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Ievads 

 

Biedrība “Stopiľu un Salaspils partnerība” (turpmāk – Partnerība) tika izveidota 2009. 

gadā ar galveno mērķi attīstīt un veidot vienotu un dzīvošanai labvēlīgu Stopiľu novada un 

Salaspils novada lauku teritoriju. Partnerība ir apľēmusies piesaistīt finanses no dažādiem 

finanšu avotiem un piešķirt tās dažādām sabiedrības interešu grupām, lai sasniegtu galveno 

mērķi – veicināt un atbalstīt lauku teritoriju attīstību. Viens no uzdevumiem galvenā mērķa 

sasniegšanā ir sabiedrības līdzdalība. 

Pētījums par Salaspils pašvaldības lauku teritoriju „Doles sala” ir izstrādāts ar mērķi 

noskaidrot galvenās attīstības nozares, pamatojoties uz pētījumā veikto analīzi par teritoriju, 

kā arī noskaidrojot partnerības teritorijas iedzīvotāju intereses, kas apkopotas pēc fokusa 

grupu semināru rezultātiem, un iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas vides attīstībā. 

Pētījuma darba uzdevums: Veikt Doles salas teritorijas ekonomiskās un sociālās 

situācijas analīzi, identificēt potenciālos attīstības resursus un virzienus. Darbs veikts Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana ” ietvaros.  

Pētījuma mērķis: Veikt situācijas analīzi, lai nodrošinātu atbilstošu prioritāšu 

izvirzīšanu reģiona plānošanā, kā arī veicinātu teritorijas attīstību un iedzīvotāju iesaistīšanos 

teritorijas attīstības procesu virzībā.  

Pētījuma ietvaros veicamie uzdevumi:  

1. Veikt pieejamo informatīvo resursu apkopojumu 

2. Noorganizēt iedzīvotāju Forumu ar vismaz 5 dažādu sociālo un ekonomisko 

grupu pārstāvju līdzdalību; 

3. Veikt iegūto datu analīzi; 

4. Raksturot ciemata situāciju pēc SVID principiem. 

Pētījums ietver informāciju par:  

1. vispārēju teritorijas raksturojumu,  

2. demogrāfisko situāciju un apdzīvojuma struktūru dzīvojamajā teritorijā,  

3. teritorijas ekonomisko situāciju, tai skaitā realizēto uzľēmējdarbību, teritorijas 

dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, tūrisma resursiem un tūrisma potenciālu, 

4. sociālo situāciju – publiskā sektora pakalpojuma pieejamību,  

5. nevalstisko organizāciju darbību, 
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6. lauksaimniecības un zivsaimniecības nozīmi partnerības teritorijā.  

1. Teritorijas vispārīgs raksturojums 

 

Ciems „Dole” atrodas Salaspils novada lauku teritorijā, novada dienvidrietumu daļā uz 

Daugavā esošās Doles salas. Salas Dienvidaustrumu mala piekļaujas Rīgas HES 

ūdenskrātuves malai, Dienvidu mala – HES dambim, Ziemeļos un Ziemeļaustrumos – 

Daugavai, Ziemeļrietumos – sausajai Daugavai. 

Attēls Nr. 1. Doles salas teritorijas izvietojums Salaspils novadā 

 

Ar citām teritorijām Doles salu savieno Rīgas apvedceļa posms Salaspils – Babīte (A5), 

kas šķērso Rīgas HES aizsprostu un saista Salaspili ar Ķekavas, Mārupes un Olaines 

novadiem. Lielākās tuvākās pilsētas ir Salaspils - 8km, Ķekava – 10km, Ikšķile - 16km, Rīga 

- 20km, Ogre - 24km. Salaspils novada teritorijas plānojumā Doles sala ir izdalīta kā atsevišķs 

ciems Salaspils novadā. Pēc apbūves un apdzīvotības Doles salā var izdalīt sekojošas 

apdzīvotas vietas: Dolesmuiža, Solāžas, Annuškas, Taurītes, Bēči. 

Salas kopējā platība ir 975 ha. Līdz Rīgas HES aizsprosta uzcelšanai salas garums bija 

8,7 km. Pašlaik tās augšdaļu appludinājusi Rīgas HES ūdenskrātuve, atlikušās daļas garums ir 

5,2 km, platums 2 – 2,5 km. Ūdenskrātuve norobežota ar dambi, kura relatīvais augstums virs 

salas sasniedz 10 – 12 m. Pie HES aizsprosta Daugava ir 390 m plata, pie Doles salas 

dienvidrietumu gala – 550 m plata. Visu salas teritoriju aizľem dabas parks „Doles sala”. 
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Parka kopējā platība, ieskaitot ūdens teritorijas, ir 1044 ha.  

Gar vienu salas pusi agrāk tecēja Daugavas pamatplūsma, gar otru pusi neliela tece - 

Sausā Daugava. Tagad Sauso Daugavu aizšķērso aizsprosts, un tā ir kļuvusi līdzīga vecupei. 

Salaspils teritorijā atrodas 8,4 km garš Sausās Daugavas posms. Pie Annuškas (salas 

dienvidrietumi) Sausās Daugavas platums ir aptuveni 350 m, pie Doles muižas – ap 200 m. 

Pēc Salaspils novada mājaslapā pieejamās informācijas par Doles salu, lielāko daļu 

salas aizľem plakans, nedaudz viļľots līdzenums ar absolūto augstumu 5–10 m virs jūras 

līmeľa. Mūsdienu reljefā ir saglabājusies bijušās Daugavas attekas – Lebjavas gultne 250–500 

m platumā. Zemes virsmas absolūtais augstums virs jūras līmeľa šeit pazeminās līdz 1–5 m. 

Upes gultnes atliekas sadala salu divās daļās. Lejasdaļa saglabājusies maz izmainītā stāvoklī – 

liela daļa apaugusi ar mežu, iedzīvotāju skaits neliels. Doles salas augšdaļa, kura piekļaujas 

Rīgas HES aizsprostam, ir stipri vairāk pārveidota. Dzelzsbetona rūpnīca, malkas 

sagatavošanas laukums, zivju audzētava un dārzkopības sabiedrības rada rūpnieciska rajona 

iespaidu. Lielu daļu salas teritorijas aizľem izstrādātais grants karjers. 1987.gadā Doles salas 

dabas parks pārľemts valsts aizsardzībā ar mērķi saglabāt uz salas vēl palikušos kultūras un 

vēstures pieminekļus un nodrošināt rekreācijas resursu optimālu izmantošanu. Parks aizľem 

visu salas teritoriju. Doles salā atrodas arī ievērojams aizsargājams dabas objekts – Doles 

salas dolomīta atsegums, kura platība ir aptuveni 0,5 ha.  

Doles salā ir arī Vecdoles viduslaiku pilsdrupas, bet līdzšinējais salas lepnums - 

Doles dižozols gāja bojā 2007.gada vasarā.  Daugavas muzejs izvietots Doles muižas ēkā, kas 

celta 1898.gadā romantisma stilā. Apkārt ir jauks Doles parks. Interesanti, ka parks izveidots 

pareiza četrstūra formā. 

Nozīmīgākie zemes izmantošanas veidi ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes (pļavas, 

tīrumi, zālāji) un mežu zemes. Lielu daļu teritorijas aizľem krūmiem aizaugušas zemes un 

cilvēku stipri pārveidotas teritorijas (mazdārziľi, zemes zem pagalmiem un ceļiem). Mežu 

kopplatība Salaspils novadā ir 3868,4 ha jeb 30,5% no teritorijas kopējās platības. 
1
 Doles salā 

meži aizľem 39,7% lielu daļu teritorijas salas vidienē.
2
  

Lejpus aizsprosta Daugava arī ir uzskatāma par pārveidotu upi, jo tās tecējuma režīms 

pakļauts Rīgas HES darba režīmam, kas stipri atšķiras no normālas upes tecējuma. Kad Rīgas 

HES darbojas, upe lejpus-aiz sprosta ātri uzplūst un kļūst ļoti strauja, savukārt, kad Rīgas 

HES nestrādā, arī upes tecējums būtiski palēninās un tā kļūst seklāka. Nevienmērīgais 

tecējums veicina pastiprinātu krastu eroziju. Krastu pārpurvošanās rezultātā Doles salā 

                                                 
1
 Salaspils novada Teritorijas plānojums 2002-2012.gadam 

2
 Dabas parka „Doles sala” Dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2009. līdz 2019. gadam, plāna pasūtītājs: 

Latvijas vides aizsardzības fonds 
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izveidojušās jaunas ūdensputnu ligzdošanas vietas. 

 

2. Demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra 

 

Doles sala ir pievilcīga vieta dzīvošanai, īpaši atpūtai. Tomēr no blīvākas apdzīvotības 

to pasargā zemes dalīšanas, būvniecības un saimniekošanas ierobežojumi dabas lieguma zonā. 

Tanī skaitā, arī Salaspils novada teritorijas plānojumā ir iestrādāti papildu būvniecības 

ierobežojumi, kas sekmē dabas parka vērtību saglabāšanu. 

 

 

Attēls Nr 2.1: Iedzīvotāju skaits Salaspils pagastā 

  

Pēc Salaspils novada domes sniegtās informācijas, 2011.gada janvārī savu dzīves vietu 

Doles salā deklarējuši 327 iedzīvotāji. 2009.gadā šis rādītājs bija 284 iedzīvotāji. Jāmin, ka 

vasarās un brīvdienās, iedzīvotāju skaits salā ir vismaz divas reizes lielāks, tas saistīts ar 

viensētu, bet galvenokārt ar dārzkopības „Dole” mazdārziľu īpašnieku citu pastāvīgās dzīves 

vietas deklarēšanu. Iedzīvotāju skaits teritorijā pēdējos gados mainījies nedaudz galvenokārt 

mehāniskās kustības rezultātā, ko var skaidrot dažādi, tanī skaitā, ar Rīgas tuvumu. Kā arī 

jāľem vērā Salaspils novada dabīgā pieauguma rādītāji, kas piemēram 2009.gadā bija +64.  

Ľemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu uz aplūkojamo teritoriju, jāsecina, ka 

iedzīvotāju blīvums Doles salā ir neliels un ir pielīdzināms Salaspils pagasta vidējiem 

rādītājiem. Iedzīvotāju blīvums Salaspils novadā kopumā ir 182,8 iedz./km
2
, Salaspils pilsētā 

1513,4 iedz./km2, bet Salaspils pagastā 44,3 iedz./km2.  

Kopumā Salaspils lauku teritorijas iedzīvotāju skaita palielināšanos ir veicinājusi lielo 

rūpniecisko objektu atvēršana gan Saulkalnē, gan Aconē, gan Dolē, taču precīzi – datorizēti 
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dati par iedzīvotāju skaitu lauku teritorijā pieejami tikai kopš 1995.gada pēc Salaspils pilsētas 

ar lauku teritoriju statusa iegūšanas un precīzas teritorijas robežu noteikšanas.  

Doles salā tāpat kā Salaspilī un Saulkalnē vēsturiski vislielākās iedzīvotāju skaita un 

sastāva korekcijas notikušas 20.gs. 60os un 70os gados, kad tika veikta Rīgas HES 

būvniecība. Daļa pamatiedzīvotāju bija spiesti pārcelties uz dzīvi Rīgā, Salaspilī un Ķekavā.  

Viľu vietā salā ieradās viesstrādnieki un padomju savienības – diemžēl ne tas labākais 

kontingents. Tagad par šiem notikumiem liecina vien pamestā rūpnīca, kas tika uzcelta tieši 

HES celtniecības vajadzībām. Strādnieki ir izmitināti Salaspils pilsētas daudzdzīvokļu namos, 

bet salā īpašumus atguvuši un atgriezušies to vecie īpašnieki.   

 

Pēc Salaspils novada domes sniegtajiem datiem, 2011.gadā Doles salā ir reģistrēts šāds 

iedzīvotāju skaits vecuma grupās: : 

 21 bērns vecumā līdz 6 gadi; 

 34 bērni līdz 18 gadu vecumam; 

 193 darbspējas vecuma iedzīvotāji – 19 līdz 61 gads; 

 72 iedzīvotāji vecumā no 62 gadiem. 

 

 

Attēls Nr. 2.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra Doles salā  

Kā redzams Attēlā 2.2, tad arī Doles salas teritorijā, kā arī Salaspils novadā kopumā, 

lielākā daļa iedzīvotāju ir darba spējas vecumā, līdz ar to ļoti būtisks ir nodarbinātības 

jautājums. Nekādu rūpniecisku un ražošanas uzľēmumu, kas nodrošinātu darba vietas 

iedzīvotājiem, Doles salā nav. Doles salas iedzīvotāji strādā Rīgā, Salaspilī vai citās tuvākajās 
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teritorijās. Līdz ar to ļoti būtisks ir transporta jautājums (īpaši, sabiedriskais transports), kā arī 

vietējās uzľēmējdarbības vides attīstība un veicināšana.  

Pēc Valsts Nodarbinātības aģentūras datiem 2011.gada sākumā bezdarba līmenis valstī 

ir 14,5%  (163454), Rīgas reģionā - 10.8% (62131), bezdarba līmenis Salaspils novadā ir 10% 

(1575)*. Salaspils pilsētā reģistrēti 1317 bezdarbnieki, bet lauku teritorijā 254. Ilgstošie (ilgāk 

kā gadu) bezdarbnieki Salaspils pilsētā ir 520, bet pagastā - 95. 
3
 Bezdarba līmenis Salaspils 

novadā ir viens no zemākajiem valstī, kas protams ir izskaidrojams ar Rīgas tuvumu un līdz ar 

to daudz lielāko pieejamo darba vietu skaitu. Precīzu bezdarbnieku skaitu Doles salā noteikt 

nav iespējams. Statistikas datu mazākais rādītājs ir pagasti. Ľemot vērā iedzīvotāju blīvumu 

salā, kā arī to, ka nav nekādu redzamu apstākļu, kas īpaši veicinātu bezdarbu tieši šajā 

teritorijā, tad jāsecina, ka bezdarba procents nepārsniedz vidējo Salaspils pagasta rādītāju 

kopumā.  

 Salaspils novadā nacionālo sastāvu būtiski ietekmējuši tādi vēsturiskie notikumi kā 

Rīgas HES būvniecība, kā arī lielo rūpniecības objektu attīstība citās novada teritorijās, kas 

stipri palielināja cittautiešu skaitu teritorijā. Šobrīd Salaspilī – 45% ir latvieši un 55% 

cittautieši
4
.  Doles salā tāpat kā citās Salaspils pagasta teritorijās šobrīd vide ir izveidojusies 

latviskāka, ar mazāku cittautiešu īpatsvaru.  

Doles salā ir 570 zemes īpašumi, no kuriem 81% pieder privātajiem zemes 

īpašniekiem, bet pēc lieluma privāto īpašnieku zemes sastāda apmēram pusi no salas 

teritorijas. Lielākā daļa privāto īpašumu zemes ir lauksaimniecības un apbūves gabali, bet 

valsts īpašums galvenokārt ir salas vidienes meži. Valsts un pašvaldības īpašumā ir 18 zemes 

gabali. Detalizētāks zemes īpašumu sadalījums skatās Doles salas zemes īpašumu kartē. 

                                                 
3
 Nodarbinātības valsts aģentūra 2011.gada 31.marts, 

 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=330&txt=332&t=stat 

*Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 
4
 Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva, 01.01.2011. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.  

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=330&txt=332&t=stat
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Attēls Nr. 2.3. Doles salas zemes īpašumu karte 
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3. Ekonomiskās situācijas raksturojums 
 

3.1. Dabas, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisma resursi, tūrisma potenciāls 

 

Visu Doles salas teritoriju aizľem dabas parks Doles sala. 1987.gadā Doles salas dabas 

parks pārľemts valsts aizsardzībā ar mērķi saglabāt uz salas vēl palikušos kultūras un vēstures 

pieminekļus un nodrošināt rekreācijas resursu optimālu izmantošanu. 2004. gadā dabas parks 

Doles sala iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā – Natura 2000 

teritoriju tīklā. 

Ievērojama kultūrvēsturiskā vērtība ir arī muižas parkam. Bet no kultūrvēsturiskiem 

objektiem iespējams apskatīt senās kulta vietas – Jāľkalns, Vecdoles pils mūris, 1812. gadā 

būvētās skanstes pie Solāžiem, senā kaļķu cepļa drupas, bijušās pārceltuves un enkurvietas, kā 

arī dižliepa pie „Taurīšu mājām".  

Doles salas dabas parka teritorijā atrodas arī ģeo-morfoloģiskais dabas piemineklis – 

Doles salas dolomītu atsegums – kas ir ne vien Latvijas, bet arī Eiropas aizsargājams biotops. 

Šeit ir sastopamas retas augu un putnu sugas. 

Kā vēsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības apkopotie dati, tad Doles sala ir arī ornitologu 

iecienīta putnu pētniecības vieta. Daudzveidīgo dabiskas un mākslīgas izcelsmes biotopu dēļ 

šajās vietās visos gadalaikos koncentrējas daudz putnu, īpaši liela ir ar ūdeľiem saistīto sugu 

daudzveidība. Doles salā varētu atzīmēt trīs labākās putnu novērošanas vietas:  

1) zivju dīķu komplekss no astoľiem nelieliem dīķiem, kuros ik rudeni tiek nolaists 

ūdens – tur sastopami daudzu sugu bridējputni;  

2) Annuškas pļavas – sausas nekultivētas pļavas Sausās Daugavas krastā, kā arī blakus 

esošā upe ar krācēm, kur koncentrējas ūdensputni un kaijas, bet pļavās iespējams novērot 

retus ziemotājus, piemēram, lielo čaksti, peļu klijānu un purva pūci. Putnu novērošana notiek 

arī Sausajā Daugavā;  

3) Doles muižas (Daugavas muzeja) parks – laba dažādu meža un parka putnu 

novērošanas vieta. Salā ziemo paugurknābja gulbis. 

Doles sala ir viens no būtiskākajiem tūristu piesaistes resursiem Salaspils novadā. 

Salaspils novads vēsturiski veidojies rūpniecības attīstības ietekmē, Salaspils pilsētai nav 

vecpilsētas, bet dažādie vēstures un apskates objekti ir izkaisīti visā novada teritorijā. 

Visvairāk tie ir koncentrējušies tieši Doles salā, līdz ar to veidojot to par tūristu iecienītu 
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galamērķi. 

 Savulaik Doles sala plānota kā nozīmīgs Rīgas pilsētas rekreācijas un tūrisma objekts 

ar dažādiem atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektiem. Straujo sociālekonomisko un 

politisko pārmaiľu rezultātā, šie plāni netika realizēti, taču Doles salai joprojām ir augsts 

rekreācijas un tūrisma potenciāls. Patlaban dabas parks tiek izmantots gan aktīvai atpūtai, gan 

ģimeľu tūrismam, gan izglītības vajadzībām.  

 Liela nozīme apmeklētāju piesaistīšanā Doles salai ir Daugavas muzejam, kas ir šobrīd 

svarīgākais salas tūrisma objekts. Muzejs izveidots Doles muižas kompleksā un skatītājiem 

atvērts kopš 1977.gada. Daugavas muzejā izveidots plašs piedāvājumu klāsts – muzeja 

ekspozīciju apskate, ekskursija pa Doles salu, atpūtas vietas, tradicionālo svētku svinēšana 

u.c. Muzejs piedāvā gan mākslas, gan tematiskās izstādes par Daugavu. Muzeja parkā 

iekārtota brīvdabas ekspozīcija – Daugavas lejteces zvejnieka sēta, paredzētas nodarbības arī 

bērniem un skolēniem. Dolēnieši lepojas, ka tieši Doles sala ir eksprezidentes Vairas Vīķes – 

Freibergas bērnības zeme. 

Muzeju apmeklētāju skaits parādīts tabulā: 

Gads Apmeklētāju skaits 

2003 19 270 

2004 22 271 

2005 23 528 

2006 24 063 

2007 30 647 

2008 29 210 

2009 25 327 

2010 25 304 

3.1. Tabula: Daugavas muzeju apmeklētāju skaits pa gadiem
5
 

 

Ir redzams, ka 2007. gadā apmeklētāju skaits sasniedzis maksimumu es ieteiktu labāk 

„lielākais apmeklētāju skaits bija sasniegts 2007.gadā”, bet pēdējos 3 gados samazinājies, 

tomēr joprojām saglabājot pārsvaru vēl pār 2006. gadu. 2009. un 2010. gada kritumu var 

skaidrot ar Latvijā kopējā tūrisma apjoma samazināšanos, sakarā ar vispārējo pasaules 

ekonomisko krīzi. Tomēr tūristu interese par muzeja piedāvājumu joprojām ir augsta.  

Daugavas muzejs piedāvā iespēju organizēt gan kāzas, gan citus svētkus Ļoti 

iecienītas ir tradicionālo svētku svinēšana – Lieldienas, Līgo. Tāpat liela atsaucība ir Muzeju 

                                                 
5
 Daugavas muzeja sniegtie dati 
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nakts pasākumiem.  

 Plānojot aktīvo atpūtu salā, ir izveidotas gan ugunskura, gan telšu vietas. Viens no 

iecienītiem atpūtas veidiem Doles salā ir makšķerēšana. Makšķerēšana Daugavā, tāpat kā 

Rīgas HES ūdenskrātuvē un Mazā Juglā, ir publiski pieejama jebkuram. Makšķerēšana un 

atpūtas organizēšana pie ūdeľiem var kalpot arī kā būtisks rekreācijas resurss, kas piesaistītu 

makšķerēšanas sporta cienītājus no Rīgas un tālākas apkārtnes. 

Dabas parkā atrodas divas viesu mājas. Viesu māja „Sapľu Saliľa” uzľem atpūtniekus 

un piedāvā banketu organizēšanu līdz 90 cilvēku lielām grupām. Savukārt Villa Dole
6
 

piedāvājumā ir gan viesu nama, gan arī aktīvās atpūtas (sporta, makšķerēšanas, velo-tūrisma 

u.c.) iespējas. Doles sala ir iekļauta arī velo-atpūtas cienītāju maršrutos. Tas paver lielākas 

iespējas velosipēdu nomas attīstībai. Viens no tiem ir ar nosaukumu „Atklāj Doles salu!”
7
, 

norādīts kartē ar sarkano līniju: 

 

                                                 
6
 www.villadole.lv  

7
 Sīkāku informāciju var iegūt Latvijas velo-informācijas centrā Rīgā.  

http://www.villadole.lv/
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Attēls Nr. 3.1. Velo-maršruta karte 

Teritorijā ir bijis uzsākts arī velo-tūrisma projekts, kas dažādu iemeslu dēļ nav ticis 

realizēts atbilstoši iecerēm un guvis plānotos panākumus. Tomēr arī šī pieredze ir 

izmantojama nākotnē realizējot līdzīga satura projektus. Tikuši izcirsti veloceliľi mežā, kas 

strauji aizauguši ar krūmiem un vairs nav izmantojami. Velo-tūrisma attīstību pašreiz 

apgrūtina arī zemā ceļu segumu kvalitāte, velo-braukšanai nedrošas ceļu apmales, kā arī 

klaiľojoši suľi. Vienīgais sabiedriskais transports uz Doles salu – autobuss - nav piemērots 

velosipēdu pārvadāšanai.  

Nozīmīgākie aspekti, kas piesaista teritorijai apmeklētājus ir sekojoši:  

1) Daugavas muzejs un tā saistošais piedāvājumu klāsts;  

2) Doles salas novietojums jeb tuvums Rīgai, Salaspilij un citām lielām apdzīvotām 

vietām;  

3) Teritorijas ainaviskā pievilcība;  

4) Teritorijas dabas resursi – Daugava, dabas pieminekļi, liels meža masīvs, putnu 

daudzveidība u.c.;  

5) Doles salas interesantā vēsture. 

Tā kā Doles salai ir augsts tūrisma un rekreācijas potenciāls, ir jāvelta īpaša uzmanība tā 

attīstībai. Labas iespējas šajā nozarē ir ne tikai Daugavas muzeja administrācijai (pārstāvot 

Salaspils pašvaldību), bet arī privātajiem īpašniekiem. Tūrisma nozares tālāka attīstība 

palielinātu devumu ekonomikas attīstībā, veicinot vietējo uzľēmējdarbību, radot jaunas 

darbavietas un saglabājot esošās, palīdzot lauku un reģionālajai attīstībai, kā arī palielinot 

pieprasījumu pēc citu nozaru precēm un pakalpojumiem. Attīstot tūrismu rodas arī iespējas 

iegūt līdzekļus kultūrvēsturiskā mantojuma un vides kvalitātes saglabāšanai.  

Kā būtiskākos negatīvos faktorus tūrisma attīstībai varētu minēt: 

1) Teritorijā nav pietiekami izplānota tūrisma infrastruktūra – dabas takas, velo-maršruti 

(ir tikti izveidoti, bet nav uzturēti tehniskā kārtībā), apskates objekti, atkritumu 

konteineri, tualetes,; 

2) Salai nav pietiekami nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme; 

3) Neskatoties uz teritorijas novietojumu, nav attīstīta ūdenstransporta satiksme; 

4) Doles salā praktiski nav pieejami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 

5) Teritorijā nav pārtikas veikalu 

6) u.c. 

Veicinot tūrisma attīstību Doles salā būtiski ir ľemt vērā arī salas iedzīvotāju intereses. 

Īpaša uzmanība pievēršama atkritumu un dabas postīšanas jautājumu risināšanai. Diemžēl 

tūristu pieplūdumam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Kultūras līmenis salas 
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apmeklētājiem ir dažāds. Salas iedzīvotāji ir neapmierināti ar dabas piesārľošanu, atkritumu 

izmētāšanu un citiem postījumiem, kas saistīti ar tūristu ierašanos salā. Šie jautājumi būtiski 

kavē arī dažādu pozitīvu projektu attīstību salā. Viens no tiem ir, piemēram, kuģīša satiksmes 

atjaunošanu no Rīgas uz Doles salu. Šī maršruta attīstīšana dotu lielu ieguldījumu gan tūrisma 

veicināšanā, gan pavērtu salas iedzīvotājiem vēl vienu transporta koridoru uz Rīgu. Tomēr 

liela uzmanība ir jāveltī tieši dabas aizsardzības un tīrības jautājumiem un līdz ar to tādiem 

tūrisma infrastruktūras jautājumiem kā atkritumu konteineru un tualešu uzstādīšana. Tāpat 

ierocis cīľā ar nekulturāliem apmeklētājiem var būt kontrole, postītāju administratīvā sodīšana 

vai cits). 

Attīstības potenciāls ir arī ar ūdens-tūrismu saistītiem pakalpojumiem, taču arī tiem ir 

nepieciešama ūdens tūrisma infrastruktūras attīstība – apmetľu vietas, telšu un ugunskuru 

vietas, atkritumu konteinerus, tualetes u.c. 

Teritorijas izmantošanai tūrisma vajadzībām Doles salā ir vairāk sezonāls raksturs. Sala 

tiek apmeklēta pārsvarā pavasarī, vasarā un rudens sākumā. Tomēr  salai ir pietiekams 

potenciāls, lai tūrisma attīstība tiktu veicināta arī ziemas mēnešos. Īpaši tagad, kad kopējās 

tendences Latvijā norāda uz dažādu demokrātisku ziemas sporta veidu, tādu kā distanču 

slēpošana un slidošana popularitātes strauju pieaugumu.  

Svarīga tūrisma infrastruktūras sastāvdaļa ir tūrisma zīmes un informatīvie stendi, kas 

palīdz tūristiem orientēties teritorijā, tās piedāvājumā un iespējās, kā arī plānot kvalitatīvu un 

interesēm atbilstošu atpūtu. Būtiska loma tūrisma infrastruktūras veidošanā un tūrisma 

piedāvājuma paplašināšanā ir salas īpašajam dabas parka un aizsargājamas teritorijas 

statusam, kas nosaka dažāda veida ierobežojumus un noteikumus teritorijas izmantošanai. To 

regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.264 Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 36.§) Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas izdoti 

saskaľā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 16.pantu. 

3.2. Uzņēmējdarbība 

 

Raksturojot uzľēmējdarbības vidi Doles salā, svarīga loma ir teritorijas atrašanās vietai, 

kas lielā mērā nosaka ekonomiskās attīstības iespējas. No vienas puses Doles sala atrodas 

stratēģiski labā vietā, netālu no Rīgas, transporta koridoru tuvumā. Tomēr uzľēmējdarbības 

attīstību nosaka arī teritorijas statuss – dabas parks un ar to saistītie dažādie saimniekošanas 

ierobežojumi. Rūpnieciskai ražošanai agrāk tika atvēlēta teritorija salas dienvidu daļā, šobrīd 

vairs palikušas tikai drupas, izstrādātais grants karjers u.c. vēstures apliecinājumi, objekti, kas 

bojā salas ainavisko tēlu, bet pati rūpniecība tajos vairs nenotiek. 
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Viena no perspektīvām zemnieku darbībai nākotnē ir tūristu un atpūtnieku uzľemšana 

savās lauku mājās. Aizvien vairāk pilsētnieku savu brīvo laiku vēlas pavadīt ārpus pilsētas, 

kas var kalpot kā ienākumu avots vietējiem zemniekiem. Salaspils atrašanās Rīgas tuvumā 

šajā gadījumā ir tās priekšrocība. Tūristu uzľemšana lauku mājās ir atbalstāma, jo veicinātu 

zemnieku sētu sakopšanu, tomēr pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir atkarīgs no sezonas – 

vasarā viesu vairāk, ziemā – mazāk. Tādēļ zemnieki varētu pievērsties lauku tūrismam kā 

perspektīvai blakus nozarei.  

Doles salā pašreiz attīstās dažādi ar tūrismu un atpūtu saistīti uzľēmējdarbības veidi, 

kā arī ir lauksaimniecības un zivsaimniecības veicēji, kā, piemēram: 

1) Uzľēmums “Doles krāces” piedāvā braucienu ar lēngaitas upju kuteri. Brauciena 

sākums pie Daugavas muzeja. Kontaktpersona, Jānis Bērziľš, tālr. 29479332; 

2) SIA „VeloDole” piedāvā riteľu un laivu nomu. Uzľēmums reģistrēts 2008.gada 

jūnijā. Tālr. 29426306; 

3) Stiklaplasta laivu un citu izstrādājumu izgatavošanas uzľēmums „Dole Marine”; 

4) Daugavas muzejs piedāvā ekskursijas, telpas, pasākumu organizēšanu, naktsmājas; 

5) „Villa Dole” viesu māja; 

6) „Doles Āķis” – makšķerēšana  

7) Viesu nams „Sapľu saliľa” 

8) u.c., galvenokārt sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 

Salaspils novada teritorijā Doles salu, spēkā esošais plānojums, nosaka kā dabas parku 

un kā iespējamo Rīgas iedzīvotāju atpūtas vietu, paredzot dažādu atpūtas un izklaides 

kompleksu izveidošanu, arī ūdens slaloma trasi salas urbanizētās daļas re-kultivējamajā 

teritorijā. Jāmin, ka pašlaik visaktīvākā sezona tūrismam, un ar to saistītajai uzľēmējdarbībai, 

ir vasaras mēnešos, līdz ar to ir iespējas attīstīt uzľēmējdarbību, kas norisinās visu gadu vai 

ziemas periodu, saskaroties ar mazu konkurenci. 

Dolē darbojās arī individuālie komersanti, kā, piemēram, „Doles Sams”, Arvīds 

Bērziľš, kā arī Rīgas rajona Ķekavas pagasta zemnieku saimniecība „Purdziľas 2”, Zemnieku 

saimniecība „Rasas”.  

Rīgas rajons nav bagāts ar māla atradnēm. Lielākā ģeoloģiski izpētītā māla atradne 

atrodas Doles salā. To veido zaļgani pelēki marģeļaini Devona māli, kas pēc vecuma pieder 

Salaspils svītas nogulumiem (D3slp). Doles atradnes māliem raksturīgs liels karbonātu 

īpatsvars, SiO2 un Fe2O3 daudzums attiecīgi samazinās. Atradnes māla krājumi ir aptuveni 

223,2 tūkst. m3, rūpnieciska ieguve nenotiek. 
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4. Partnerības teritorijas sociālā situācija 
 

4.1. Publisko pakalpojumu sektora raksturojums 

 

Tādi publiskie pakalpojumi kā medicīniskā aprūpe, veikali, ēdināšanas iestādes, pasts 

u.c. teritorijā uz vietas nav pieejami. Vasarā Doles salā darbojas vietējas nozīmes kafejnīca, 

tās tehniskais stāvoklis nav atbilstoši plaša tūristu skaita uzľemšanai un ēdināšanai, līdz ar to 

nenodrošinot pakalpojuma labu kvalitāti. Tuvākā vieta, visu nepieciešamo publisko 

pakalpojumu saľemšanai, ir Salaspils pilsēta. Daļa salas iedzīvotāju šos pakalpojumus 

izmanto arī Ķekavā, Rīgā vai citur. Līdz ar to, šo pakalpojumu pieejamība ir ļoti atkarīga no 

sabiedriskā transporta un tā kustības. Vienīgais pieejamais sabiedriskais transports ir 

autobuss, diemžēl tā darbība pašreiz salas iedzīvotājus neapmierina. Vasarā, kad sākas 

mazdārziľu sezona, autobusi kursē biežāk, bet tie ir pārpildīti. Autobusu pamata kustības 

saraksts ir sekojošs: 

Daugavas muzejs – Salaspils 6:45

, 10:00 , 15:00, 18:55 

Salaspils – Daugavas muzejs 6:30

, 9:45 , 14:45, 18:40 

 No autobusu kustības saraksta un Doles salas iedzīvotāju vērtējumiem, galvenie 

sabiedriskā transporta trūkumi ir sekojoši: 

1) Tie iet pārāk reti; 

2) Pēdējais autobuss ir pārāk agrs, bērni nevar iegūt papildus interešu izglītību, ja 

vecākiem nav iespēja aizbraukt tiem pakaļ, jo nodarbības mūzikas un mākslas skolā, 

kā arī treniľi sporta skolā ir arī pēc 19:00, kad pēdējais autobuss uz salu jau ir 

aizbraucis; 

3) Sabiedriskais transports, kas paredzēts HES darbinieku pārvadāšanai, neuzľem Doles 

salas vietējos iedzīvotājus un nepiedāvā savus pakalpojumus, drīzāk, aizliedz tos; 

4) Skolas autobuss nodrošina tikai skolēnu, bet ne viľu vecāku vai jaunāko brāļu un 

māsu (pirmsskolas vecums) pārvadāšanu. 

 

4.2. Nevalstiskās organizācijas un to darbība 

 

                                                 

 tikai darba dienās 
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Dolē darbojas nevalstiskā organizācija – Doles salas atbalsta biedrība, tā dibināta 

pavisam nesen 2010.gada 5.novembrī. Biedrībā apvienojušies 18 Doles salas iedzīvotāji. 

Biedrības mērķis ir veicināt Doles salas un tās iedzīvotāju vispusīgu atbalstu vides, 

kultūrvēstures, mūžizglītības un sociālo jautājumu risināšanā, kā arī sekmēt labvēlīgu vidi 

Doles iedzīvotāju sabiedrības integrācijai, informētībai, saskarsmei un atstumtības 

pārvarēšanai. Mērķis norāda arī uz galvenajām problēmām un aktualitātēm Doles salā, kas ir: 

1) kultūrvēstures un vides jautājumi, to saglabāšana, attīstīšana caur tūrismu; 

2) mūžizglītības un sociālie jautājumi, pakalpojumu pieejamības trūkums, ierobežota 

mobilitāte sabiedriskā transporta ziľā u.c.; 

3) sabiedrības integrācija, atstumtības pārvarēšana, kas saistīta tieši ar jaunajiem 

Doles salas iedzīvotājiem; 

4) sabiedrības informētības un saskarsme, tradīciju saglabāšana un veicināšana, 

kopēju pasākumu organizēšana, vienotas sociālās grupas veidošana. 

Biedrībai ir bijušas vairākas sanāksmes, tās atbalstījis Daugavas muzejs. Šajā (2011.) 

gadā plānoti dažādi pasākumi: 

- 2011.gada aprīlī Speciālista konsultācijas par tēmu „Košumkrūmi pie mājām, to 

tirdzniecība”; 

- kopīga līgošana un aplīgošana pēc tautas tradīcijas; 

- decembrī izstāde par Doles salu no muzeja krājuma par laiku līdz HES celtniecībai 

- kā arī regulāras kopā sanākšanas un darbs pie idejām un naudas piesaistes no 

dažādiem Fondiem izvirzīto biedrības mērķu realizēšanai.  

Doles salas atbalsta biedrība ir galvenā mērķauditorija Stopiľu Salaspils partnerībā, 

personas ar iniciatīvu veidot savu vidi, to attīstīt, veidot līdzdalību pašvaldības projektos, 

uzľemties atbildību, izstrādāt savus projektus, meklēt atbalstītājus u.c. 

 

Otra nevalstiskā organizācijas Doles salā ir Dārzkopības sabiedrība „Doles Dārzkopības 

kooperatīvā sabiedrība”, tajā apvienojušies mazdārziľu īpašnieki, to galvenie mērķi saistās 

tieši ar mazdārziľu apsaimniekošanu un uzturēšanu, dārziľu īpašnieku interešu pārstāvēšanu. 
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5. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozīmība partnerības teritorijā  
 

Kā iepriekš minēts, kopš 2004.gada Doles dabas parks ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamo teritoriju sarakstā – NATURA 2000 teritoriju tīklā, bet tikai 2008./2009.gadā 

izstrādāts vietējais dabas aizsardzības plāns, izstrādājot šo plānu tika noteikti vairāk 

ilgtermiľa un īstermiľa mērķi. Ilgtermiľa apsaimniekošanas mērķis: Dabas parkā „Doles sala” 

saglabāta savdabīgā Doles salas ainava kā vienota ainavu telpa, saglabāti aizsargājamie mežu 

un pļavu biotopi, salas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. No tā seko dažādi ierobežojumi 

gan lauksaimniecībai, gan zivsaimniecībai Doles salas iedzīvotājiem. 

5.1. Lauksaimniecības nozīmība partnerības teritorijā 

 

Doles salas dabas parkā lielāko daļu no privāto īpašnieku zemēm (gandrīz 50%) sastāda 

lauksaimniecībā izmantojās un apbūves zemes, nozīmīgākie zemes izmantošanas veidi ir 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 43,39% (pļavas, tīrumi, zālāji) un mežu zemes 39,73% 

no kopējās platības. Lauksaimniecības zemēs noteikti vairāki izmantošanas veidi, sākot no 

meža zemēm līdz dažādām apbūves teritorijām (viensēta, viesu māja, pansija utt.). Tomēr 

intensīva lauksaimnieciskā darbība dabas parka teritorijā nenotiek. Daļu lauksaimniecības 

zemju tiek izmantotas kā piemājas dārziľi vai mazdārziľi. Atsevišķās vietās notiek dabisku un 

mērķtiecīga lauksaimniecības zemju apmežošana. 

 

Tabula Nr. 5.1. Doles salas teritoriju platības pēc zemes lietošanas veida 

Liela Doles salas daļa apaugusi ar mežu – aptuveni 415 ha, kas ir 39,73% no dabas 

parka teritorijas. Meža valsts reģistru datu bāzē (2008.g.) iekļauta informācija par mežiem 

351,8 ha platībā, no kā 25,5 ha jeb 7% mežu pieder privātajiem zemes īpašniekiem, savukārt 
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326,3 ha jeb 93% pieder valstij. 

 

Attēls nr. 5.1. Zemes izmantošanas veidi dabas parkā „Doles sala” 
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5.2. Zivsaimniecības nozīmība partnerības teritorijā 

 

Šobrīd zivju ieguve notiek Daugavā abpus Rīgas HES un Sausajā Daugavā. Ar zivju 

nozveju nodarbojas gan privātpersonas, gan uzľēmējsabiedrības. Pēc 1993.gada 

Zivsaimniecības departamenta datiem abpus Rīgas HES tika iegūts 7740 kg zivju, no kurām 

lielāko daļa bija zandarti, plauži, raudas, asari, nēģi. Ar zivju mazuļu audzēšanu nodarbojas 

zivju audzētava “Dole” un citas, un tos izlaiž Daugavā, Gaujā un citās ūdenskrātuvēs 

atbilstoši Zivsaimniecības departamenta norādījumiem. 

Salaspils teritorijā atrodas 15,8 km garš Daugavas posms, no tā – 10,6 km ir Rīgas HES 

aizsprosta uzpludināta upes daļa, kura lēnās ūdens apmaiľas dēļ ir kļuvusi līdzīga ezeram. Tās 

platākajā daļā – apmēram 2 km pirms aizsprosta upe ir ap 4 km plata, iepretim Salaspilij 

ūdenskrātuve sašaurinās līdz 1,2 km. Pie Saulkalnes Daugava ir 650 m plata. Zivju krājumi 

samazinājušies Mazajā Juglā sakarā ar upes piesārľotību, tomēr pēdējos gados ūdens kvalitāte 

sāk uzlaboties un vērojama zivju resursu palielināšanās, upes augštecē atgriezušies pat vēži.  

Rīgas HES ūdenskrātuvē izveidojušies labvēlīgi apstākļi intensīvai saldūdens zivsaimniecībai, 

taču ūdenskrātuves zivju ražošanas resursi netiek izmantoti pilnībā. 

Salaspils teritorijā zvejniecība ir tradicionāla tautsaimniecības nozare. Ar zivju nozveju 

nodarbojas privātpersonas un uzľēmējsabiedrības. No 2005.gada privātpersonām rūpnieciskās 

zvejas tiesības ir limitētas ar vienu zivju murdu.  

 Atļaujas zvejai 2006.gadā piešķirtas 9 uzľēmumiem – vienai SIA un zemnieku 

saimniecībai un 7 individuāliem komersantiem. Individuālās atļaujas zvejai 

piešķirtas 9 zvejniekiem.  

 Atļaujas zvejai 2009.gadā piešķirtas 14 uzľēmumiem – vienai SIA un 9 

individuāliem komersantiem. Individuālās atļaujas zvejai piešķirtas 4 

zvejniekiem. 

Galvenās makšķerējamās zivju sugas ir zandarti (80 % no loma), vimbas, asari, raudas, 

ālanti, sīgas. 

Nozvejas apjomu aprēķina pēc izsniegto licenču skaitu, lai gan liela daļa nozvejoto 

lomu attiecas uz maluzvejniekiem. Salaspils teritorijā atrodas arī valsts zivju audzētava 

“Dole”. Tā ir celta kā zivju populācijas kompensācijas objekts pēc Rīgas HES aizsprosta 

izbūves un ir viens no lielākajiem zivju mazuļu ražotājiem Latvijā. Zivsaimniecības „Dole” 

uzdevums ir dot zivju (laša, taimiľa, nēģa, vimbas un līdakas) mazuļus un kāpurus, izlaišanai 

Daugavas baseinā. Z/a “Dole” uzsāka darbību 1987.gadā pie Rīgas HES kā kompensācijas 
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audzētava un kā vienīgā specializētā vimbu mazuļu audzētava Baltijas jūras baseinā. Dole ir 

aģentūra zivju un vēžu akvakultūras pētnieciskā bāze. Pēc 2006.gada datiem valsts 

zivsaimniecībā Dole sastāvā ir zemesgabals 19,79 ha platībā, desmit ēkas un būves, 8 zivju 

dīķi, zemes dambji, ūdens padeves tīkls, sifona ūdens ľemšanas vieta, kanāls 750 m, drenāžas 

stacija, pievadceļi. 

 

Zivsaimniecības „Dole” praktiskā darbība: 

 Zivju krājumu atražošana; 

 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 

 Jaunas zivju audzēšanas tehnoloģijas; 

 Optimizēt zivju mazuļu audzēšanas procesu; 

 Zivju un citu ūdens organismu (hidrobiontu) sugu audzēšana; 

 Zinātniskais pamatojums Eiropas Komisijas jautājumus (akvatūras attīstīšanai); 

 Ministru Kabineta – Zivju resursu atražošanas valsts programma 2001. – 2010.g.; 

 Ceļotājzivju sugu atražošana ielaišanai publiskajos ūdeľos. 

Viens no zivsaimniecību, kas atrodas Daugavas upes baseinā, uzdevumiem (tai skaitā 

„Dole” zivsaimniecībai) ir kompensēt HES darbību rezultātā zivju resursiem nodarītos 

zaudējumus. 

 

Tabula Nr. 5.2. Daugavas HES kaskādes zivju resursiem radīto zaudējumu kompensācija 

 Lai veiksmīgi uzlabotu zivsaimniecības darbību, nepieciešams piesaistīt visu 

iespējamo finansiālo resursu sniedzējus, tie būtu: 

 Valsts pamatbudžeta nodrošinājums;  

 Zivju fonda līdzekļi;  

 HES uzľēmumu līdzekļi un citu zaudējumu izraisītāju kompensācijas līdzekļi;  

 Vides aizsardzības fonds;  
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 Ieinteresēto pašvaldību līdzekļi;  

 Privātpersonu un citi ūdenstilpju apsaimniekotāju īpašnieku, nomnieku līdzekļi;  

 Ieľēmumi no licencētas makšķerēšanas;  

 Ārvalstu palīdzības līdzekļi;  

 ES strukturālo fondu līdzekļi;  

 Juridisko un fizisko personu ziedojumi. 
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SVID raksturojums 

 

SVID ir stipro un vājo pušu un iespēju un draudu raksturojums par pētāmo projektu. 

Katra analīzes daļa tiek raksturota atsevišķi: 

 

Stiprās puses: 

1. Rīgas tuvums (20km), arī Salaspils (8km), Ikšķile (16km), Ogre (24km), Ķekava 

(10km) 

2.  Daudzveidīgi dabas un kultūrvēsturiskie objekti 

3. Teritorijas ainaviskā pievilcība  

4. Daugavas muzejs (kā kultūras centrs - interesantas ekspozīcijas, tradicionālo svētku 

svinēšana, iespēja atpūsties, tūristu piesaistes objekts) 

5. Dabas daudzveidība (ornitologu, arī biologu un ģeologu interesēm) 

6. Dabas parka statuss (būvniecības ierobežojumi – tiek saglabāta estētiska un skaista vide, 

kā arī zemes dalīšanas ierobežojumi, kas nepieļauj teritorijas sadrumstalošanos) 

7. Vairāk kā puse iedzīvotāju darbaspējas vecumā  

8. Doles salas mājas lapa (bagātīga informācija par Doles salu) Vairāk jāattīsta un 

āpopularizē, piemēram, ievietojot norādi uz mājas lapu Salaspils novada mājas lapā vai 

citur!  

9. Aktīva Doles salas atbalsta biedrība   

 

Vājās puses: 

1. Slikts sabiedriskā transporta nodrošinājums (uz Salaspili un Rīgu), kas ierobežo 

publisko pakalpojumu pieejamību (skola, veikali, kultūras iestādes, interešu izglītība, 

sports), kā arī ierobežo iespēju nokļūt uz darbu;  

2. Slikta transporta infrastruktūra (problēmas ar ceļu sakopšanu gan vasarā, gan ziemā – 

greiderēšana, sniega tīrīšana), iedzīvotāju un salas apmeklētāju drošībai nepieciešami 

ātruma ierobežojumi uz ceļa, nepieciešami „guļošie policisti” 

3. Dabas parka statuss (saimnieciskās darbības, līdz ar to arī uzľēmējdarbības 

ierobežojumi) 

4. Teritorijā nav pieejami publiskie pakalpojumi (veikals, pasts, kafejnīca, poliklīnika, 

aptieka) 

5. Pašreiz tūrisma nozarē izteikti sezonāls raksturs  

6. Nekoptas veco rūpniecisko teritoriju zonas, kas bojā salas ainavisko vidi 
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7. Sabiedrības izolēšanās no pārējā novada, kā arī zema informācijas apmaiľa starp doles 

salas iedzīvotājiem (jaunie doles salas iemītnieki neiesaistās Doles salas sabiedriskajā 

dzīvē un aktuālo sociālo jautājumu risināšanā) 

8. Salas iedzīvotāju neformālā šķelšanās: vecie dolēnieši, jaunie dolēnieši, mazdārziľu 

īpašnieki, kas kavē kopīgu salas interešu pārstāvniecību. 

9. Nav pietiekami attīstīta tūrisma infrastruktūra (norādes, informatīvās zīmes, atkritumu 

urnas, sabiedriskās tualetes, auto stāvlaukums) 

 

Iespējas: 

  

1. Vietējā mēroga un lauku tūrisma pieprasījuma palielināšanās 

2. Tūrisma attīstībai piemērota vide. Iespējams attīstīt tūrisma pakalpojumus un tūrisma 

infrastruktūru: 

a) Skatu tornis 

b) Saules pulkstenis (interaktīvs dabas objekts, kurā iespējams noteikt laiku pēc 

savas krītošās ēnas) 

c) Sporta laukums 

d) Piknika vietas un pludmale (pie Daugavas muzeja) 

e) Ūdenstransports 

f) Velotūrisms 

g) Ūdenssports 

h) Ziemas sporta veidi 

3. Uzľēmējdarbības attīstīšana (kāzu un citu svinību organizēšana, jaunu darbavietu 

radīšana, kafejnīcas, viesu mājas, ekotūrisms u.c.) 

4.  Aktīvā tūrisma piedāvājums ziemā - distanču slēpošana, slidošana  

5. Lauksaimniecībai piemērotu teritoriju izmantošana, zemkopību saimniecību attīstīšana 

6. Publiski pieejama makšķerēšana, var attīstīt makšķerēšanas sportu  

7. Iespēja attīstīt zivsaimniecību (var piesaistīt Zivju fondu un vides aizsardzības fonda  

līdzekļu atbalstu, HES līdzekļi, ES Struktūrfondi, Lauku attīstības fondi )  

8. Bibliobuss 

9. Attīstīt  autoveikala pakalpojumu (paplašināt sortimentu, piesaistīt jaunus pakalpojuma 

sniedzējus) 

10. Doles salas atbalsta biedrība (mērķis -  veicināt doles salas un tās iedzīvotāju atbalstu 

vides kultūrvēstures, mūžizglītības un sociālo jautājumu risināšanai)  



25 

 

11. Sabiedrības saliedēšana, informācijas apmaiľas veicināšana ar kopēja interneta foruma 

izveidošanu Doles sals iedzīvotājiem 

12. Mājas lapas attīstīšana un aktīva popularizēšana savstarpējai saziľai, tūristu piesaistei 

un sabiedrības informēšanai  

13. Simbolu un suvenīru koncepcijas viedošana un realizēšana 

14. Daugavas muzeja kā sabiedriskā un kultūras centra attīstīšana 

 

 

 

Draudi: 

1. Rīgas HES (drauds videi, dabai (krastu erozija un pārpurvošanās), akvakultūrai,) 

2. Nepietiekama uzmanība tūrisma objektu (t.sk. veloceliľu) uzturēšanai 

3. Tūrisma attīstība var veicināt vides piesārľojumu (patreizējā pieredze – tūristi atstāj 

mēslus) 

4. Nekulturālo tūristu attieksme pret salas vidi rada negatīvu vietējo iedzīvotāju attieksmi 

pret dažādu jaunu, teritoriju attīstošu projektu ieviešanu  

5. Iedzīvotāju norobežošanās, slēgtas kopienas veidošanās, kā arī savstarpēja šķelšanās, 

kas var kavēt salas kopējo attīstību.  

6. Valsts kultūrpolitikas nostādnes, kas ierobežo Finanšu līdzekļus muzeja darbības 

nodrošināšanai un līdz ar to arī apdraud Doles muzeja kā sabiedriskā centra darbību  

7. Nepietiekami līdzekļi Salaspils novada pašvaldībai ceļu infrastruktūras sakārtošanai 

Doles salā  

8. Nepietiekami līdzekļi Salaspils novada pašvaldībai, lai nodrošinātu sabiedriskā 

transporta iespēju uzlabošanu 
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Iedzīvotāju aptauja 

 

2010.gada nogalē tika veikta Doles salas iedzīvotāju aptauja. Aptaujai tika izstrādāti 

jautājumi (Skat pielikumu Nr. 4), kas raksturoja dzīves apstākļus nosakošo faktoru lomu un 

pieejamību teritorijā.  Atbildes uz jautājumiem tika iegūtas personīgi no respondentiem, kā arī 

tās bija iespējams sniegt izmantojot interneta starpniecību. Ľemot vērā slikto nodrošinājumu 

ar interneta pakalpojumiem Doles salas teritorijā, internetā aizpildīto jautājumu skaits bija ļoti 

mazs.  

Aptaujas  laikā tika iegūtas atbildes no 31 respondenta. 

Dati apkopoti par 24 responentiem, 7 atbildes nederīgas, jo nav sniegtas atbildes uz 

visiem respondentu raksturojošajiem jautājumiem. Tomēr arī nederīgo anketu atbildes un 

vērtējumi tiek ľemtas vērā teritorijas analīzē. Izvēloties respondentus tika izvērtēts, lai būtu 

aptvertas pēc iespējas dažādākas sociālās, vecuma, interešu un nodarbinātības grupas.  

Aptaujāto iedalījums pēc dzimuma : 8 - vīrieši, 16 - sievietes 

Respondentu iedalījums pēc vecuma:  līdz 18-1,   19līdz 25 – 3,  

26 līdz 35 – 4,  36 līdz 45 – 3,  

46 līdz 55 – 4,  56līdz 65- 8,  

66 un vairāk – 1. 

Septiľpadsmit respondentiem nav bērnu, vai tie pārsnieguši 18gadu vecumu, 3 

respondentiem bērni pirmskolas vecumā, 4 respondentiem bērni skolas vecumā.  

Respondentu iedalījums pēc nodarbinātības: 3- pašnodarbinātie, 7- nestrādājoši, 14- 

darba ľēmēji. Diemžēl neizdevās aptaujāt nevienu darba devēju.  
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Aptaujas rezultāti apkopoti diagrammās:  

 

  

Diagramma Nr. 1 : dzives apstākļu ietekmējošo faktoru novērtējums 

 

Vissliktākais novērtējums ir sabiedriskā transporta pieejamībai, transporta 

infrastruktūrai, medicīnas pieejamībai, kā arī NVO un mūžizglītības darbībai teritorijā.  

Svukārt vislabāk novērtētas tiesībsargājošo institūciju darbība, atpūtas un kultūras 

iespēju nodrošinājums, vides drošums un labiekārtotība, kā arī sporta aktivitāšu pieejamība.  
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Diagramma Nr. 2: Dzīves apstākļu ietekmējošo faktoru nozīmīgums 

 

Kā svarīgākie faktori norādīti transporta infrastruktūra, sabiedriskā transporta 

pieejamība un medicīnas pieejamība. Šie faktori saskan arī ar iepriekš norādītajiem vissliktāk 

novērtētajiem faktoriem, līdz ar to norādot uz visakūtākajām problēmām Doles salas 

iedzīvotājiem, kam būtu jāpievērš vislielākā uzmanība. 

Saimnieciskās darbības iespējas, atpūtas iespējas un sporta izglītības iestādes ir vidēji 

svarīgas. Novērtējuma tabulā tās ir arī labi novērtētas, līdz ar to nav prioritāri risināmo 

jautājumu priekšgalā, tomēr ir saliniekiem nozīmīgas.  

Fakts, ka NVO darbība ir pēdējā vietā, nenorāda uz tās mazsvarību teritorijā, bet uz tās 

izvietojumu prioritāšu skalā salīdzinājumā, piemēram ar sabiedriskā transporta pieejamību. 

Iedzīvotāju foruma rezultāti norāda, ka mūžizglītības jautājums  iedzīvotājiem ir aktuāls.  

Rezultātu  nosaka aptaujāto respondentu vecums un intereses. Tieši tāpat no vecuma, statusa 

un interesēm ir atkarīgi jautājumi par sporta aktivitātēm, izglītību un saimniecisko darbību. 

Izglītības jautājumi ir aktuāli ģimenēm ar bērniem, savukārt saimnieciskā darbība ekonomiski 

aktīvajiem iedzīvotājiem, bet sports jauniešiem un bērniem.  

Viennozīmīgi objektīvi un primāri risināmi ir jautājumi par sabiedrisko transportu, 

transporta infrastruktūru un medicīnas pieejamību. 
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Doles salas Iedzīvotāju Forums 

 

  

Attēls nr.1 Doles salas Iedzīvotāju Forums 2011 

 

Doles salas Iedzīvotāju Forums notika 2011.gada 12.martā viesu nama „Villa Dole” 

telpās.  Uz forumu individuāli tika aicināti Doles salas iedzīvotāji, ievērojot to, lai pārstāvētas 

būtu dažādas vecuma, sociālo slāľu grupas, kā arī atšķirīguinterešu pārstāvji, tika aicināti gan 

skolēni, studenti, pensionāri, darba devēji, darba ľēmēji, arī radošo profesiju pārstāvji.   

Forumā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki.  

Darbs tika organizēts pēc piramidālās shēmas, kā tas attēlots attēlā nr.2.  Darbs notiek 

pēc attēla pa soļiem no apakšas uz augšu. 

 

Attēls Nr. 2 Aktuālo jautājumu izvirzīšanas shēma 

 

Darba rezultātā kā aktuālākās un tālāk risināmās tika izvirzītas sekojošas tēmas un 

vajadzības: 

1. Sabiedriskais un kultūras centrs (bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem) 

2. Sporta laukums un atpūtas zona 

3. Tūrisma attīstība (skatu tornis, saules pulkstenis) 
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4. Tūrisma infrastruktūra – informatīvās zīmes un norādes par dabas parka teritoriju 

5. Ceļa sakārtošana – sniega tīrīšanas un greiderēšans jautājums 

6. Dolēniešu internet vietnes un elektroniskās saziľas grupas izveidošana. 

Visu izvirzīto ideju apkopojums Pielikumā Nr. 1 

Foruma dalībnieki sadalījās darba grupās, kur katra strādāja pie vienas idejas 

realizācijas plāna izstrādes.  

Forumā piedalījās Salaspils domes priekšsēdētāja vietnieces Olga Pāvulīte un Malda 

Caune,  kuras iesaistījās diskusijās, sniedza savus komentārus, norādīja uz atbildīgajām 

personām Salaspils novada domē, pie kurām vērsties konkrētu jautājumu gadījumā, kā arī 

piedāvāja savu palīdzību konkrētu jautājumu risināšanā. 

Dalībnieki forumu atstāja apmierināti, vienojušies par nākamo tikšanos un konkrētu 

tālāko soļu speršanu.  

Šobrīd dolēniešu saziľas vietne internetā ir izveidota, ar Salaspils novada domes 

atbalstu ir uzsākts arī Saules pulksteľa izveides process. Tāpat ar domes priekšsēdētāja 

vietnieces Olgas Pāvulītes informatīvo palīdzību Doles salā ir uzsācis darbu arī autoveikals. 

Dolēnieši ir noskaľoti optimistiski, gatavi rīkoties tālāk un turpināt iesākto. Lielajā Talkā ir 

paredzēta nākamā iedzīvotāju kopā sanākšana.  
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Pielikums Nr. 1 

 

Iedzīvotāju individuāli izvirzītie aktuālie jautājumi: 

Lokālā kultūrvide 

1. kultūras centrs 

2. kultūras pasākumi (kursi/pulciľi pieaugušajiem un bērniem, svētku un gadskārtu 

svinēšana, sporta pasākumi 

3. Estrāde muzeja teritorijā 

4. plus pasākumi pašu priekam 

5. kultūras un sabiedrības centrs (veikals, kafejnīca, medicīnas pieejamība) 

 

Tūrisms 

1. Skatu torľa izveide 

2. Stāvvietas pie Zirľu salas, moteļi 

3. Zirľu salā - bērnu centrs sportam 

4. Norādes (vienotas) pie visiem objektiem un mājām 

5. Naktmītnes - moteļi caurbraucējiem, kempinga vietas 

 

Infrastruktūra 

1. Domei risināt jautājumu par ceļu tīrīšanu arī līdz tām mājām, kas ir tālāk no galvenā 

ceļa, par attiecīgu samaksu 

2. ceļu sakārtošana un labiekārtošana 

3. atkritumu savākšanas punkta izveide 

4. veloceliľu izveide un informācija par tiem 

5. sakārtots ceļš (nepaplatināts, var būt ar granti, bet labus grāvjus) 

6. ziemā lai ir kā sazvanīt sniega tīrītāju īpašā gadījumā 

7. transports uz Salaspili 

8. transports - ūdenstransports. Ierobežot autotransportu salā 

9. stabilāka elektroapgāde 

10. transports: vasaras periodā +1 reiss pēc 21:00 

 

Vides aizsardzība 

1. Zīmes par dabas saudzēšanu 
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2. atkritumu konteineri (kuri tiek apkalpoti) 

3. iespēju robežās saglabāt dabas lieguma status 

4. risināt jautājumu par Doles salas parka statusu. Kārtot jautājumu par 

apsaimniekošanas tiesībām. 70% ir pret parka status 

 

Elektroniskā saziľa 

1. Mājaslapa dolēniešiem 

2. Internets visiem 

3. uzlabot infrastruktūru tādā veidā, ka nodrošināt interneta izmantošanu 

 

Dažādi (netika virzīti tālāk – vai nu netika atzīti par aktuāliem, vai atkārtojās) 

1. sanāksmju vieta. Var būt muzejā kādā zvejnieku mājā. Tikšanās reizes 1x kaut kādā 

periodā, 1-2 mēnešos 

2. veikals ar pirmās nepieciešamības precēm 

3. sasniedzama medicīnas palīdzība 

4. risināt jautājumu Domei par ugunsdrošību (sevišķi vasaras periodā) Ugunsdzēsējiem 

jābūt vismaz Salaspilī 

5. satiksmes iespējas pa Doli un uz galvaspilsētu 

6. aktīvās atpūtas iespējas 

7. aktīvās atpūtas zona ap muzeju. Peldētava, sporta laukums 

8. kulturas pieminekļu popularizēšana 

9. ceļš grantēts ar regulāru kopšanu (grēderēšan) 

10. bērnu saieta vieta (bērnudārzs, rotaļu laukums) 

11. veikals (uz vietas, vai autoveikals) 

12. sausās Daugavas sakopšana (aizaug!) 

13. sakārtot betona rūpnīcas mantojumu 

14. meža taku sakopšana. Miskastes. 
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Pielikums Nr. 2  

 

Publikācija Salaspils Vēstīs par foruma norisi 
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Pielikums Nr. 3 

 

Aptaujas jautājumi. 
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Galvenie izmantotie avoti 
 

1) www.salaspils.lv (kartes) 

2) Salaspils domes attīstības daļa 

3) Salaspils novada būvvalde 

4) Pilsonībs un migrācijas lietu pārvalde 

5) Valsts nodarbinātības aģentūra 

6) Dabas parka „Doles sala” Dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2009. līdz 2019. 

gadam, plāna pasūtītājs: Latvijas vides aizsardzības fonds 

7) Salaspils novada teritorijas plānojums 2002. – 2012. gadam, ar grozījumiem 

8) ZE011071.DOC Zivju resursu atražošanas valsts programma (2001.-2010.g.) šifrs 

07.03.00 

9) Latvijas Republikas Zemkopības Ministrija; Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās 

ūdenstilpēs Zivju resursu atražošanas valsts programmas izpildei 2010. gadā no 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta audzētavām 

10) Latvijas Republikas Zemkopības Ministrija; Akvakultūras produkcijas ražošana 

11) Latvijas Republikas Zemkopības Ministrija; 03.05.2006. Nr.123 "Par zivju mazuļu 

uzskaites komisijas sastāva apstiprināšanu un komisijas darbību 2006.gadā" 

12) Salaspils lauku teritorijas interneta mājas lapa: http://dolessala.zzl.org 

13) Latvijas Ornitoloģijas biedrība; http://www.lob.lv/lv/Putni_daba/16.4/doles_sala.php 

14) Daugavas muzeja krājumi 

15) Doles salas biedrība 
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