot ES fondu finansējumu, uzņēmums realizē projektus, kuru mērķis ir 
ūdenssaimniecības objektu renovācija un jaunu tīklu izbūve. Ir īstenoti projekti “Ūdenssaimniecības 
attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”, “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils 
novada Acones ciemā”, noslēgumam tuvojas projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils 
novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”.
Neskatoties uz apjomīgajiem jau veiktajiem darbiem, centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu 
sakārtošanā vēl veicams liels darbu apjoms, kas ietver ne tikai esošo sistēmu renovāciju, bet arī 
sistēmu paplašināšanu.  
Atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā nodrošina SIA “Eco Baltia Vide”.
Salaspils novadā ir dabas gāzes infrastruktūra, kuras uzturēšanu nodrošina AS “Latvijas gāze”.

PI “Salaspils novada komunālais dienests” atbild par Salaspils novada un pilsētas  publisko 
teritoriju uzturēšanu un kopšanu, un skolēnu pārvadājumiem.

Nozīmīgākie plānotie darbi infrastruktūras uzlabošanas un vides jomā: 
• atkritumu šķirošanas laukuma izbūve
• izbūvēt saules enerģijas ražotni, pakāpeniski pārejot tikai uz atjaunojamo 
      energoresursu izmantošanu.
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Pašvaldības īpašumā atrodas 67.306 km ielu, no kurām 40.818 km (60.6%) ir asfaltētas, 16.202 km 
(23.8%) – šķembotas, bet 10.468 (15.6%) ar grunts segumu. 
Novadā pastāvīgi tiek uzlabots ielu un ceļu stāvoklis. Pēdējo gadu laikā ir rekonstruētas un 
labiekārtotas pilsētas centrālās ielas (Rīgas, Skolas, Miera, Lauku ielas), ievērojami uzlabojot pilsētas 
pievilcību un pārvietošanās kvalitāti. Atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski tiek sakārtotas 
Salaspils pilsētas apkaimju mazās ielas.

Nozīmīgākie plānotie darbi infrastruktūras uzlabošanas un vides jomā: 
• Nometņu ielas, Lielās Lazdu ielas, Park & ride izbūve;
• pilsētvides attīstība - pilsētas centrālā laukuma projekta izstrāde un realizācija

PILSĒTVIDE
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VESELĪBAS APRŪPE  
UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana Salaspils novada iedzīvotājiem ir viena no novada domes pri-
oritātēm.
Salaspils novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību sniedz, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus 
pašvaldības iestāde Salaspils novada Sociālais dienests. Sociālais dienests sniedz vai nodrošina: 
• sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā, 
• sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, 
• sociālā darba pakalpojumu. 

Salaspils novada iedzīvotājiem ambulatoros medicīniskos pakalpojumus sniedz SIA “Salaspils 
veselības centrs”, kur pieejami plaša spektra speciālistu pakalpojumi. Tomēr veselības centrā 
strādājošie ārsti ir noslogoti, un pie speciālistiem veidojas garas rindas. Novadā atrodas arī trīs 
zobārstniecības prakses. Plašāka informācija par SIA “Salaspils veselības centrs” darbību ir atroda-
ma interneta vietnē www.salaspilsvc.lv.

Nozīmīgākie plānotie darbi veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā: 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas izbūve
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TŪRISMS

Salaspils novads vēsturiski veidojies rūpniecības attīstības ietekmē, Salaspilij nav vecpilsētas, visi vēs-
tures un apskates objekti ir izvietoti visā novada teritorijā. Ievērojamākie tūrisma objekti novadā ir:
• Nacionālais botāniskais dārzs,
• Daugavas muzejs,
• Salaspils memoriāls,
• Ako piemiņas zīme,
• Sv. Jura baznīcas drupas,
• Rīgas hidroelektrostacija, ūdenskrātuve un aizsargdambis,
• Doles salas dabas parks.

2015. gadā tika izveidots Salaspils novada tūrisma informācijas centrs (TIC). Apkalpoto klientu 
skaits pieaug. 2017. gadā TIC viesojās 6145 apmeklētāji. Informācija par tūrisma iespējām Salaspils 
novadā ir atrodama interneta vietnē visit.salaspils.lv.
Novadā ir izstrādāti trīs velomaršruti, kas ir ieļauti vienotajā Latvijas velomaršrutu tīklā, ir divi ūden-
stūrisma maršruti.
Naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums tūristiem Salaspils novadā ir ļoti ierobežots.

Nozīmīgākie plānotie darbi tūrisma jomā: 
• veloceliņa izbūve (lai savienotos ar Rīgas veloceliņu)
• Pierīgas tūrisma nozares sadarbības pasākumi vietējo un ārvalstu viesu piesaistei
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