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Projekta koncepts
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.06.2019.

Projekta nosaukums

Prioritāte
Atbalsta virziens
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Atsauce uz plānošanas
dokumentiem

(prot.Nr.6, 2.p.)

LV: Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”
atpazīstamības veicināšana
EN: Promoting exploring and awareness of international
cultural tourism route “The Balts’ Route”
Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 20142020
1.Prioritāte: Ilgtspējīga un tīra vide caur sadarbību
Rundāles novada teritoriju ir bagāta ar nozīmīgu
kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, kas ik gadus piesaista
lielu tūrisma plūsmu, nodrošinot kvalitatīvu tūrisma eksporta
piedāvājumu. Tomēr galvenie tūrisma objekti ir ar izteiktu
sezonalitāti un piesaista tūristus vien pāris stundas, jo trūkst
labi attīstīta papildinošā tūrisma piedāvājuma. Lai pilnvērtīgi
izmantotu esošo tūrisma resursu, papildinošā tūrisma
piedāvājuma attīstīšanai nepieciešams nodrošināt atbilstošu
infrastruktūru
Projekts paredz Rundāles novada domes Investīciju plāna 2019.2021.gadam
29.punkta “Infrastruktūras pilnveidošana Mežotnes pilskalna
kompleksā”
realizēšanu.

Projekta mērķis

Palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot kopīgā tūrisma maršruta
“Baltu ceļš” atpazīstamību

Galvenās projekta
aktivitātes

WP 1 – Projekta vadība (projekta vadības grupas sanāksmes,
uzraudzība, atskaites)
WP 2 – Infrastruktūras uzlabošana Mežotnes pilskalnā (gājēju
celiņa seguma atjaunošana posmam “Mežotnes baznīca –
Atpūtas vieta ar slieteni”, 299 m; gājēju celiņa – takas

izveidošana posmam no esošās Mežotnes pilskalna skatu
platformas DA uz plānoto skatu vietu ZA”, 83 m; DA skatu
platformas rekonstrukcija; jauna skatu laukuma izveide
Mežotnes pilskalna ZA; 6 atkritumu urnas, 4 informācijas
stendi; 6 parka soli)
Aprīkojuma iegāde:
Mobils Mežotnes pilskalna makets
Saliekamie galdi un soli, apgaismes virtenes

Projekta īstenotājs

Projekta finansējums

Attīstības nodaļas vadītāja

WP 3 – Tūrisma maršruta atpazīstamības veicināšana
Baltu vienības dienu organizēšana 2021.gadā
Dalība pieredzes apmaiņas braucienos
Baltu amatu tradīciju meistarklases (melnās keramikas
plenērs)
WP 4 – Komunikācija
Preses relīzes, informācija www.rundale.lv
Vadošais partneris:
Šauļu Tūrisma informācijas centrs (Lietuva)
Projekta partneri:
 Zemgales Plānošanas reģions (Latvija);
 Rundāles novada dome (Latvija);
 Kurzemes plānošanas reģions (Latvija);
 Kuldīgas novada dome (Latvija);
 Nacionālā reģionu attīstības aģentūra (Lietuva);
 Klaipēdas tūrisma informācijas centrs (Lietuva).
EUR 113 956.02, ko sastāda EUR 96 862.62 ES ERAF
finansējums, EUR 11 395.60 Rundāles novada domes budžeta
finansējums un EUR 5697.80 valsts budžeta finansējums

Laura Ārente

