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NOZĪMĪGĀKIE TERMINI
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Rundāles novada
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņā sasniedzamie mērķi,
prioritātes, teritorijas specializācija un telpiskās attīstības perspektīva.

MISIJA

Precīzi likumdošanā izteikts pamata mērķis, kādēļ novada administratīvā teritorija
vispār pastāv.

VĪZIJA

Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, tēls, vēlamā sasniedzamā situācija Rundāles
novadā 2030. gadā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM)

Koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā
laika periodā līdz 2030. gadam, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu.
Kalpo par pamatu ilgtermiņa prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību
identificēšanai.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

Teritorijas attīstības vispārējās aktualitātes, kuru risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. Tiek izvirzītas, lai veicinātu stratēģisko
mērķu sasniegšanu.

(IP)

EKONOMISKĀ
SPECIALIZĀCIJA

Attēlo novada teritorijas ekonomiskās attīstības pamatus un virzienus Zemgales
reģiona, Latvijas Republikas un starptautiskajā līmenī.

FUNKCIONĀLĀS SAITES

Nosaka kopīgo interešu teritorijas un sadarbības jautājumus ar citām vietējām un
ārvalstu pašvaldībām.

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS

Tiek aprakstīta un grafiski attēlota Rundāles novada turpmākā teritorijas telpiskā
struktūra, kurā ietverti svarīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un to vēlamās
ilgtermiņa izmaiņas.

PERSPEKTĪVA

STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
UZRAUDZĪBA

Nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie stratēģiskie mērķi. Stratēģisko
mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie indikatori un to plānotais
ilgtermiņa attīstības virziens 2030. gadā. Katru gadu Rundāles novada domei jānovērtē
progress stratēģisko mērķu sasniegšanā, jāaktualizē un jāizvērtē rādītāji, to dinamika
stratēģijas ieviešanas laikā.
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SAĪSINĀJUMI
AS
D
DA
DR
ES
EUR
ha
HES
IAS
2
iedz./km
IP
ĪADT
MK
MPa
NAI
Nr
NVO

Akciju sabiedrība
Dienvidi
Dienvidaustrumi
Dienvidrietumi
Eiropas Savienība
Eiro
Hektārs/i
Hidroelektrostacija
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Iedzīvotāji uz kvadrātkilometru
Ilgtermiņa priorotātes
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Ministru kabinets
Megapaskāli
Notekūdeņu attīrīšanas ietaise
Numurs
Nevalstiskā organizācija

PAS
PMLP
SM
SIA
km
kV
Latvija
2030
LIZ
LR
t.sk.
u.c.
VAS
VARAM
v.j.l.
Z
WiFi
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Pašvaldības akciju sabiedrība
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Stratēģiskais mērķis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kilometri
Kilovolti
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.
gadam
Lauksaimniecībā izmantojamā zemē
Latvijas Republika
Tajā skaitā
Un citi
Valsts akciju sabiedrība
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Virs jūras līmeņa
Ziemeļi
Bezvadu internets

IEVADVĀRDI
(1) Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam (turpmāk - stratēģija) ir Rundāles
novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie
mērķi, attīstības prioritāte un telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030. gadam.
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī definē un shematiski attēlo
novada teritorijas nozīmīgākās telpiskās struktūras, to attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa
izmaiņas. Vadlīnijas ir jāņem vērā, izstrādājot jaunus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus vai
to grozījumus, lai nodrošinātu saskaņotu un ilgtspējīgu novada telpisko attīstību.
(3) Stratēģija izstrādāta saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (09.06.1994.), Attīstības plānošanas sistēmas
likumu (01.01.2009.), Teritorijas attīstības plānošanas likumu (01.12.2011.), MK noteikumiem Nr. 970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, MK noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.), kā arī VARAM
Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī.
(4) Ievērojot pēctecības un savstarpējās saskaņotības principu, dokumentā izvirzītie ilgtermiņa uzstādījumi
ir saskaņā ar nacionālā līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentu: Latviju 2030, reģiona līmeņa
ilgtermiņa plānošanas dokumentiem: Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģijas sadaļu
„Pilsētas - lauku mijiedarbība” un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. - 2026.
gadam, kā arī spēkā esošajiem vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem: Rundāles novada
teritorijas plānojumu 2012. - 2025. gadam, Rundāles novada attīstības programmu 2012. - 2018.
gadam un kaimiņu novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām (skatīt Ilustrāciju 1).

NACIONĀLA LĪMEŅA
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI

REĢIONĀLA LĪMEŅA
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI

VIETĒJA LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam
(Latvija 2030)

Zemgales plānošanas
reģiona attīstības
stratēģijas sadaļa
"Pilsētas - lauku
mijiedarbība"

Zemgales
plānošanas
reģiona attīstības
programma

Zemgales plānošanas
reģiona teritorijas
plānojums

2009.-2013.

2006.-2026.

Rundāles novada
ilgstpējīgas
attīstības stratēģija

Rundāles novada
attīstības
programma

Rundāles novada
teritorijas
plānojums

2014.-2030.

2012.-2018.

2012.-2025.

ILUSTRĀCIJA 1: ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU HIERARHIJA
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I PAŠREIZĒJĀS
SITUĀCIJAS
ANALĪZES
KOPSAVILKUMS
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1. RUNDĀLES NOVADA PORTRETS
‘’ZEMGALE - TĀ IR LABĪBAS KLĒTS UN PIECU LATVIJAS PREZIDENTU DZIMTENE. LĒNAS UN MIERĪGAS IR ZEMGALES UPJU STRAUMES, NOSVĒRTS,
MIERĪGS, ATTURĪGS UN LEPNS IR ZEMGALIEŠA RAKSTURS’’/Gunta Micāne, skolotāja, dzejniece un rakstniece

1.1. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN SIMBOLIKA
(5)

Rundāles novada teritorija atrodas Latvijas Republikas dienvidu daļā, Zemgalē, Lielupes kreisajā
krastā un Lietuvas Republikas pierobežā.

(6)

Pašvaldības administratīvais centrs Pilsrundāle atrodas apmēram 80 km attālumā no valsts
galvaspilsētas Rīgas, apmēram 50 km attālumā no Zemgales reģiona centra Jelgavas un apmēram 15
km attālumā no tuvākās pilsētas - Bauskas.

(7)

Ziemeļos un ziemeļrietumos pašvaldības teritorija robežojas ar Ozolnieku novadu, Jelgavas novada
Jaunsvirlaukas un Vircavas pagastu, rietumos ar Jelgavas novada Sesavas pagastu, dienvidos ar
Lietuvas Republiku un dienvidaustrumos ar Bauskas novada Īslīces pagastu, austrumos ar Bauskas
novada Bauskas pilsētu un Codes pagastu un ziemeļaustrumos ar Mežotnes pagastu.

(8)

Rundāles novada pašvaldības simbolika ir Rundāles novada ģerbonis, Rundāles novada karogs,
Rundāles novada himna un logotips „Kronēts Rundālē”.1

ILUSTRĀCIJA 2: ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS LATVIJĀ

ILUSTRĀCIJA 3: ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
1

Rundāles novada pašvaldības saistošie noteikumi nr.21 “Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu”. Simbolika
pieejama http://www.rundale.lv/uploads/filedir/Saitosie/precizetisnparsimboliku.pdf
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1.2. TERITORIJA UN PĀRVALDE
(9)

Rundāles novada pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 23 201,8 ha2 () lielu platību un tajā
ietilpst trīs pagastu teritorijas: Rundāles pagasts (9201,8 ha), Svitenes pagasts (5830,1 ha) un Viesturu
pagasts (8169,9 ha).

(10) Zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem dominē lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk LIZ), kas aizņem 77% no novada teritorijas kopējās platības. 92% no kopējās LIZ platības sastāda
aramzeme. Meži aizņem 15%, zem ceļiem, ēkām un pagalmiem atrodas 4%, savukārt zem ūdeņiem 2% no novada teritorijas kopējās platības.
(11) Novada teritorijas pārvaldi īsteno Rundāles novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes:
Svitenes pagasta pārvalde, Viesturu pagasta pārvalde, Komunālo pakalpojumu dienests u.c.
(12) Teritorijas centrs, no apdzīvotības un dažāda veida infrastruktūras viedokļa, ir pašvaldības
administratīvais centrs Pilsrundāle.

1.3. DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE RESURSI
(13) Rundāles novads atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, ar raksturīgu
līdzenu, viendabīgu reljefu (vidējās zemes virsas absolūtā augstuma atzīmes 20 - 30 m v.j.l.) un
auglīgām velēnu karbonātaugsnēm un brūnaugsnēm. Daudzviet lauksaimniecības zemes kvalitātes
novērtējums pārsniedz 60 balles, veidojot 50 ha un lielākus LIZ nogabalus, kas atbilst nacionālas
nozīmes lauksaimniecības teritoriju kritērijiem.
(14) Teritorija nav bagāta ar derīgo izrakteņu resursiem. Sastopamas tikai nelielas vietējas nozīmes derīgo
izrakteņu - smilts, grants, māla un dolomīta atradnes, bet tās galvenokārt atrodas īpaši
aizsargājamajās teritorijās (turpmāk - ĪADT) gar Lielupi un to izmantošanas iespējas ir samērā
ierobežotas.
(15) Klimatiskie apstākļi, Latvijas mērogā, ir relatīvi silti un sausi. Aktīvās veģetācijas periods sākas 10 - 14
dienas ātrāk kā valsts teritorijas ziemeļu daļā, nokrišņu daudzums 600 mm ir mazākais Latvijā.
Teritorijā valdošie ir D, DR un DA vēji.
(16) Virszemes ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst Lielupes sateces baseinā. Lielākās ūdensteces ir publiskā
upe Lielupe, kas tek pa novada ziemeļaustrumu robežu, un tās kreisā krasta pietekas: Kauču
(Kaucītes) strauts, Īslīce, Svitene un Sesava. Novadā nav ezeru, lielākās mākslīgi veidotās ūdenstilpes
ir Dzirnavu (Rundāles) ūdenskrātuve un Svitenes ūdenskrātuve. Pilsrundālē uz Īslīces upes ir uzcelta
mazā hidroelektrostacija (Rundāles HES).
(17) Pašvaldības teritorijā atrodas vairākas valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas - daļa no dabas
parka „Bauska” teritorijas, mikroliegums „Ozoldārzs” (Natura 2000 vietas), seši mikroliegumi
aizsargājamiem biotopiem un putnu sugām, vairāki parki – Rundāles pils parks, Svitenes muižas
parks, Kaucmindes muižas parks, Borrnsmindes muižas parks. Pašvaldības teritorijā ir arī citas
nozīmīgas dabas teritorijas un dižkoki, Lielbērsteles parks, Grāvendāles muižas parks, kā arī citas
bioloģiski un ainaviski daudzveidīgas teritorijas.
(18) Īpaši jāatzīmē Rundāles novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums. Teritorijā atrodas 44 valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi, tajā skaitā 20 arhitektūras pieminekļi (t.sk. Rundāles pils ansamblis
ar parku, Bērsteles luterāņu baznīca, Svitenes muižas apbūve, Bornsmindes muižas apbūve ar parku,
Kaucmindes muižas apbūve ar parku u.c.), 14 arheoloģijas pieminekļi (t.sk. Mežotnes pilskalns ar
senpilsētu, Vīna kalns - pilskalns, Svitenes parka senkapi, Siepeļņu viduslaiku kapsēta u.c.), 10 mākslas
pieminekļi (t.sk. kapa plāksne D. un K.Šepingiem Priedīšu kapos, griestu gleznojumi, parkets, krāsnis.
Kāpnes u.c. Rundāles pilī, kancele Bērsteles eluterāņu baznīcā, interjera dekoratīvā apdare un krāsns
Svitenes muižā u.c.), kā arī daudzi kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti.
2

232, 02 km2
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(19) Rundāles pils apbūves ansamblis ar parku ir izcils baroka arhitektūras, mākslas un dārzu piemineklis,
Zemgales līdzenuma atklātās ainavas arhitektūras dominante, Rundāles novada vizītkarte un
reprezentatīvais tēls.

1.4. IEDZĪVOTĀJI
(20) Rundāles novadu kā savu pastāvīgo dzīvesvietu ir norādījuši 4067 iedzīvotāji, tajā skaitā Rundāles
pagastā dzīvo 2074, Svitenes pagastā 909 un Viesturu pagastā 1084 iedzīvotāji. 3
(21) Novada teritorija nav blīvi apdzīvota, iedzīvotāju blīvums ir 17,5 iedzīvotāji uz vienu 1 km2. Salīdzinoši
vidējais Latvijā - 34,63 iedz./km2 un Zemgales plānošanas reģionā - 25,8 iedz./km2.
(22) Līdz darbspējas vecumam ir 13,3% novada iedzīvotāju, darbspējas vecumā 66,4% un virs darbspējas
vecuma 20,3%. Demogrāfiskā slodze 336 jeb 33,6%. Pēc dzimuma piederības 50,2% ir sievietes un
49,8% ir vīrieši.
(23) 84,5% novada iedzīvotāju ir Latvijas Republikas pilsoņi. Pēc nacionālā sastāva 67,6% ir latvieši, 12,6%
krievi, 6,3% lietuvieši, 6,1% baltkrievi, 2,5% ukraiņi, 2,3% poļi, bet pārējo tautību pārstāvji sastāda
2,7%.
(24) Rundāles novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas un Eiropas demogrāfijas tendencēm,
turpina pakāpeniski samazināties. Salīdzinoši ar 2010. gada sākumu, 2014. gada sākumā iedzīvotāju
skaits ir samazinājies par 206 iedzīvotājiem jeb aptuveni par 1% gadā4, ko ietekmē gan negatīvais
dabiskais pieaugums, gan augstā ārējā migrācija uz ārvalstīm darba meklējumos. Saglabājoties
pašreizējai tendencei, iedzīvotāju skaits 2030. gadā Rundāles novada teritorijā nebūs lielāks par 3400
iedzīvotājiem. Plānojot Rundāles novada telpisko attīstību, jāveic ilgtspējīgi ieguldījumi tālākā novada
attīstībā, ņemot vērā Latvijas kā Eiropas sarūkošā reģiona valsts fenomenu.

1.5. APDZĪVOJUMS
(25) Rundāles novada apdzīvojuma struktūru veido 15 ciemi - Pilsrundāle, Saulaine, Jāņukrogs, Lepšas,
Mazbērstele, Priedītes, Punslavas, Švirkale, Vecrundāle, Ziedoņi (Rundāles pagastā), Svitene, Tīrumi
(Svitenes pagastā) un Bērstele, Vairogi, Viesturi (Viesturu pagastā), kā arī Zemgales
kultūrvēsturiskajam reģionam raksturīgās lauku viensētas un viensētu grupas.
(26) Blīvi apdzīvotās vietas jau vēsturiski ir veidojušās labi sasniedzamās un ainaviski skaistās vietās: Īslīces
upes ielejā - Pilsrundāles ciems, Svitenes upes ielejā - Svitenes un Bērsteles ciemi, Lielupes krastos Priedītes, Ziedoņi, Lepšas un citu ūdensteču tuvumā, kā arī gar nozīmīgākajiem transporta
koridoriem, autoceļu Dobele - Bauska u.c. mazākiem ceļiem.
(27) Raksturīgs, ka lielākā daļa jeb 73% no Rundāles novada pašvaldības iedzīvotājiem dzīvo ciemos, tajā
skaitā 20% pašvaldības administratīvajā centrā Pilsrundālē, 37% citās lielākajās novada apdzīvotajās
vietās - Saulainē, Svitenē, Bērstelē un Viesturos, bet pārējos ciemos 16%5.
(28) Pilsrundāles, Saulaines, Svitenes, Bērsteles, Viesturu un Ziedoņu ciemā bez dzīvojamās funkcijas
lielākā vai mazākā mērā attīstīta arī sabiedriskā, darījumu un nelielas ražošanas funkcija, pārējos
mazajos ciemos tikai dzīvojamā funkcija ar skrajciema tipa izkliedētu apbūvi, kas praktiski gandrīz
neatšķiras no novada lauku teritoriju viensētu apbūves.

1.6. PUBLISKIE PAKALPOJUMI
(29) Novada teritorijā pieejams samērā daudzveidīgs publisko pakalpojumu - izglītības, kultūras, veselības
aizsardzības, sociālās palīdzības, sabiedriskās drošības, mazumtirdzniecības u.c. pakalpojumu klāsts.
3

PMLP, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2014., arī turpmākie dati par iedzīvotājiem
PMLP, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2010. un 01.01.2014.
5
Rundāles novada pašvaldības informācija, 2011
4
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Sabiedriskās infrastruktūras objekti un pakalpojumi galvenokārt koncentrējušies administratīvajā
centrā - Pilsrundālē, kā arī Saulaines, Svitenes un Bērsteles ciemā.
(30) Pašvaldībā tiek nodrošināti pirmskolas, vispārējās un profesionālās izglītības, kā arī interešu izglītības
un mūžizglītības pakalpojumi visām vecuma grupām. Darbojas pirmsskolas izglītības iestāde
"Mārpuķīte", speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"6, Pilsrundāles vidusskola ar trim
struktūrvienībām - Bērsteles skolu, Svitenes skolu un Mūzikas un mākslas skolu, kā arī Saulaines
profesionālā vidusskola.
(31) Kultūras jomā darbojas Svitenes tautas nams, Bērsteles kultūras nams un Viesturu kultūras centrs,
sešas bibliotēkas - Pilsrundāles, Vecrundāles, Bērsteles, Svitenes, Viesturu un Saulaines profesionālās
vidusskolas bibliotēka. Dievkalpojumi notiek Bērsteles evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā arī Viesturu
kapelā Mežotnes evaņģēliski luteriskajai draudzei. Dažādi brīvdabas pasākumi un koncerti norisinās
Saules dārzā, Mežotnes pilskalnā, Rundāles pils Zaļajā teātrī, Svitenes, Bērsteles un Grāvendāles
parkā u.c. Zemgales reģiona, Latvijas un starptautiskā mērogā atpazīstami un plaši apmeklēti ir
Rundāles pils muzejs un privātais retro automuzejs „Mežmales”, kā arī Mežotnes pilskalna svētki,
Rundāles novada svētki, Annas dienas tirgus, „Lielais Bazārs” Bērstelē u.c. pasākumi.
(32) Sportot un aktīvi atpūsties var multifunkcionālajā stadionā (vieglatlētikas, tenisa, volejbola, futbola
un basketbola laukumi) ar mīksto segumu pie Pilsrundāles vidusskolas, Saulaines profesionālās
vidusskolas stadionā un sporta zālē, futbola laukumā Bērstelē.
(33) Naktsmītnes piedāvā vairāki viesu nami, kā arī novada teritorijā ir izveidotas labiekārtotas kempinga,
telšu un atpūtas vietas. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sniedz sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumi: restorāns Rundāles pilī, kafejnīcas u.c. Lai veicinātu tūrisma attīstību, būtiski ir palielināt
naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu piedāvājumu, jo to kapacitāte jau šobrīd novada
teritorijā nav pietiekama.
(34)

Rundāles novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus
Rundāles
novada
iedzīvotājiem.
Saulaines
sociālajā
centrā
ir
pieejamas daudzpusīgas dienas centra brīvā laika pavadīšanas iespējas un atbalsta pasākumi dažāda
vecuma iedzīvotāju grupām. Sociālā dienesta Krīzes centrā tiek nodrošināta droša vide un
individuālas konsultācijas pie speciālistiem pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

(35) Citi nozīmīgākie publisko pakalpojumu sniedzēji ir ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakses,
aptiekas, Rundāles novada pašvaldības policija, Komunālo pakalpojumu dienests u.c.

1.7. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA
(36) Rundāles novada teritoriju šķērso valsts reģionālais autoceļš P103 Dobele - Bauska („Zemgales jostas”
posms), kā arī 10 valsts vietējie autoceļi, no kuriem ar asfaltbetona segumu ir tikai viens (V1002
Dzirnieki - Pilsrundāle), kā arī atsevišķi citu vietējo autoceļu posmi caur ciema teritorijām, bet pārējie
ar grants segumu.
(37) Kopumā autoceļu tīkls ir attīstīts un nodrošina piekļūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, bet būtiski ir paaugstināt autoceļu kvalitāti, posmu skaitu ar
asfaltbetona segumu, kā arī attīstīt velosatiksmes infrastruktūru.
(38) Iedzīvotājiem ir pieejami sabiedriskā transporta pārvadājumi ar autobusiem. Lauku teritorijas apkalpo
reģionālās un vietējās nozīmes autobusu maršruti. Tomēr daļā novada teritoriju, kas atrodas tālāk no
novada centra un ir retāk apdzīvotas, sasniedzamība ir neapmierinoša. Novada teritorijā nav arī
neviena maršruta, kas savienotu Pilsrundāli ar valsts galvaspilsētu bez pārsēšanās Bauskā vai Jelgavā.

6

Bauskas novada teritorijā
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1.8. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRA
(39) Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami Pilsrundāles, Saulaines, Punslavu, Ziedoņu,
Vecrundāles, Svitenes, Tīrumu, Bērsteles un Viesturu ciema, bet centralizētās kanalizācijas
pakalpojumi Pilsrundāles, Saulaines, Svitenes, Bērsteles un Viesturu ciema iedzīvotājiem,
sabiedriskajām un komerciestādēm. Ūdensapgādes un kanalizācijas objektu apsaimniekošanu veic
Rundāles novada pašvaldības struktūrvienība - Komunālo pakalpojumu dienests.
(40) Siltumenerģija - centralizētā apkure ziemas sezonā un karstā ūdens padeve tiek nodrošināta daļai no
Pilsrundāles un Saulaines ciema dzīvojamā sektora (daudzdzīvokļu mājām un iestādēs).
(41) Rundāles novada teritoriju šķērso 110 kV gaisvadu elektrolīnijas, kā arī vidēja sprieguma 20 kV un
zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu un kabeļu līnijas. Pašvaldības teritorija ir pilnībā elektrificitēta un
pieļauj patērētās jaudas pieaugumu.
(42) Elektronisko sakaru tīklu operatori piedāvā mobilo elektronisko sakaru un fiksēto elektronisko sakaru
un datu pārraides, kā arī interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumus. Novada teritorijā darbojas trīs
pasta nodaļas - Pilsrundāles, Lielsvitenes un Bērsteles pasta nodaļas. Kopumā sakaru infrastruktūra ir
laba.
(43) Rundāles novada teritoriju šķērso A/S „Latvijas Gāze” vidēja spiediena (līdz 0,4 MPa) un augstā
spiediena gāzesvadi (0,4 - 1,6 MPa). Gāzes apgāde ir pieejama Pilsrundāles un Svitenes ciema
dzīvojamajam un sabiedriskajam sektoram. Perspektīvē, izbūvējot gāzes pievadu, iespējama arī
Saulaines ciema gazifikācija.
(44) Pašvaldības teritoriju šķērso maģistrālais naftas produktu un dīzeļdegvielas cauruļvads Ventspils Polocka.
(45) Sadzīves atkritumi novada teritorijā netiek apglabāti, bet tiek transportēti uz sadzīves atkritumu
izgāztuvi „Grantiņi”7. Pašvaldībā ir ieviesta dalītā atkritumu vākšanas sistēma, izbūvēti septiņi dalīto
atkritumu vākšanas laukumi, kas aprīkoti ar speciāliem konteineriem bioloģiski pārstrādājamiem
atkritumiem, stiklam, plastmasai un papīram.
(46) Pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kas veicinājuši vai veicinās tehniskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanu novada teritorijā: uzbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas, realizēta
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, veikta ielu un pašvaldības ceļu rekonstrukcija, tajā
skaitā ierīkotas ietves un apgaismojums, uzbūvēts stāvlaukums pie Rundāles novada domes ēkas,
izveidoti marķēti velosipēdistu maršruti dabas parkā „Bauska” u.c. Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām
un pašvaldības iestādēm veikti energoefektivitātes uzlabošanas projekti. Perspektīvē plānota
veloceliņu izveide no Bauskas pilsētas līdz Saulaines ciemam un pa autoceļu V1033 cauri Pilsrundāles
ciemam un Svitenes ciemam un tālāk Tērvetes virzienā pa autoceļu P103.

1.9. NOVADA EKONOMIKA
(47) Rundāles novada teritorijas attīstības indekss ir - 0,2008 (62. vieta starp 110 Latvijas novadiem).
(48) Pašvaldības teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Zemgales līdzenumā ar lauksaimniecības attīstībai
labvēlīgiem dabas resursiem - plašiem un auglīgiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju
nogabaliem un zemkopības attīstībai piemērotu klimatu, kā arī bagātais kultūrvēsturiskais mantojums
ar nozīmīgāko, atpazīstamāko un plaši apmeklēto Rundāles pils muzeju ar parku, ir noteicis galvenās
uzņēmējdarbības specializācijas pašvaldībā - lauksaimniecība, tūrisms un pakalpojumi.
(49) Lielākie novada zemnieki un uzņēmēji apsaimnieko no 100 ha līdz 2000 ha lielas platības, zemnieku
saimniecības galvenokārt specializējušās intensīvajā graudkopībā un rapšu audzēšanā, mazākā mērā
arī piena lopkopībā, dārzeņu un ogu audzēšanā.
7
8

Bauskas novada Codes pagastā
MK 25.05.2010. noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”
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(50) Nozaru griezumā, reģistrētos uzņēmumus raksturo procentuālais sadalījums: lauksaimnieciskā
ražošana (~70% ), mazumtirdzniecība (~7%), tūrisma pakalpojumi (~5%), autopakalpojumi un
autoserviss (~4%), celtniecības pakalpojumi (4%), citas darbības nozares (~10%).
(51) Iedzīvotāju bezdarba līmenis9 Rundāles novadā sastāda 11,6% (vidējais Zemgales statistiskajā reģionā
8% un valstī 7,6%). Nozīmīgākie darbadevēji Rundāles novadā ir Rundāles pils muzejs, Rundāles
novada dome, Pilsrundāles vidusskola ar struktūrvienībām un Saulaines Profesionālā vidusskola,
lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības.
(52) Lai uzsāktu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību
novada teritorijā, kopš 2010. gada ir iedibināta tradīcija organizēt Uzņēmēju forumu. Bērstelē ir
izveidots Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs.

ILUSTRĀCIJA 4: INFOGRAFIKA

1.10.

FUNKCIONĀLĀS SAITES

(53) Ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, izteiktas funkcionālas saites Rundāles novadam ir ar Bauskas
un Jelgavas pilsētu, kā arī Rīgas pilsētu. Uz šīm pilsētām Rundāles novada iedzīvotāji dodas saņemt
pakalpojumus, kas novadā pieejami tikai daļēji vai nav pieejami vispār, kā arī izmanto darba tirgus
iespējas.
(54) Starp Rundāles un Bauskas novadu domēm ir noslēgti sadarbības līgumi par informācijas tīkla
koordinēšanu, kopīgas tūrisma datubāzes uzturēšanu un popularizēšanu, kultūras, izglītības,
būvvaldes, sporta u.c. jomās. Saskaņā ar noslēgto līgumu Bauskas Tūrisma informācijas centrs ievieto
Rundāles novada tūrisma objektus Bauskas TIC datubāzē - mājas lapā www.tourism.bauska.lv.
9

Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem, 31.01.2014., Nodarbinātības valsts aģentūra
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(55) Rundāles novads realizē vairākus sadarbības projektus ar Lietuvas pierobežas reģiona pašvaldībām
dažādās jomās - integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā, antropogēnās slodzes
samazināšanai, pirmskolas izglītības iestāžu aprīkojuma iegādei un metodisko materiālu
sagatavošanā, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, radošo industriju attīstības
veicināšanā, sociālajā, kultūras un uzņēmējdarbības jomās. Sadarbības līgumi kultūras, sociālajā,
izglītības un uzņēmējdarbības jomās noslēgti arī ar Baltkrievijas Republikas Grodņas apgabala un
Krievijas Federācijas sadarbības partneriem.
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2. MISIJA
(56) Rundāles novada pašvaldības misija ir ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu
institūciju starpniecību īstenot novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses un valsts
noteiktos uzdevumus.
(57) Pašvaldības funkcijas ir definētas likumā „Par pašvaldībām” un saistītas ar teritorijas ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, tajā skaitā publiskās
infrastruktūras un pakalpojumu - izglītības, sociālās aprūpes, brīvā laika pavadīšanas iespēju
nodrošināšanu, komunālo pakalpojumu organizēšanu, drošības un citu novada iedzīvotājiem un
uzņēmējiem svarīgu jautājumu risināšanu.
(58) Pašvaldība sekmē iedzīvotāju labklājību, pārticību un personisko izaugsmi, kā arī rūpējas par esošo
materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu un veicina Rundāles novada attīstību.

3. VĪZIJA 2030
(59) Rundāles novada vīzija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums 2030. gadā:
STIPRA SABIEDRĪBA
Rundāles novadā dzīvo stipra sabiedrība, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar Zemgalei
raksturīgu lauksaimniecību un piedāvājot daudzveidīgus pakalpojumus. Pakalpojumu kvalitāte un
piedāvātās attīstības iespējas spēj nodrošināt jaunās paaudzes piesaistīšanu un celt sabiedrības pašapziņu.
PIEEJAMI PAKALPOJUMI
Pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, kā arī
uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu
līdzsvaru. Novadā ir plašs, sabiedrības vajadzībām piemērots izglītības, kultūras un sporta piedāvājums.
PAZĪSTAMS TŪRISMA GALAMĒRĶIS
Rundāles novads ir Eiropas līmenī pazīstams tūrisma galamērķis ar sakārtotu infrastruktūru, kvalitatīvu
un drošu dzīves vidi. Novads izceļas ar ievērojamiem panākumiem kultūras mantojuma saglabāšanā un
rekonstrukcijā.
KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA
Rundāles novads ir konkurētspējīgs, attīstīts, ar labu, kvalitatīvu publisko infrastruktūru un uz
inovācijām orientētu uzņēmējdarbību.
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4. STRATĒĢISKIE MĒRĶI
(60) Vīzijas 2030 sasniegšanai ir noteikti pieci stratēģiskie mērķi (SM), kas balstīti uz triju pašvaldības
teritorijas attīstības pamatvērtību „Sabiedrība”, „Dzīves telpa” un „Ekonomika” savstarpējo
mijiedarbību un līdzsvarotu attīstību (skatīt Ilustrāciju 5).

SM2
SM1
Kvalitatīva
dzīves vide ar
sakārtotu
infrastruktūru

Daudzveidīgas
izglītošanās un
personiskās
attīstības
iespējas mūža
garumā

SM3
Sociāli droša
vide ar
kvalitatīviem
publiskiem
pakalpojumiem

SM4

SM5

Ekonomisko
aktivitāti
veicinoša vide
un ilgtspējīga
dabas resursu
izmantošana

Efektīva
komunikācija
starp visām
iedzīvotāju
grupām,
uzņēmējiem un
institūcijām

ILUSTRĀCIJA 5: RUNDĀLES NOVADA STRATĒĢISKIE MĒRĶI

(61) SM1 ietver kvalitatīvas dzīves vides attīstību visā novada teritorijā, ar novada nozīmes attīstības
centru Pilsrundālē un četriem vietējās nozīmes attīstības centriem ar publiskajām telpām un
pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem, sakārtotu tehnisko infrastruktūru, ainaviski pievilcīgām un
labi apsaimniekotām dabas teritorijām, bagātīgu un novada attīstībā integrētu kultūrvēsturisko
mantojumu.
(62) SM2 ietver cilvēkresursu attīstību, kur galvenais resurss ir cilvēku zināšanas, kuras attīstot visa mūža
garumā, prasmīgi un mērķtiecīgi izmantojot, ir iespējams sasniegt ne tikai Eiropas Savienības
stratēģisko mērķi - kļūt par konkurētspējīgu reģionu pasaulē, bet arī nodrošināt Latvijas valsts,
Zemgales reģiona un Rundāles novada ilgtermiņa attīstību un iedzīvotāju labklājību.
(63) SM3 ietver sociāli un fiziski drošu vidi, dzīves telpu ar teicamiem kultūras, sporta, atpūtas, sociālās
palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumiem un aktīvu sabiedrisko dzīvi. Novada iedzīvotājiem un
apmeklētājiem ir līdzvērtīgas iespējas pilnvērtīgi, saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
līdzdarboties daudzveidīgās kultūras, atpūtas un sporta aktivitātēs, veicināt apzinīgu un saudzīgu
publisko atpūtas vietu izmantošanu.
(64) SM4 ietver attīstītu daudzveidīgu saimniecisko darbību, stabilas, drošas un aktīvas ekonomiskās
vides veicināšanu, novada teritorijā atbalstot uzņēmējdarbību, attīstot nepieciešamo infrastruktūru
un radot pamatu turpmākai investīciju piesaistei un ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai. Ilgtspējīgi
un efektīvi apsaimniekoti dabas resursi un saglabātas ainaviskās un ekoloģiskās vērtības, dod savu
ieguldījumu pašvaldības ekonomiskajā attīstībā.
(65) SM5 ietver saskarsmi, informācijas apmaiņu - komunikāciju, sazināšanos un savstarpējos sakarus,
iedzīvotāju un sociālo grupu savstarpējo mijiedarbību. Rundāles novada teritorijas pārvaldība ir
balstīta uz efektīvu komunikāciju starp visām iedzīvotāju grupām, uzņēmējiem un institūcijām.
(66) Stratēģija definē līdz 2030. gadam sasniedzamos rezultātus (skatīt tabulā 1), kas raksturos noteikto
stratēģisko mērķu izpildi. Ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti ir rādītāji, pēc kuriem statistiski iespējams
noteikt stratēģijas izpildes efektivitāti.
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TABULA 1: ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI

Vēlamais

Bāzes

Bāzes

gads

rādītājs

Iedzīvotāju skaits

2013.

4067

Demogrāfiskā slodze

2013.

336 (-33,6%)

Samazinās

PMLP

Bezdarba līmenis

2013.

11%

Samazinās

NVA

2011.

- 0,200
(62.vieta)

Vismaz pozitīvs

MK
noteikumi

2012.

69

Pieaug

CSP

2013.

380

Pieaug

CSP

2013./
2014.

584

Pieaug

Pašvaldība

2013./
2014.

19

Pieaug

Pašvaldība

2013.

16

Pieaug

Pašvaldība

2013.

11

Pieaug

Pašvaldība

2013.

2616415

Pieaug

Pašvaldība

2013.

876172

Pieaug

Pašvaldība

2013.

50% sliktā
tehniskā
stāvoklī

Paaugstinās

Pašvaldība

Rādītājs

Novada vieta teritorijas attīstības indekss
un vieta rangā

rādītājs
2030.gadā
Saglabājas vismaz
pašreizējā līmenī

Avots

PMLP

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora
statistikas vienību skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Vidējā bruto darba samaksa (EUR)
Izglītojamo skaits vispārējās un
profesionālajās izglītības iestādēs kopā
Interešu izglītības programmu skaits
Īstenoto pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu projektu skaits gadā
Īstenoto NVO un interešu kopu projektu
skaits gadā
Kopējie pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi (EUR)
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi
(EUR)
Valsts un pašvaldības ceļu kvalitāte (ceļi
ar asfalta segumu u.c.)
Kvalitatīvas centralizētās ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamība ciemos
Kvalitatīvas centralizētās kanalizācijas
pakalpojumu pieejamība ciemos

10
11

2012.

67%

10

Paaugstinās 

Pašvaldība

2012.

30%

11

Paaugstinās 

Pašvaldība

no kopējā iedzīvotāju skaita ciemos
no kopējā iedzīvotāju skaita ciemos
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5. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTE
(67) Stratēģiskie mērķi sekmē pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritātes (IP):

„DROŠA, KVALITATĪVA UN ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE RUNDĀLES NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM” īstenošanos.
(68) Dzīves vides kvalitāte, drošība un ilgtspēja ir pamats Rundāles novada iedzīvotāju labklājībai.
(69) Sabiedrības labklājība ir plašs sociālo un ekonomisko dzīves apstākļu kopums. To raksturo
gandarījumu sniedzošs darbs un saimnieciskā darbība, kas orientēta uz materiālās labklājības
celšanos, patīkama dzīves vide, izaugsmes un radošuma iespējas.
(70) Iedzīvotājiem ir nodrošināta dzīve kvalitatīvā vidē, plašas izglītības iespējas mūža garumā,
daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts un sociālais taisnīgums, kultūras, sporta un atpūtas iespējas,
kā arī fiziskā un sociālā drošība.
(71) Novada dabas resursi tiek izmantoti ilgtspējīgi un līdzsvaroti.
(72) Pašvaldībā ir efektīva un profesionāla pārvalde, rezultatīva sadarbība un komunikācija ar
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Sabiedrība piedalās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā,
lēmumu pieņemšanā un citos sabiedriskajos procesos.

6. NOVADA SPECIALIZĀCIJA
(73) Rundāles novada ekonomiskā specializācija
atspoguļo pašvaldības perspektīvās ekonomiskās
attīstības iespējas un virzienus. Tā ir noteikta,
ņemot vērā teritorijā esošos resursus ģeogrāfisko novietojumu Lietuvas pierobežā,
Latvijas dienvidu daļā, Zemgales līdzenumā ar
lauksaimniecības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem
(auglīgas augsnes, plaši LIZ, t.sk. nacionālas
nozīmes, nogabali, silts klimats, saimniekošanas
tradīcijas u.c.), bagāto kultūrvēsturisko un dabas
mantojumu,
cilvēkresursus
un
tehnisko
infrastruktūru.
(74) Eiropā un Pasaulē Rundāles novads
pozicionējas kā novads ar bagātu un daudzveidīgu
kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, plašu un
izcilas
kvalitātes
tūrisma
produktu
un
pakalpojumu piedāvājumu. Rundāles pils muzeja
ansamblis ar parku, ārpus Rīgas, ir Latvijas
starptautiski atpazīstamākais un ievērojamākais
tūrisma galamērķis.

20

Eiropā un Pasaulē:
Kultūrvēsturiskais un
dabas mantojums
Tūrisms

Latvijā:

Zemgalē:

Lauksaimniecība

Izglītība

Tūrisms

Kultūra

Kultūrvēsturiskais
mantojums

Aktīvā atpūta

ILUSTRĀCIJA 6: NOVADA SPECIALIZĀCIJA

(75) Latvijas mērogā Rundāles novads ir lauksaimniecības novads, valsts „maizes klēts”, ar vērienīgi
attīstītām saimniekošanas tradīcijām intensīvajā graudkopībā un rapšu audzēšanā, dārzeņu un augļu
audzēšanā, tajā skaitā ar bioloģiskajām metodēm. Atrašanās tuvu Rīgai, veicina zemnieku
saimniecību un uzņēmēju produkcijas noieta tirgus paplašināšanos. Latvijas iedzīvotājiem pievilcīgs ir
arī Rundāles novada tūrisma, kultūras un aktīvās atpūtas pakalpojumu piedāvājums, kultūrvēsturiskās
un amatniecības tradīcijas.
(76) Zemgales reģionā pašvaldība galvenokārt specializējas konkurētspējīgas izglītības, tajā skaitā
profesionālās izglītības, kultūras pasākumu, brīvā laika pavadīšanas, sadzīves un citu pakalpojumu
piedāvāšanā.
(77) Novada specializācija, ar to saistītās iestādes, uzņēmumi un to sniegtie pakalpojumi, saražotie
produkti kalpo par pamatu Rundāles novada zīmola veidošanai un popularizēšanai, „vietējā un
unikālā produkta” attīstībai.

7. FUNKCIONĀLĀS SAITES
(78)

Ārējās funkcionālās saites (transports, uzņēmējdarbība, darbavietas, pakalpojumi, tehniskā
infrastruktūra, tūrisms, vides aizsardzība u.c.) ar vietējas, reģionālas, nacionālas un starptautiskās
nozīmes centriem, kā arī pārrobežu saites ir būtiskas Pašvaldības attīstības priekšnoteikums.
Funkcionālās sadarbības saites attēlo ilustrācijā 7.

ILUSTRĀCIJA 7: FUNKCIONĀLĀS SADARBĪBAS SAITES
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(79) Rundāles novadam jāstiprina sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem
(vietējām un ārvalstu pašvaldībām, uzņēmumiem, institūcijām u.c.), kas sekmēs izglītības,
darbaspēka, pakalpojumu, transporta, vides infrastruktūras, kultūras, tūrisma, dabas aizsardzības un
citu jomu attīstību ne tikai novada teritorijā, bet arī Zemgales plānošanas reģionā un ārpus tā.
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III TELPISKĀS
ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVA
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8. RUNDĀLES NOVADA TELPISKĀ
STRUKTŪRA 2030
(80)

Telpiskās attīstības perspektīva grafiski attēlo un apraksta vēlamo Rundāles novada telpisko
struktūru 2030. gadā, kas balstīta uz esošajiem telpiskās struktūras elementiem – apdzīvojuma
struktūru,
galvenajiem
transporta
koridoriem,
maģistrālajām
inženierkomunikācijām,
lauksaimniecībā zemēm, ūdeņiem, mežiem, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu, kultūrvēsturiski
nozīmīgām un ainaviski vērtīgām teritorijām, u.c. un to vēlamajām ilgtermiņa izmaiņām.

(81)

Vadlīnijas sniedz norādes turpmākajai novada teritorijas izmantošanai un attīstības plānošanai.

(82) Rundāles novada telpisko struktūru 2030. gadā raksturo galvenie telpiskās struktūras
elementi, tajā skaitā funkcionālās telpas (skatīt ilustrāciju 8): Zemgales līdzenumu
lauksaimniecības attīstības telpa, tūrisma attīstības telpa, Lielupes vides aizsardzības un atpūtas
telpa, mežu telpa, urbānās ciemu telpas (skatīt 9. nodaļā), satiksmes un maģistrālo
inženierkomunikāciju infrastruktūras tīklu un objektu attīstības virzieni (skatīt 10. nodaļā) un īpašas
plānošanas teritorijas (skatīt 11. nodaļā).

ILUSTRĀCIJA 8: RUNDĀLES NOVADA TELPISKĀ STRUKTŪRA 2030

(83) Rundāles novads tiks attīstīts ar policentrisku un saliedētu apdzīvojuma struktūru, sakārtotu un
modernu tehnisko infrastruktūru un dinamiskiem lauksaimniecības areāliem, maksimāli saglabājot
bagāto dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un visu nozaru attīstības politikās integrējot
nosacījumus kultūrvēsturiskā mantojuma, bioloģiskās daudzveidības un vides kvalitātes saglabāšanai.
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8.1. V A D L Ī N I J A S A T T Ī S T Ī B A S P L Ā N O Š A N A I
(84) Nodrošināt nepārtrauktu attīstības plānošanas procesu un regulārus attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanas uzraudzības pasākumus.
(85) Īstenot ilgtspējīgas attīstības plānošanas politiku, ievērojot visus attīstības plānošanas principus t.sk.
īstenot ekonomiski pamatotus investīciju projektus.
(86) Izvērtēt plānoto attīstības aktivitāšu ietekmi uz vidi ilgtermiņā - sekmēt racionālu un efektīvu dabas
un kultūrvēsturiskā kapitāla izmantošanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, saglabāt
kultūrvēsturiskās, ainaviskās un citas nozīmīgās, Rundāles novadam raksturīgās teritorijas un
objektus.
(87) Plānojot jaunu apdzīvojumu, ražošanas, tūrisma un atpūtas aktivitāšu infrastruktūru, pēc iespējas
vairāk izmantot esošo infrastruktūru, t.sk. veicināt degradēto teritoriju sakārtošanu un iesaistīšanu
ekonomiskajā apritē.
(88) Paaugstināt publisko un komercpakalpojumu aktivitāšu pieejamību ciemu teritorijas, kā arī to iekšējo
sasniedzamību, attīstīt publisko ārtelpu, nodrošinot telpas un teritorijas sabiedriskām norisēm.
(89) Sekmēt visas novada teritorijas elastīgu un daudzveidīgu izmantošanu - lauksaimniecība, tūrisms un
rekreācija, ražošana, logistika, dažādu pakalpojumu sniegšana u.c.
(90) Zemgales līdzenumu lauksaimniecības attīstības telpas izmantošanas prioritāte ir visa
veida lauksaimnieciskā darbība - intensīvā graudkopība un rapšu audzēšana, piena lopkopība,
dārzeņu un ogu audzēšanā u.c., kā arī lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana.
(91) Nodrošināt lauksaimniecības teritoriju prioritāro izmantošanu lauksaimniecībai, bez pamatotas
vajadzības neplānojot lauksaimniecības zemju pārveidošanu citos zemes izmantošanas veidos.
(92) Atbalstīt vērtīgo lauksaimniecības zemju resursu saglabāšanu, zemes auglības saglabāšanu,
lauksaimniecības zemju konsolidāciju, meliorācijas sistēmu saglabāšanu un uzturēšanu.
(93) Veicināt lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, līdztekus tradicionālajām lauksaimniecības
nozarēm attīstot bioloģisko lauksaimniecību, biškopību, dīķsaimniecību, lauku tūrismu u.c.
(94) Neatbalstīt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu novadā un vērtīgo lauksaimniecības zemju
apmežošanu.
(95) Tūrisma attīstības telpas izmantošanas prioritāte ir dažādas kultūrvēsturiskajai videi draudzīgas
ar tūrismu un atpūtu saistītas aktivitātes un saimnieciskā darbība, kā arī tūrisma infrastruktūras
attīstība.
(96) Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību - dažāda veida naktsmītnes, publiskos autostāvlaukumus,
dažādu pasākumu norises vietas, kafejnīcas u.c., popularizēt novada unikālās kultūrvēsturiskās
vērtības Latvijā un Pasaulē - Rundāles pils muzeju ar parku, Mežotnes pilskalnu u.c.
(97) Sekmēt daudzveidīga tūrisma produkta (tūrisma pakešu) izveidi, muzeju, uzņēmēju, amatnieku,
mājražotāju, lauku sētu, zivjsaimniecību u.c. „dalībnieku” iesaisti vienotā tūrisma pakalpojumu
infrastruktūrā.
(98) Izstrādāt vienotu tūrisma attīstības stratēģiju un turpināt sadarbību ar vietējām un ārvalstu
pašvaldībām tūrisma maršrutu un infrastruktūras attīstībai un sasaistei.
(99) Lielupes vides aizsardzības un atpūtas telpas izmantošanas prioritāte ir ar dabas izziņu un
videi draudzīgu aktīvo un pasīvo atpūtu, tajā skaitā ar ūdenstūrismu saistītas aktivitātes, kā arī
rekreācijas infrastruktūras attīstība.
(100) Atbalstīt ūdenstransporta maršrutu un piestātņu attīstību pa/gar Lielupi, dabas taku, velomaršrutu,
atpūtas vietu, izziņas stendu u.c. objektu un infrastruktūras izveidi sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām.
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(101) Nodrošināt brīvas piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem, aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas
dažādu mērķauditoriju grupām.
(102) Lai izvairītos no paaugstinātas slodzes radīšanas vidē, pirms atpūtas un tūrismu objektu izveides,
izvērtēt visus potenciālos dabas vidi ietekmējušos antropogēnos faktorus, īpašu uzmanību pievēršot
ūdeņu kvalitātes saglabāšanai un paaugstināšanai, nepieļaujot neattīrītu kanalizācijas ūdeņu noplūdi
ūdens objektos.
(103) Mežu telpas izmantošanas prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana un ar kokapstrādi saistītās
ražotnes - koksnes pārstrāde, mēbeļu ražošana u.c.
(104) Veicināt ilgtspējīgu un vietai atbilstošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu, meža resursu
atjaunošanu ar ģenētiski augstvērtīgu reproduktīvo materiālu.

9. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN
PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS
(105) Rundāles novada apdzīvojumu struktūru 2030. gadā veido Pilsrundāles, Saulaines, Bērsteles,
Svitenes, Viesturu, Jāņukroga, Lepšu, Mazbērsteles, Priedīšu, Punslavu, Švirkales, Vecrundāles,
Ziedoņu, Tīrumu un Vairogu ciemu teritorijas, kā arī lauku teritorijas viensētas un to grupas.
(106) Ņemot vērā vēsturiski izveidojušos apdzīvojuma telpisko struktūru, iedzīvotāju skaitu, apbūves

struktūru, sociālās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī ņemot vērā Pašvaldības
stratēģiskos uzstādījumus, tiek izdalīti trīs līmeņu attīstības centri - novada nozīmes12, vietējas
nozīmes13 un lauku apdzīvojuma centri (skatīt tabulu 2 un ilustrāciju 9).
TABULA 2: ATTĪSTĪBAS CENTRI

Novada nozīmes attīstības centrs:

Pilsrundāle

Vietējas nozīmes attīstības centri:

Saulaine, Bērstele, Svitene, Viesturi

Lauku apdzīvojuma centri:

Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele, Priedītes, Punslavas,
Švirkale, Vecrundāle, Ziedoņi, Tīrumi, Vairogi

(107) Ņemot vērā novada un vietējas nozīmes centru ģeogrāfisko novietojumu un attīstības potenciālu,
tiem ir definēta arī sava specifiskā loma jeb perspektīvā specializācija:
Pilsrundāle - administratīvais centrs, dažādu sabiedrisko un maksas pakalpojumu attīstības centrs;
Saulaine - sociālo pakalpojumu un izglītības attīstības centrs;
Bērstele - uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
Svitene - jauniešu un kultūrvēsturiskā tūrisma centrs;
Viesturi - lauksaimniecības un amatniecības centrs.

12
13

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006. - 2026. gadam noteikts nosaukums „vietēja līmeņa”, bet pēc būtības neatšķiras;
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006. - 2026. gadam noteikts nosaukums „pirmā līmeņa”, bet pēc būtības neatšķiras
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ILUSTRĀCIJA 9: APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

(108) Rundāles novada teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas attīstības priekšnoteikums ir dažādu līmeņu
attīstības centru un lauku viensētu savstarpējā mijiedarbība, kvalitatīvu atbilstošo pakalpojumu
pieejamība un modernas infrastruktūras attīstība. Tas sekmēs uzņēmējdarbības aktivitāti, jaunu
darbavietu radīšanu un nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem
(109) Katram attīstības centram tiek noteikts pieejamo un plānojamo pakalpojumu apjoms jeb
pakalpojumu grozs (skatīt 3. tabulā), ko nosaka tā ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra,
cilvēkresursi, to izvietojums un sasniedzamība.
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TABULA 3: PIEEJAMAIS UN PLĀNOTAIS PAKALPOJUMU GROZS NOVADA UN VIETĒJAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTROS UN LAUKU APDZĪVOJUMA CENTROS

PAKALPOJUMU
JOMAS

NOVADA
NOZĪMES
CENTRS
PILSRUNDĀLE

PAKALPOJUMS

PĀRVALDE

Pašvaldības un valsts iestādes

IZGLĪTĪBA

Pirmsskolas izglītība
Pamatskolas izglītība
Vispārējā vidējā un profesionālā izglītība

SOCIĀLĀ
AIZSARDZĪBA

Interešu izglītības pieejamība, t.sk. bērnu,
jauniešu, pensionāru, multifunkcionālie centri
Sociālās aprūpes centrs
Sociālā dienesta pakalpojumi
Sociālā darbinieka pieejamība

VESELĪBA

Primārās veselības aprūpes pakalpojums
(ģimenes ārsts, feldšerpunkts)
Medicīniskā aprūpe mājās (ģimenes ārsts,
māsa)
Zobārstniecība
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Aptieka

KULTŪRA, ATPŪTA
UN SPORTS

Kultūras un tūrisma iestādes (kultūras centrs,
tautas nams u.c.);
Bibliotēkas

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
BĒRSTELE

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
SVITENE

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
VIESTURI

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
SAULAINE

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Reliģiskās iestādes (dievkalpojumi)
Publiska interneta pieejamība
Publiski pieejamas atpūtas un
teritorijas, t.sk., bērnu rotaļu laukumi

14
15

sporta

Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele, Priedītes, Punslavas, Švirkale, Vecrundāle, Ziedoņi, Tīrumi, Vairogi
Vecrundālē
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+
+
+
+
+
+
+
+

LAUKU
APDZĪVOJUMA
14
CENTRI

+
+
+
+
+

+15

NOVADA
NOZĪMES
CENTRS
PILSRUNDĀLE

PAKALPOJUMU
JOMAS

PAKALPOJUMS

SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA, DROŠĪBA
KOMERCPAKALPOJUMI

Policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta pakalpojumi
Tirdzniecības un pakalpojumu objekti (veikali,
kafejnīcas, frizētavas u.tml.)
Naktsmītnes (viesnīcas, viesu mājas, moteļi
u.tml.) u.c. tūrisma infrastruktūra
Finanšu
pakalpojumi
(bankas
filiāle,
bankomāts, vai cits pakalpojums)
Pārtikas preču tirdzniecība
Citu komerciālo pakalpojumu esamība

MĀJVIETA UN
TEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA

Dzīvojamais fonds
Centralizētie
komunālie
pakalpojumi
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde,
gāzes apgāde u.c.)
Vides un sabiedrības veselības prasībām
atbilstoša tehniskā infrastruktūra
Efektīva un moderna energoapgādes un
sakaru infrastruktūra (t.sk. internets)
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pieejamība

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDE

16
17

Teritorijas, kas paredzētas sabiedrisko un
komercobjektu izvietošanai
Teritorijas, kas paredzēta ražošanas objektu
attīstībai
Konsultantu pakalpojumi (lauksaimniecības,
mežsaimniecības, biznesa u.c.)

Vecrundālē, Ziedoņos
Ziedoņos
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VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
SAULAINE

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
BĒRSTELE

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
SVITENE

VIETĒJAS
NOZĪMES
CENTRS
VIESTURI

LAUKU
APDZĪVOJUMA
14
CENTRI
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9.1. VADLĪNIJAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI
(110) Veicināt hierarhiski strukturizētas un vienotas apdzīvojuma struktūras veidošanos, prioritāri attīstot
ciemu infrastruktūru un nodrošinot daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību (atbilstoši noteiktajam
apdzīvojuma līmenim).
(111) Saglabāt apdzīvoto vietu vēsturiskos vietvārdus un Zemgales kultūrvēsturiskajam reģionam raksturīgo
tradicionālo apbūves struktūru lauku teritorijās.
(112) Plānot darījumu iestāžu, ražošanas uzņēmumu izvietošanu un jaunu mājokļu būvniecību ciemos un
lauku teritorijās, pēc iespējas efektīvāk izmantojot esošo tehnisko un vides infrastruktūru.
(113) Veikt ciemu teritoriju revitalizāciju un publiskās ārtelpas labiekārtošanu. Radīt patīkamu vidi ar
pieejamām publiskajām ārtelpām – parkiem, skvēriem, rotaļu un atpūtas laukumiem, publisko ūdeņu
peldvietām.
(114) Ciemu teritorijās attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu, veicināt daudzdzīvokļu māju un publiskā
sektora ēku renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanos.
(115) Nodrošināt apdzīvojuma centru savstarpējo sasniedzamību un īpaši sekmēt iedzīvotāju mobilitātes
iespējas attiecībā uz tuvākajiem lielākajiem Zemgales reģiona attīstības centriem: Bausku (reģionālas
nozīmes centrs), Jelgavu un valsts galvaspilsētu Rīgu (nacionālas nozīmes centri).

10. GALVENIE TRANSPORTA
KORIDORI UN MAĢISTRĀLĀS
INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
(111) Būtisks Rundāles novada teritorijas attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības un
satiksmes drošības nodrošināšana, neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem, kā arī modernas un
videi draudzīgas tehniskās infrastruktūras attīstība.
(112) Novada ārējo sasniedzamību nodrošina reģionālas nozīmes transporta koridors: valsts
reģionālais autoceļš P103 Dobele - Bauska, kas ir pierobežas ceļa „Zemgales josta” posms Zemgales
reģiona garenvirziena asī. Autoceļš funkcionāli sasaista pašvaldības administratīvo centru Pilsrundāli
ar tuvāko pilsētu un reģionālas nozīmes attīstības un mobilitātes centru Bausku, nodrošina izejas uz
A8/E77 un Zemgales reģiona nacionālās nozīmes centru Jelgavu un uz A7/E68 un valsts galvaspilsētu
Rīgu, kā arī Lietuvas Republiku.
(113) Vietējas nozīmes transporta koridori: valsts vietējie autoceļi V1002, V1029, V1030, V1031,
V1032, V1033, V1034, V1038, V1044, V105 un pašvaldības ceļi, kas funkcionāli savstarpēji sasaista
Rundāles novada administratīvo centru ar pārējām novada apdzīvotām vietām (ciemiem un
viensētām) un valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele - Bauska.
(114) Lai saglabātu teritorijai raksturīgās kultūrvēsturiskās un dabas ainavas, stratēģija identificē arī
ainavisko ceļus: V1038 posms no Mežotnes stacijas līdz Mežotnes pilskalnam, V1034 posmi no
„Sējējiem” līdz Ziedoņu ciemam un no Ziedoņu līdz Priedītes ciemam, P103 posmi no Zvēru dārza līdz
Lieparam, no „Silabrieži” līdz „Grimmas” mājām un no Lubiņu meža līdz Smēdes viduslaiku kapsētai,
pašvaldības ceļa Mazrundāle-Vecrundāle posms no Vecrundāles ciema līdz mājām „Spricēni”,
pašvaldības ceļa Vairogi-Upmaļi posms no Vairogu ciema līdz mājām „Zemgaļi” un pašvaldības ceļa
Saulītes - Mazmežotne - Senči posms.
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ILUSTRĀCIJA 10: GALVENIE TRANSPORTA KORIDORI UN TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

(115) Būtisks transporta infrastruktūras objekts ir mazās aviācijas lidlauks. Perspektīvā atbalstāma lidlauka
sertificēšana un izmantošana mazajai aviācijai.
(116) Līdz 2030.gadam Rundāles novadā būtiski ir attīstīt veloceliņu un gājēju infrastruktūru. Pilnveidot
sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot iedzīvotāju un viesu
mobilitāti gan novada robežās, gan ārpus tām.
(117) Pašvaldības teritorijas attīstībai nozīmīga ir maģistrālo inženierkomunikāciju infrastruktūras centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas, elektroapgādes, gāzes apgādes,
sakaru tīklu un objektu nepārtraukta attīstība un modernizācija.
(118) Nozīmīgs tehniskās infrastruktūras objekts ir novada teritoriju šķērsojošais maģistrālais naftas
produktu un dīzeļdegvielas cauruļvads „Polocka - Ventspils”.

10.1.

VADLĪNIJAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI

(119) Veicināt vienotas un savstarpēji saistītas satiksmes sistēmas ar labas kvalitātes un caurlaidības
autotransporta, velosipēdistu un gājēju celiņu attīstību.
(120) Plānojot perspektīvo tehnisko infrastruktūru, izvērtēt tās ilgtspēju un ekonomisko pamatojumu.
(121) Paredzēt pasākumus apdzīvoto vietu iekšējās un ārējas sasniedzamības nodrošināšanai vietējas
nozīmes plānošanas dokumentos.
(122) Veicināt un palielināt iespējas izmantot videi draudzīgu transportu un pārvietošanās veidus sabiedrisko transportu, velotransportu, elektromobiļu transportu u.c.
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(123) Attīstīt veloceliņu, gājēju ceļu, pastaigu un tūrisma taku tīklu un integrēt to kopējā transporta un
tūrisma infrastruktūras pakalpojumu tīklā, sasaistīt vietējos veloceliņus ar EiroVelo maršrutu, veidot
jaunus veloceliņus.
(124) Nepieciešamības gadījumā, rezervēt teritoriju nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras objekta autoceļa E67 Via Baltica posma a/c Saulkalne - Bauska (Ārce) (Bauskas apvedceļš) attīstībai un
būvniecībai.
(125) Nodrošināt visas apdzīvotās vietas ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām
atbilstošām inženierkomunikācijām.
(126) Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: CO2 gāzu samazinājumu, alternatīvo
energoresursu apjoma palielināšanu, dzīvojamā fonda un publisko ēku renovāciju, publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju (energoefektīvu gaismekļu uzstādīšanu).
(127) Atbalstīt „Zaļo enerģiju”, alternatīvos energoapgādes veidus un videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību,
vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
(128) Veicināt jaunu pieslēgumu veidošanos pie pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes, kanalizācijas
un siltumapgādes tīkliem.
(129) Atbalstīt Saulaines ciema gazifikāciju.
(130) Nodrošināt atbilstošas energoapgādes jaudas gan ražošanas, gan sabiedriskā un komercsektora, gan
mājsaimniecību vajadzībām. Atbalstīt gaisvadu elektropārvades līniju pakāpenisku nomaiņu pret
kabeļu līnijām, it īpaši ciemos, ainaviskajās teritorijās un vietās, kur elektrolīnijas tiek apdraudētas
(vētras, sniegputeņi, dabas faktori).
(131) Attīstīt kvalitatīvas sakaru un informācijas tehnoloģijas. Visās apdzīvotajās vietās nodrošināt
līdzvērtīgas pieejas iespējas informācijas un telekomunikāciju pakalpojumiem, t.sk. pieeju
internetam.
(132) Nepārtraukti uzlabot un modernizēt atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūras pakalpojumu kvalitāti un samazināt vides piesārņojumu.

11.

sistēmu,

paaugstināt

ĪPAŠAS PLĀNOŠANAS
TERITORIJAS

(133) Kā īpašas plānošanas un izmantošanas teritorijas Rundāles novadā ir uzskatāmās īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, t.sk. pašvaldības nozīmes, kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas: kultūras pieminekļi,
kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve un ainaviski vērtīgās teritorijas: ainavu telpas un ainaviskie ceļi
(skatīt ilustrāciju 11).
(134) Rundāles novada bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai būtiskas ir īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas: daļa no dabas parka „Bauska” teritorijas, mikroliegums „Ozoldārzs” (Natura 2000 vietas),
dabas piemineklis (dendroloģiskie stādījumi) Lielbērsteles parks, mikroliegumi aizsargājamiem
biotopiem un putnu sugām, dižkoki, pašvaldības nozīmes aizsargājamais Svitenes parks u.c.
(135) Bagātais kultūrvēsturiskais mantojums - 44 kultūras pieminekļi: Rundāles pils apbūves ansamblis ar
parku, Bērsteles luterāņu baznīca, Svitenes muižas apbūve, Bornsmindes muižas apbūve ar parku,
Mežotnes pilskalns ar senpilsētu, Vīna kalns - pilskalns, Svitenes parka senkapi, Mazzeltiņu viduslaiku
kapsēta u.c., kā arī cita kultūrvēsturiskā apbūve ir nozīmīgs pašvaldības teritorijas kapitāls tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstībai un kalpo kā unikālās teritorijas identitātes raksturotājs. Atpazīstamākais
un reprezentatīvākais objekts ir baroka arhitektūras, mākslas un dārzu piemineklis - Rundāles pils
apbūves ansamblis ar parku.
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ILUSTRĀCIJA 11: ĪPAŠAS PLĀNOŠANAS TERITORIJAS

(136) Lai saglabātu un aizsargātu Zemgales reģionam raksturīgo kultūrvēsturisko ainavu, stratēģija izdala
ainaviski vērtīgās teritorijas: Rundāles pils apbūves ansambļa ainavas telpu, Bērsteles baznīcas
kultūrvēsturiskās ainavas telpu, Mežotnes pils parka, Mežotnes baznīcas un Mazmežotnes muižas
apbūves kultūrvēsturiskās ainavas telpu, Īslīces upes ielejas ainavas telpu un Zemgalei raksturīgo
līdzenumu atklātās lauksaimniecības zemju ainavu telpu, kas ir pirmā tāda tipa aizsargājamā
kultūrainava Zemgalē, kā arī ainaviskos ceļus.

11.1.

VADLĪNIJAS ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI

(137) Nodrošināt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu,
izmantojot novada daudzveidīgos ainaviskos, ekoloģiskos un kultūrvēsturiskos resursus videi
draudzīga tūrisma un rekreācijas attīstīšanai.
(138) Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un kultūras pieminekļu teritorijās, plānojot saimniecisko
darbību, ņemt vērā šo teritoriju normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos un individuālajos
uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās prasības teritoriju apsaimniekošanai
(139) Neatbalstīt un neparedzēt tādas dinamiskas darbības, kas var radīt kaitējumu videi, tūrisma attīstībai
un kultūrvēsturiskajam un ainaviskajam mantojumam. Sabalansēt pašvaldības ekonomiskās attīstības
un vides aizsardzības intereses ilgtermiņā.
(140) Saglabāt kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju raksturu, kultūrvēsturiskās apbūves identitāti,
vēsturiskos vietvārdu nosaukumus un Rundāles pils apbūves ansambļa dominanti Zemgales
līdzenumu ainavā.

34

(141) Nepieļaut normatīviem neatbilstoši attīrītu kanalizācijas notekūdeņu noplūdi ūdensobjektos.
(142) Ainaviski vērtīgajās teritorijās nepieļaut raksturīgajai kultūrvēsturiskajai videi disharmonējošas
apbūves veidošanu, vēja elektrostaciju, sakaru mastu un liela apjoma un izmēru inženierkomunikāciju
objektu uzstādīšanu, derīgo izrakteņu karjeru veidošanu, kā arī izvērtēt apmežošanas atļaušanu vai
aizliegšanu.

12. VĒLAMĀS ILGTERMINA
IZMAINAS UN PRIORITĀRI
ATTĪSTĀMAIS
(143) Rundāles novada telpisko struktūras pamatelementu - apdzīvojuma struktūras, galveno satiksmes
koridoru un maģistrālo inženierkomunikāciju, funkcionālo telpu un īpašas plānošanas teritoriju
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas un prioritāri attīstāmās teritorijas un jomas apraksta tabula 4.
(144) Minēto teritoriju attīstības atbalsta pasākumi īstenojami kopīgi ar Rundāles novada pašvaldības
sadarbības partneriem un ieinteresētajām pusēm - valsts, privāto, pašvaldību un nevalstisko sektoru,
kopīgi nodrošinot ilgtspējīgu Rundāles novada attīstību ilgtermiņā.
4 TABULA: VĒLAMĀS ILGTERMIŅA IZMAIŅAS UN PRIORITĀRI ATTĪSTĀMAIS

Telpiskās struktūras
elements
Apdzīvojuma struktūra
un publiskie
pakalpojumi
Urbānās ciemu telpas

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas

Prioritāri attīstāmais

Rundāles novadā ir policentriska un
saliedēta apdzīvojuma struktūra,
publiskie pakalpojumi koncentrēti
novada nozīmes un vietējas nozīmes
attīstības centros. Dzīvojamā fonda
un publiskā sektora ēkas ir
renovētas un energoefektīvas.

 Ilgtspējīgas
infrastruktūras
attīstība publisko pakalpojumu
nodrošināšanai
atbilstoši
apdzīvojuma līmeņu klasifikācijai
 Pieejamas
un
modernas
publiskās ārtelpas veidošana
 Degradēto teritoriju sakārtošana
un industriālo/loģistikas zonu
veidošana
 Ciemu individuālo ainavu plānu
izstrāde

Galvenie satiksmes
koridori

Vienotas un savstarpēji saistītas  Ceļu
un
ielu
kvalitātes
satiksmes sistēmas ar labas
paaugstināšana, t.sk. posmu ar
kvalitātes
un
caurlaidības
asfaltbetona
segumu
autotransporta, velosipēdistu un
palielināšana
gājēju ceļiem. Iedzīvotājiem ir
nodrošināta mobilitāte, tajā skaitā
pieejami sabiedriskā transporta
maršruti.
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Telpiskās struktūras
elements
Maģistrālās
inženierkomunikācijas

Zemgales līdzenumu
lauksaimniecības
attīstības telpa

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas

Prioritāri attīstāmais

Energoefektīvs novads. Apdzīvotās
vietas ir nodrošinātas ar vides
aizsardzības
un
sabiedrības
veselības prasībām atbilstošām
inženierkomunikācijām.
Attīstīta
moderna un augstas kvalitātes
uzņēmējdarbību atbalstoša tehniskā
infrastruktūra.

 Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāna
izstrāde
un
energoefektivitātes pasākumu
ieviešana
 Ar centralizēto ūdensapgādi,
kanalizāciju un siltumapgādi
nodrošināto ciemu teritoriju
paplašināšana

Iekopti un apsaimniekoti plašie  Meliorācijas sistēmu saglabāšana
lauksaimniecības zemju areāli,
un atbilstoša uzturēšana
saglabāta atklātā Zemgales lauku
ainava. Vērtīgās lauksaimniecības
zemes tiek efektīvi izmantotas
daudzveidīgām lauksaimnieciskām
aktivitātēm - graudkopībai, rapšu
audzēšanai,
lopkopībai,
dārzeņkopībai,
augļkopībai,
produkcijas
pārstrādei
u.c.
Attīstījušās
arī
bioloģiskās
saimniecības, labākās pieejamās
lauksaimnieciskās
ražošanas
tehnoloģijas.

Tūrisma attīstības telpa

Augsta Rundāles novada tūrisma  Tūrismu
atbalstošas
objektu - Rundāles pils muzeja,
infrastruktūras attīstība
Mežotnes pilskalna, Vīna kalna
 „Vietējā tūrisma produkta”
starptautiskā
atpazīstamība.
koncepta izstrāde
Attīstīta
visa
veida
tūrisma
infrastruktūra
(naktsmītnes,
ēdināšana, autonovietnes u.c.)
radošās industrijas, amatniecība,
„tūrisma
paketes„
dažādām
mērķauditoriju grupām.

Lielupes vides

Saglabāta Lielupes ielejas dabas  Videi draudzīgas dabas izziņas
daudzveidība,
raksturs
un
un
atpūtas
infrastruktūras
kultūrvēsturiskā identitāte, upes
attīstība
zivju resursi. Pilnveidota atpūtas un
 Ūdenstransporta pa Lielupi
izziņas objektu infrastruktūra, kas
attīstība
darbojas kā būtisks rekreācijas un
vides izglītības resurss.

aizsardzības un atpūtas
telpa

Mežu telpa

Ilgtspējīgi apsaimniekotas
teritorijas.
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mežu  Ilgtspējīga
koksnes
resursu
izmantošana un atjaunošana

Telpiskās struktūras
elements
Īpašas plānošanas
teritorijas

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas

Prioritāri attīstāmais

Saglabāts
un
ilgtspējīgi  Kultūrvēsturiskās
apbūves
apsaimniekots novada bagātais
renovācija, rekonstrukcija un
kultūrvēsturiskais, dabas vērtību un
remonts,
ņemot
vērā
ainaviskais
mantojums,
kas
kultūrvēsturiskās
apbūves
veiksmīgi integrēts pašvaldības
telpiskos apjomus un pielietojot
ekonomiskajā attīstībā.
augstas arhitektoniskās kvalitātes
risinājumus un materiālus
 Ainavu tematisko plānojumu
izstrāde, ainavisko jautājumu
risināšanai
(piemēram,
apmežošanai)
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Izstrādātāji:
Rundāles novada
pašvaldība,
SIA Plānošanas darbnīca
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