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Ievads
Rundāles novada Attīstības programma 2019.–2025. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un
uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programma sastāv no vairākām daļām (ATTĒLS:1.)
Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktus pasākumus, aktivitātes, kurus
realizējot tiek izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie
novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi.
Rīcības plānā tiek norādīti pasākumi un aktivitātes uzdevumu izpildei, atbildīgie par
pasākumu izpildi, izpildes termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma
rezultatīvie rādītāji.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības
programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada
apstiprināto pašvaldības budžetu.

Dokumentā izmantotas autoru un publiski pieejamās Rundāles novada pašvaldības
fotogrāfijas (pašvaldības mājaslapa un sociālo tīklu konti). Dokumentā ietverto
kartoshēmu autors ir izstrādātājs.

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības plāns

Investīciju
plāns

Īstenošana
un
uzraudzība

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
SASTĀVDAĻAS
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VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
U.1.1.1. UZLABOT TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRU UN SATIKSMES DROŠĪBU
R.1.1.1.1.

Transporta
infrastruktūras
uzturēšana un attīstība

-

Panākta valsts vietējās nozīmes
autoceļu
stāvokļa
uzlabošana,
sadarbībā ar Satiksmes ministriju, VAS
“Latvijas valsts ceļi” un VARAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Nodrošināta transporta infrastruktūras
uzturēšana un pilnveide

-

Īstenota sadarbība ar valsts pārvaldes
atbildīgajām
institūcijām
valsts
autoceļu uzturēšanas un pilnveides
jautājumos

-

Rekonstruēti ielu segumi ciemos

P103 Valsts vietējās nozīmes autoceļa Dobele-Bauska
asfalta seguma atjaunošana kritiskajos posmos;
Tilta pār Īslīces upi rekonstrukcija un paplašināšana uz valsta
vietējās nozīmes autoceļa V1033;
V1034 Bauska - Priedītes valsts vietējās nozīmes autoceļa
asfaltēšana;
V1038 Mežotne-Viesturi-Jaunsvirlauka valsts vietējās
nozīmes autoceļa asfaltēšana;
V1030 Saulaine-Virsīte-Svitene-Senči valsts vietējās
nozīmes autoceļa rekonstrukcija un asfaltēšana;
V1032 Lietuvas robeža – Svitene - Jāņukrogs valsts vietējās
nozīmes autoceļa asfaltēšana;
V1029 Ziedoņi-Bērzi-Lībieši-Lietuvas robeža valsts vietējās
nozīmes autoceļa rekonstrukcija.

1.
Regulāri appļaut autoceļu malas, nodrošināt ūdens noteci;
2.
Rekonstruēt ielu segumus ciemos:
Pilsrundāle:
1.
Asfaltēt ceļu Pilsrundāle-Dzirnavu pietura;
2.
Rekonstruēt Saulgriežu ielu (+apgaismojums);
3.
Nomainīt asfalta segumu Lejnieku ielas daļai;
4.
Nomainīt asfalta segumu Jātnieku ielai;
5.
Atjaunot Upmalas ielas virsmas segumu;
6.
Uzlabot segumu ceļam Pilsrundāle-Kukšukrogs.
7.
Veikt ceļa gar Dzirnavu ūdenskrātuvi remontu vai pārbūvi
par gājēju celiņu;
Saulaine:
1.
Nomainīt asfalta segumu Saulaines ielai;
2.
Nomainīt asfalta segumu Skolas ielai;
3.
Asfaltēt Dārza ielu;
4.
Asfaltēt dzirnav ielu;
5.
Asfaltēt Līvānu ielu.
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Izpilddirektors

Visu
periodu

Valsts budžets

Izpilddirektors

2019.-2022.

Pašvaldības
budžets
ERAF
LEADER
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Būvinženieris
Pagastu
pārvalžu
vadītāji

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
Svitene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bērstele:
1.
2.
Viesturi:
1.
2.
3.

R.1.1.1.2.

Satiksmes
uzlabošana

drošības

-

Uzlabota satiksmes drošība, ierīkojot
gājēju pārejas un ieviešot ātruma
samazināšanas pasākumus

-

Aktualizētas ceļa zīmes, brīdinājuma
zīmes

-

Ielu apgaismojuma
pilnveidošana

ierīkošana

un

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Atjaunot segumu Pagasta ielā;
Nomainīt asfalta segumu Ezera ielas posmā no
pagrieziena līdz ezeram;
Upes ielas asfaltēšana,
Atjaunot Centra ielas asfalta segumu;
Atjaunot Muižas ielas asfalta segumu;
Uzlabot, asfaltēt vai apstrādāt pret putekļiem ceļa
Saulaine-Svitene-Senči posmu Svitenes ciema teritorijā
Svitenes upes kreisajā krastā.
Atjaunot Parka ielas segumu;
Atjaunot Bērsteles ielas segumu.
Atjaunot Burtnieku ielas segumu;
Atjaunot Skolas ielas segumu;
Asfaltēt pašvaldības autoceļu
parks”

“Viesturi-Grāvendāles

Pilsrundāle:
1.
Ierīkot apgaismojumu ceļa Pilsrundāle-Dzirnavu autobusu
posmā līdz Rundāles ūdensdzirnavām un gar Dzirnavu
dīķi;
2.
Modernizēt apgaismojumu Lejnieku ielā;
3.
Modernizēt apgaismojumu Upmalas ielā;
4.
Modernizēt apgaismojumu Līvānu ielā;
5.
Modernizēt apgaismojumu Dārza ielā;
6.
Modernizēt apgaismojumu Jātnieku ielā;
7.
Modernizēt apgaismojumu Bezdelīgu ielā;
8.
Modernizēt apgaismojumu Saulgriežu ielā;
9.
Ierīkot apgaismojumu Mazrundālē.
Saulaine:
1.
Izbūvēt apgaismojumu Līvānu ielā.
Svitene:
1.
Uzlabot satiksmes drošību pie sabiedriskā transporta
pieturvietas;
2.
Pilnveidot un modernizēt ielu apgaismojumu Svitenes
ciema robežās.
3.
Izbūvēt apgaismojumu Svitenes ciema teritorijā aiz
Svitenes upes kreisajā krastā.
Bērstele:
1.
Modernizēt apgaismojumu Parka ielā;
2.
Modernizēt apgaismojumu Bērsteles ielā.
Ziedoņi:
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Izpilddirektors
Būvinženieris

2019.-2024.

Pašvaldības
budžets
ERAF
LEADER
Pārrobežu
sadarbības
programmas

NR.P.K.

R.1.1.1.3.

R.1.1.1.4.

R.1.1.2.1.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Velo
satiksmes
infrastruktūras
nodrošinājuma
pilnveide

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Izveidota velo infrastruktūra

-

Izstrādāti tehniskie projekti velo ceļu
izbūvei

-

Velomaršruti
izstrādāti
sasaistē ar citiem novadiem

-

Ciemos ierīkoti velo celiņi

Apdzīvoto
vietu
labiekārtošana
un
iedzīvotāju
dzīves
apstākļu uzlabošana

-

Ciemos uzlaboti gājēju celiņu segumi

-

Ciemos ierīkoti jauni gājēju pastaigu
celiņi arī nūjošanas vajadzībām

Pasažieru
pārvadājumu
kvalitātes
pieejamības
pilnveidošana

un
-

integrēti

1.
Modernizēt apgaismojumu Ziedoņu ciemā.
Švirkale:
1.
Ierīkot apgaismojumu.
Vairogi:
1.
Ierīkot apgaismojumu.
Izstrādāti tehniskie projekti veloceliņu maršrutiem:
1. Dabas parka „Bauska” teritorijā Bauska-Ziedoņi-Rundāles pils;
2. Pilsrundāles ciemā;
3. Rundāles pils – Mazmežotne – Mežotnes pilskalns – Mežotnes
pils;
4. Priedītes – Mežotnes stacija.
Izbūvēti veloceliņi:
1. Dabas parka „Bauska” teritorijā Bauska – Ziedoņi – Rundāles
pils;
2. Rundāles pils – Mazmežotne – Mežotnes pilskalns – Mežotnes
pils;
3. Priedītes – Mežotnes stacija;
4. Novada ciemos.
Izveidotas velonovietnes:
1. Pie Pilsrundāles vidusskolas;
2. Pie domes ēkas Pilsrundālē.
Izbūvēti gājēju celiņi un pastaigas takas Pilsrundālē:
1. Uzlabots gājēju celiņu segums pie bērnu rotaļu laukuma starp
mājām Saulgrieži, Līvi, Zemgaļi, Kurši un Ezeri;
2. Uzlabots gājēju celiņu segums pie mājām Saulgrieži un Sēļi;
3. Nomainīts asfalta segums piebrauktuvei pie Zelmeņiem un
nomainīts gājēju celiņa segums;
4. Izbūvēts gājēju celiņš no novada domes līdz Pilsrundāle-2;
5. Izbūvēts gājēju celiņš gar Dzirnavu ūdenskrātuvi;
6. Izbūvēts gājēju celiņš Svitenes ciema teritorijā Svitenes upes
kreisajā krastā.

U.1.1.2. PILNVEIDOT PASAŽIERU UN SKOLĒNU PĀRVADĀJUMUS
1. Izvērtēt un pilnveidot esošo pārvadājumu maršrutus;
Pilnveidoti
skolēnu
pārvadājumu
2. Izvērtēt skolēnu pārvadājumu veikšanas organizēšanu
maršruti, pārvadāšanas laiki un
(uzticēt pakalpojuma veikšanu sabiedriskā transporta
nodrošinājums
pakalpojumu sniedzējiem vai iegādāties jaunu autobusu);
Veicināta pasažieru pārvadājumu
kvalitāte un pieejamība

3.

Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu
un
Autotransporta direkciju sekmēt sabiedrisko pārvadājumu
kvalitātes uzlabošanu.
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Izpilddirektors

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

2019.-2020.

Pašvaldības
budžets
LEADER
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Izpilddirektors
Būvinženieris

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets
LEADER

Izpilddirektors
Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Būvinženieris
Attīstības
nodaļa

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
U.1.2.1. ATTĪSTĪT ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRU
R.1.2.1.1.

Ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmu
pilnveide, uzturēšana
un paplašināšana

-

Ciemos
nodrošināta
ūdensapgāde

kvalitatīva

-

Rekonstruēta
ūdenssaimniecības
infrastruktūra ciemos

Pilsrundāle:
1.
Pieslēgt individuālās mājas kanalizācijas sistēmai
Pilsrundālē-2;
2.
Sakārtot attīrīšanas iekārtas;
3.
Rekonstruēt esošā ūdensvada posmu;
4.
Izbūvēt jaunas atdzelžošanas iekārtas.
Saulaine:
1.
Rekonstruēt kanalizācijas sistēmas posmus.
Vecrundāle:
1.
Rekonstruēt esošā ūdensvada posmu.
Ziedoņi:
1.
Rekonstruēt esošā ūdensvada posmus;
2.
Kanalizācijas sistēmai pieslēgt mājas Ziedoņi 3 un Ziedoņi
4;
3.
Izbūvēt jaunas attīrīšanas iekārtas;
4.
Rekonstruēt artēzisko urbumu.
Bērstele:
1.
Izstrādāts TEP;
2.
Rekonstruēti esošā ūdensvada posmi;
3.
Rekonstruēt artēzisko urbumu;
4.
Rekonstruēt kanalizācijas sistēmu;
5.
Demontēt neizmantojamo ūdenstorni;
Svitene:
1.
Rekonstruēt esošā ūdensvada posmus Tīrumos;
2.
Demontēt neizmantojamo ūdenstorni;
3.
Sakārtot attīrīšanas iekārtu neizmantoto teritoriju;
4.
Rekonstruēt artēzisko urbumu Anzēnos;
5.
Izbūvēt jaunu ūdensvadu un kanalizācijas vadu uz
Svitenes ciema mājām Svitenes upes kreisajā krastā;
6.
Ierīkot ūdensvadu Ezera ielā;
7.
Izbūvēt kanalizācijas vadu un pieslēgt dzīvojamām mājām
Svitenes ciema Parka un Mazajā ielā.
Viesturi:
1.
Rekonstruēt artēzisko urbumu;
2.
Demontēt neizmantojamo ūdenstorni.
Punslavas:
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2021.2023.

ERAF,
LAD,
Pašvaldības
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NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

R.1.2.1.2.

Lietus
ūdens
kanalizāciju
sistēmu
izpēte, atjaunošana un
attīstīšana

-

Apsaimniekotas esošās lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas un izbūvētas
jaunas

R.1.2.1.3.

Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija

-

Rekonstruētas meliorācijas sistēmas uz
pašvaldības zemēm

1.
Rekonstruēt artēzisko urbumu;
2.
Izveidot centralizētās ūdensapgādes sistēmu.
Projektēt un izbūvēt jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
Rundāles novada ciemos.

Saulaine:
1.
2.

R.1.2.2.1.

R.1.2.2.2.

R.1.2.2.3.

Siltumapgādes
sistēmu pilnveidošana

-

Remontēt meliorācijas sistēmu no īpašuma ”Agat” gar PII
“Mārpuķīte”;
Pārbūvēt meliorācijas sistēmu Svitenes kapsētas
paplašināšanai paredzētajā teritorijā.

U.1.2.2. ATTĪSTĪT SILTUMAPGĀDES UN ENERGOAPGĀDES INFRASTRUKTŪRU
Pilnveidota
daudzdzīvokļu
māju Nodrošināt siltumapgādi:
Atjaunot centralizēto siltumapgādi Svitenē ar gāzes
apkures infrastruktūra
apkuri;

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izpilddirektors
Būvinženieris

2024.

ERAF

Izpilddirektors
Būvinženieris

2023.

ERAF,
LAD,
Pašvaldības
budžets

Komunālais
dienests

2019.-2024.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

-

Pilnveidotas siltumapgādes sistēmas
ciemos

-

Saulainē siltumapgādi nodrošināt ar gāzes apkuri;
Saulainē visas mājas pieslēgt siltumapgādes sistēmai;
Rekonstruēt katlu māju Pilsrundālē.

Alternatīvo
energoresursu iespēju
izmantošana
siltumapgādē

-

Izvērtētas un izmantotas iespējas
siltumapgādē
lietot
alternatīvos
energoresursus

-

Izpētīt un ieviest saules un vēja enerģijas izmantošanas
iespējas;
Modernizēt apgaismojumu.

Izpilddirektors
Būvinženieris

2023.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Energoapgādes
attīstības veicināšana

-

Likvidēti gaisvadu līniju stabi,
nomaiņa pret pazemes kabeļiem

1.

Ieviest Rundāles novada Enerģētikas rīcības plānu 2018.2025. gadam;
Īstenota gaisvadu līniju stabu likvidēšana ciemu teritorijās,
to nomaiņa pret pazemes kabeļiem:
Lejnieki-Drupas-Katlu māja-Gravas - attīrīšanas iekārtas
Pilsrundālē;
Ziedoņos;
Mazbērstelē;
Vecrundālē;
Saulainē;
Svitenē;
Bērstelē;
Viesturos.
Plānojot un realizējot elektroapgādes attīstības projektus,
paredzēt gaisvadu līniju stabu likvidēšanu un to nomaiņu
pret pazemes kabeļiem arī lauku zemju teritorijās.

Izpilddirektors

2019.-2025.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

to

-

2.
3.
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Izbūvēt elektrolīniju un uzstādīt transformatoru Mežotnes
baznīcā.

U.1.2.3. NODROŠINĀT VIDES PIEEJAMĪBU
R.1.2.3.1.

Vides
pieejamības
nodrošināšana
pie
pašvaldības ēkām un
publiskām teritorijām

-

Nodrošināta vides
pašvaldības ēkām

pie

1.

-

Nodrošināta
vides
pieejamība
publiskām teritorijām (ūdeņi, parki,
vides objekti u.c.)

2.
3.
4.

pieejamība

5.
6.
7.

Veikt vides pieejamības izvērtēšanu Rundāles novada
publiskajām ēkām un teritorijām; izstrādāt ieteicamos
uzlabojumus vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām;
Bērstele – ģimenes ārsta praksei;
Svitenes pilij;
Svitenes saieta nams – pieejas uzbrauktuves izbūve un
pacēlāja izbūve, lai varētu nokļūt bibliotēkā;
Viesturu kultūras centra bibliotēkai;
Tualetes pārbūve Viesturu pagasta pārvaldes ēkā, lai
nodrošinātu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām;
Nodrošināt informācijas pieejamību par personām ar
īpašām vajadzībām pieejamiem objektiem, pašvaldības
iestādēm novada teritorijā.

Izpilddirektors
Būvinženieris

2022.

LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Visu
periodu

ERAF,
Pārrobežu
sadarbības
programmas,
Pašvaldības
budžets

RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
R.1.3.1.1.

Sabiedrības iesaistes
savas dzīves telpas
kvalitātes uzlabošanā
veicināšana

-

R.1.3.1.2.

Publiskās ārtelpas un
zili-zaļo
teritoriju
attīstīšana
un
uzturēšana

-

-

U.1.3.1. NODROŠINĀT PUBLISKĀS ĀRTELPAS UN ZILI-ZAĻO TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANU
1.
Izstrādāt publiskās telpas dizaina projektus;
Ieviesti vairāki publiskās infrastruktūras
Izpilddirektors
2.
Uzlabot un iekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un
uzlabošanas projekti ciemos
Attīstības
pulcēšanās vietas visos ciemos.
nodaļa
Būvinženieris
Veicināta publiskās ārtelpas un zili-zaļo
teritoriju
labiekārtošanas
plānu
ieviešana
Veikta
publiskās
labiekārtošana
Uzlabots novada vizuālais tēls

1.
2.
3.

ārtelpas
4.
5.
6.
7.
8.

Izvērtēt atpūtas vietu nepieciešamību un izstrādāt atpūtas
vietu ierīkošanas plānu;
Realizēt atpūtas vietu ierīkošanas plānu;
Veicinot ainavisko vērtību saglabāšanu, veikta parku
inventarizācija,
piesaistot
ainavu
arhitektu,
u.c.
speciālistus;
Labiekārtot autobusu pieturas;
Rekonstruēt Bornsmindes muižas parku, Kaucmindes
muižas parku, Svitenes pils parku, Lielbērsteles parku;
Izvietot vides objektus ciemos;
Ierīkot apstādījumus ciemos;
Labiekārtot atpūtas teritorijas iedzīvotājiem Lielupes
krastā;
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9.
10.

R.1.3.1.3.

Apdzīvoto
(ciemu)
uzlabošana

vietu
vides

-

Atpūtas vietu izveide visos ciemos

-

Teritoriju labiekārtošana visos ciemos

-

Bērnu laukumu izbūve un aprīkojuma
atjaunošana un laukumu segumu
uzlabošana visos ciemos

1.

Uzstādīt norādes zīmes, tūrisma informācijas stendus
publiskās vietās;
Risināt jautājumu par māju nosaukumu dizaina izstrādi,
izgatavošanu un izvietošanu.
Labiekārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus un
nodrošināt vides pieejamību.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izpilddirektors
Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF,
Pārrobežu
sadarbības
programmas,
LEADER,
Pašvaldības
budžets

Uzturēt kārtībā vietas, kurās izvietoti atkritumu šķirošanas
konteineri;
Iekārtot papildus atkritumu šķirošanas punktus un
konteinerus;
Regulāri organizēt lielgabarīta un bīstamo atkritumu un
sadzīves iekārtu savākšanu un savlaicīgu izziņošanu
iedzīvotājiem.

Komunālais
dienests

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
ERAF

Izglītot
iedzīvotājus
par
atkritumu
šķirošanas
nepieciešamību un pareizu šķirošanu;
Organizēt konkursus atkritumu apsaimniekošanas jomā;
Izgatavot un izvietot izglītojošus informatīvos stendu pie
šķirojamo atkritumu konteineriem.

Komunālais
dienests

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
ERAF

2019.–2023.

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
LEADER

U.1.3.2. VEICINĀT ILGTSPĒJĪGU ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
R.1.3.2.1.

R.1.3.2.2.

Atkritumu šķirošanas
un
savākšanas
pakalpojumu
nodrošināšana

-

Izveidoti un uzturēti
šķirošanas punkti ciemos

atkritumu

-

Sadarbībā
ar
atkritumu
apsaimniekotāju
organizēta
lielgabarīta un bīstamo atkritumu un
sadzīves iekārtu savākšana

Ilgtspējīgas atkritumu
apsaimniekošanas
nodrošināšana

-

Ieviestas
inovatīvas
atkritumu
apsaimniekošanas metodes

-

Ieviestas
ilgtspējīgas
atkritumu
apsaimniekošanas metodes

-

Veicināta
iedzīvotāju
izglītošana
atkritumu
apsaimniekošanas
jautājumos

1.
2.
3.

1.
2.
3.

U.1.3.3. NODROŠINĀT VIDES RESURSU ILGTSPĒJĪGU IZMANTOŠANU UN AIZSARDZĪBU
R.1.3.3.1.

Dabas parka „Bauska”
attīstības īstenošana

-

Realizēts apsaimniekošanas plāns

-

Veikti upes gultnes tīrīšanas darbi
Lielupē

1.
2.
3.

Realizēt apsaimniekošanas plānu;
Aktualizēt apsaimniekošanas plānu;
Veikt Lielupes gultnes tīrīšanas darbus.
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Zemes, ūdens un meža
resursu
apsaimniekošanas
uzraudzības
organizēšana

-

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

Pilnveidota pašvaldībai piekritīgo un
privāto nekustamo īpašumu un resursu
izmantošanas uzraudzība

-

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izpilddirektors
Pašvaldības
policija

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Organizēt visu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu:
Rundāles pagastā: Pilsrundālē, Švirkale, “Eglītes”;
Svitenes pagastā: “Tīrumi”, “Blāzmas”, “Ausmas”, “Saules”;
Viesturu pagastā: Bērstelē, Viesturos, Vairogos.
u.c.
Organizēt iedzīvotāju sapulces, kurās informē iedzīvotājus
par apsaimniekošanas pasākumiem un finanšu līdzekļiem,
māju tehnisko stāvokli;
Veicināt māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanos.
Sastādīt degradēto objektu sarakstu;
Apzināti vidi un ainavu degradējošo objekti un to īpašnieki
(nepabeigtā būve Viesturu ciemā, Bornsmindes un
Kaucmindes pilis, Pilsrundāles katlu mājas teritorija,
Svitenē ūdenstornis, u.c.);
Izstrādāt saistošos noteikumus degradētu teritoriju
apsaimniekošanas jomā un nodokļu pielietojumu;
Apzināt invazīvo augu sugu izplatīšanās teritorijas un
organizēt to izplatīšanās ierobežošanu;
Īstenot inovatīvu degradēto vai neizmantoto objektu
izmantošanu (ūdenstornis → skatu tornis utt.).
Izstrādāt un realizēt Svitenes kapsētas teritorijas
paplašināšanas plānu;
Uzlabot piekļuvi Svitenes kapsētai
Nodrošināt regulāru atkritumu izvešanu no kapsētām;
Izstrādāt labiekārtošanas plānus visām kapsētām.

Izpilddirektors
Būvinženieris

2019.-2024.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Juridiskā
nodaļa
Izpilddirektors

Visu
periodu

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors

Visu
periodu

LEADER,
Pašvaldības
budžets

Pabeigt multifunkcionālā centra būvi Pilsrundālē un veikt
tā iekārtošanu;
Piesaistot projektu līdzekļus, attīstīt Svitenes pili kā
tūrisma objektu;

Izpilddirektors
Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pārrobežu

Regulāri
uzraudzīt
lauksaimniecības zemes

pašvaldībai

piekritīgās

RV 1.4. Mājokļi un nekustamais īpašums
U.1.4.1. VEICINĀT ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANU
R.1.4.1.1.

R.1.4.1.2.

Veicināt
daudzdzīvokļu
ēku
apsaimniekošanu

-

Pilnveidota
daudzdzīvokļu
apsaimniekošana

ēku

Graustu un degradēto
teritoriju sakārtošanas
veicināšana

-

Izstrādāti saistošie noteikumi graustu
apsaimniekošanas jomā

-

Organizēta
vides
un
ainavu
degradējošo objektu sakārtošana

1.
2.

3.
1.
2.

3.
4.
5.

R.1.4.1.3.

R.1.4.1.4.

Kapsētu
inventarizācijas
labiekārtošanas
nodrošināšana
Pašvaldības
racionālas

un

īpašumu

-

Sagatavoti individuāli labiekārtošanas
un paplašināšanas plāni kapsētām

1.

Kultūrvēsturiskie īpašumi attīstīti kā
tūrisma objekti

1.

2.
3.
4.

2.
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izmantošanas
veicināšana

-

Izvērtēta
pašvaldības
racionāla izmantošana

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
īpašumu

3.

4.
5.
6.
7.

R.1.4.1.5.

Publisko
ugunsdrošības
paaugstināšanas
veicināšana

ēku

-

Ieviesti ugunsdrošības
pasākumi

veicināšanas

1.
2.

Izvērtēt Svitenes saieta nama “Gaismas” racionālas
izmantošanas iespējas kopējā Rundāles novada un
Svitenes pagasta attīstības kontekstā; izstrādāt telpu
izmantošanas plānu;
Izvērtēt Viesturu kultūras centra ēkas izmantošanu,
izstrādāt un realizēt koncepciju;
Izvērtēt Saulaines sociālā centra racionālas izmantošanas
iespējas, izstrādāt un realizēt plānu;
Izvērtēt Bērsteles kultūras nama izmantošanu;
Izvērtēt Bērsteles radošo darbnīcu Bērsteles skolā telpu
izmantošanu, izstrādāt un realizēt plānu.
Izvērtēt ugunsdrošības līmeni pašvaldības ēkās;
Ieviest ugunsdrošības pasākumus saistībā ar jaunajiem
MK noteikumiem visās pašvaldības ēkās.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

sadarbības
programmas,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors

Visu
periodu

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Izvērtēt pašvaldības dzīvojamā fondu, izstrādāt
priekšlikumus,
veikt,
rekonstrukcijas,
renovācijas,
energoefektivitātes
pasākumus,
nevajadzīgo
atsavināšanu;
Realizēt dzīvokļu politiku;
Pašvaldībai palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
nevajadzīgo dzīvokļu atsavināšanas organizēšana;
Rekonstruēt Saulaines kopmītni dzīvojamā fonda
nodrošināšanai (arī jaunajām ģimenēm, jauniešiem).

Izpilddirektors
Būvinženieris

2019.-2022.

ERAF,
KPFI,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors
Būvinženieris
Juridiskā
nodaļa

2019.-2022.

ERAF,
KPFI,
Pašvaldības
budžets

U.1.4.2. VEICINĀT MĀJOKĻU PIEEJAMĪBU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES CELŠANU
R.1.4.2.1.

Mājokļu
īstenošana

politikas

-

Optimizēts pašvaldības dzīvojamais
fonds

-

Veicināta
mājokļu
ģimenēm ar bērniem

pieejamība

1.

2.
3.
4.

R.1.4.2.2.

Daudzdzīvokļu
ēku
kvalitātes
un
energoefektivitātes
celšanas veicināšana

-

Renovētas daudzdzīvokļu mājas

-

-

Labiekārtoti daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmi un nodrošināta vides
pieejamība (t.sk., seguma sakārtošana)

Renovētas
daudzdzīvokļu
mājas,
īstenojot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus –
pārliecināt iedzīvotājus veikt daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, u.c.;

-

Sniegt informatīvu un juridisku atbalstu dzīvokļu
īpašniekiem
daudzdzīvokļu
māju
sagatavošanai
energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
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TERMIŅŠ

UN AVOTI

VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.1. Izglītība
U.2.1.1. NODROŠINĀT PIEEJAMU UN KVALITATĪVU IZGLĪTĪBU
R.2.1.1.1.

Kvalitatīva vispārējās
izglītības piedāvājuma
veicināšana

-

Nodrošināti pedagogu
celšanas pasākumi

kapacitātes

Paplašināts
skolas
piedāvājums
skolēnu piesaistei un kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

R.2.1.1.2.

Starpiestāžu
sadarbības veicināšana
kvalitatīvas izglītības
īstenošanā

-

-

-

Veicināta sadarbība starp dažādām
iestādēm
kvalitatīvas
izglītības
piedāvājuma īstenošanā
Veicināta sadarbība starp skolām
pārejai no pirmsskolas uz sākumskolas
izglītību,
no
sākumskolas
uz
pamatizglītību, no vidējās izglītības uz
profesionālo
Veicināta
pilnveide

iekļaujošās

14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sadarbojoties
organizēt
pedagogu
profesionālās
pilnveides kursus;
Veicināt skolotāju pārkvalifikācijas iespējas;
Veicināt pedagogu aktīvu piedalīšanos kultūras, sporta,
projektu u.c. aktivitātēs;
Organizēt pedagogu ikgadējās konferences;
Ieviest jauno izglītības sistēmas modeli;
Aktīvāk piesaistīt vieslektorus;
Nodrošināt metodisko darbu, sadarbojoties ar Bauskas
novada Izglītības nodaļu;
Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību;
Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus;
Īstenot atbalsta pasākumu skolotājiem;
Atbalsta personāls;
Īstenot sadarbību ar Bauskas sporta skolu.
Īstenot projektus izglītības kvalitātes paaugstināšanas
jomā;
Organizēt konkursu “Gada skolotājs”.
Pilnveidot pašvaldības sadarbību ar novada bibliotēkām,
kultūras iestādēm;
Pilnveidot sadarbību starp izglītības iestādēm;
Pilnveidot sadarbību ar Rundāles pili;
Organizēt seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus,
plenērus pedagogiem;
Organizēt atklātās nodarbības, kurās piedalās pirmsskolas
audzēkņi un skolotājas;
Organizēt nometnes pedagogiem;
Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas pēc stundām.

izglītības
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Visu
periodu

Pašvaldības
budžets
Izglītības
projekti
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Skolēnu
motivācijas
pasākumu
pilnveidošana

brīvpusdienas

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Nodrošinātas
skolēniem

visiem

-

Nodrošināts finansējums
finansiālam atbalstam

-

Nodrošinātas transporta izmantošanas
iespējas

skolēnu

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

R.2.1.1.4.

Interešu
izglītības
programmu
pilnveidošana
izglītības iestādēs

10.
11.
1.

-

Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas
interešu izglītības iespējas

-

Nodrošināti tehniskās ievirzes pulciņi

2.

-

Nodrošināt esošo interešu izglītības
programmu pilnveidi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nodrošināt arī turpmāk brīvpusdienas skolniekiem;
Nodrošināt brīvpusdienas Rundāles novadā deklarētajiem
pirmsskolas audzēkņiem Rundāles novada izglītības
iestādēs;
Turpināt Ozoliņa fonda uzturēšanu un stipendiju izmaksu
labākajiem vidusskolas absolventiem;
Regulāri izvērtēt Nolikumu par stipendiju piešķiršanu
Pilsrundāles vidusskolas skolniekiem un nepieciešamības
gadījumā uzlabot.
Nodrošināt transportu;
Realizēt skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras
brīvlaikā un saturisku brīvā laika pavadīšanu, nometnes;
Organizēt mācību ekskursijas;
Nodrošinātas karjeras izglītības iespējas skolēniem;
Apbalvot olimpiāžu uzvarētājus (skolēnus un skolotājus,
kas sagatavo skolēnu olimpiādēm) atbilstoši izstrādātajam
Nolikumam;
Nodrošināt atbalsta personālu;
Realizēt ar izglītības jomu saistītos projektus.
Apzināt interešu izglītības vajadzības, intereses,
pieprasījumu ar aptauju palīdzību, iesaistot bibliotēkas,
skolas, NVO;
Nodrošināt bērniem, jauniešiem aktivitātes pēcpusdienās,
vakaros;
PII “Mārpuķīte” organizēt deju nodarbības;
Paplašināt ārpusklašu nodarbību klāstu;
Organizēt nometnes;
Meklēt tehniskās jaunrades pedagogu un veidot materiāli
tehnisko bāzi;
Nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi;
Izvērtēt jaunu programmu nepieciešamību;
Atbalstīt īpaši talantīgos skolēnus.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Rundāles
novada dome,
Pilsrundāles
vidusskola

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets
Izglītības
projekti

Pilsrundāles
vidusskola,
Izglītības
speciālists
Kultūras
nodaļa

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets
Izglītības
projekti

2019.-2023.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

U.2.1.2. PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.2.1.2.1.

Pilsrundāles
vidusskolas
struktūrvienību
infrastruktūras

-

Pilnveidota iestāžu infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pārvaldība

1.

-

Regulāri atjaunoti mācību metodiskie
līdzekļi un literatūra

2.

un
un

Uzlabot un sakārtot siltumapgādes sistēmas Pilsrundāles
vidusskolā un tās struktūrvienībās – Bērsteles skolā un
Svitenes skolā;
Uzlabot vidi skolu apkārtnē, t.sk. labiekārtot gājēju celiņu
un laukumus, izbūvēt un modernizēt apgaismojumu, un
pilnveidot rotaļu laukumus un sporta laukumus, Pilsrundāles vidusskolā un tās struktūrvienībās – Bērsteles
skolā un Svitenes skolā;
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3.

Izveidot gājēju taku gar Dzirnavu ūdenskrātuvi
Pilsrundāles vidusskolas teritorijā;
Izbūvēt laukumu un celiņu pie represēto pieminekļa
Pilsrundāles vidusskolas teritorijā;
Rekonstruēt pagrabas telpas Pilsrundāles vidusskolā;
Labiekārtot semināru-konferenču telpas Pilsrundāles
vidusskolā;
Modernizēt datorklasi Pilsrundāles vidusskolā.
Izveidot zaļo klasi;
Pilnveidot rotaļu laukumu;
Izbūvēt brīvdabas estrādi;
Regulāri atjaunot mācību metodiskos līdzekļus un
literatūru.

ATBILDĪGAIS

-

Uzlabota publiskā ārtelpa izglītības
iestāžu apkārtnē

-

Labiekārtotas izglītības iestāžu telpas

-

Labiekārtota ārtelpa

-

Pilnveidota iestādes infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pārvaldība

-

Regulāri atjaunoti mācību metodiskie
līdzekļi un literatūra

SPII
“Saulespuķe”
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās
bāzes pilnveide

-

Pilnveidota iestādes infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pārvaldība

-

Regulāri atjaunoti mācību metodiskie
līdzekļi un literatūra

Zināšanu un prasmju
līmeņa
paaugstināšanas
veicināšana
mūža
garumā

-

U.2.1.3. NODROŠINĀT DAUDZVEIDĪGAS MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS
Pilnveidot mūžizglītības koordinatora darbu;
Pieejams neformālās izglītības kursu
Attīstības
piedāvājums (maksas, bezmaksas)
nodaļa
Pilnveidot karjeras speciālista darbu;

-

Plānveidīgas mūžizglītības izveide

-

Piedāvājuma senioriem izveide

Profesionālās ievirzes
izglītības
iespēju
pilnveidošana

-

Nodrošinātas iespējas
profesionālās
izglītības apgūšanai

PII
“Mārpuķīte”
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās
bāzes pilnveide

kvalitatīvai
ievirzes

-

Nodrošināt esošo interešu izglītības
programmu pilnveidi

-

Pieaudzis izglītojamo skaits

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

-

Pilnveidot, modernizēt un papildināt PII “Saulespuķe”
materiāli tehnisko bāzi un aprīkojumu.
Regulāri atjaunot mācību metodiskos līdzekļus atbilstoši
jaunākajiem ieteikumiem un pieredzei.

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

PII
“Mārpuķīte”
Izglītības
speciālists

2022.

Pašvaldības
budžets,
LEADER

SPII
“Saulespuķe

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
LEADER

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Apzināt vajadzības un intereses, pieprasījumu mūžizglītības
jomā ar ikgadējām aptaujām mājaslapā (sadarbība ar
bibliotēkām, skolām, NVO)
1.
2.

Nodrošināts neformālās izglītības kursu piedāvājums
(maksas, bezmaksas);
Veicināt iedzīvotāju motivāciju iesaistīties (veidojot video
rullīšus, reklāmas, u.c.)
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Attīstības
nodaļa

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

RV 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
R.2.2.1.1.

Kvalitatīva
kultūras
menedžmenta izveide
un īstenošana

-

U.2.2.1. NODROŠINĀT DAUDZPUSĪGU UN KVALITATĪVU KULTŪRAS PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMU
1.
Kultūras nodaļas Nolikuma pārskatīšana un uzlabošana.
Izstrādāta un īstenota Kultūras nodaļas
Kultūras
darbības koncepcija (Nolikums)
nodaļa
Īstenota kultūras pasākumu revīzija un
pasākumu kvalitātes monitorings

1.
2.

3.

-

Organizēti
kultūras
darbinieku
profesionālās pilnveides un pieredzes
apmaiņas pasākumi

1.
2.

R.2.2.1.2.

Kvalitatīva
un
daudzpusīga kultūras
piedāvājuma
nodrošināšana

-

Sadarbības
veicināšana
piedāvājuma nodrošināšanā

kultūras

1.
2.

3.

Pašvaldības
budžets

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par kultūras pasākumu
kvalitāti un skaitu Rundāles novadā;
Izstrādāt kultūras, sporta, NVO un izglītības iestāžu
kopīgo pasākumu plānu un ievietot mājaslapā, lai
izslēgtu risku, ka pasākumi pārklājas un rada
organizatoriem problēmas;
Regulāri izvērtēt darba rezultātus.

Organizēt regulārus Kultūras nodaļas pieredzes apmaiņas
izbraukumus;
Organizēt Kultūras nodaļas darbinieku apmācības (kursi,
semināri u.c.).
Veicināt sadarbību ar Rundāles pils muzeju kultūras
piedāvājuma nodrošināšanā;
Veicināt
sadarbību
neizmantoto
telpu
slodzes
palielināšanā ar ieinteresētajām pusēm Viesturu kultūras
centrā;
Veicināt
sadarbību
neizmantoto
telpu
slodzes
palielināšanā ar ieinteresētajām pusēm Vecrundāles
bibliotēkā.

-

Organizēti reģionāli un starptautiski
pasākumi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rīkot Brīvdabas teātru izrāžu festivālus;
Rīkot Eiropas deju kolektīvu festivālus;
Rīkot Folkloru kopu sadziedāšanās festivālus;
Rīkot Baltu vienības dienu;
Organizēt Mākslas plenēru Svitenē;
Rīkot Zemgales stāstnieku festivālu “Gāž podus Rundālē”.

-

Ieviesti jaunievedumi kultūras jomā

1.

Izstrādāt priekšlikumus un konceptus jaunu pasākumu
rīkošanai;
Organizēt mākslas dienu Rundāles novadā.

2.

Visu
periodu
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Izpilddirektors,
Kultūras
nodaļa
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

Veicināta
apmeklētība

kultūras

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
pasākumu

1.

2.
3.

-

Nodrošināti
pasākumi
attīstības centros

novada

1.
2.
3.

4.

R.2.2.1.3.

Iedibināto aktivitāšu
un
tradīciju
saglabāšana
un
attīstība

-

Organizēta amatierkolektīvu darbība

1.
2.

-

Organizēti Rundāles novada svētki

1.
2.
3.

-

Organizēti Mežotnes pilskalna svētki

1.
2.
3.
4.

1.

-

Līdzdalība ārpus novada pasākumos
un valsts un reģionālajos svētkos

2.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izvērtēt pasākumu skaita un kvalitātes sakarības
apmeklētības
nodrošināšanā
(rīkot
mazāk,
bet
kvalitatīvākus pasākumus);
Veicināt informācijas izplatīšanu par skolā organizētajiem
pasākumiem – ar iespēju apmeklēt arī iedzīvotājiem;
Lielos koncertus skolā rīkot vakaros vai brīvdienās, lai visi
vecāki un vecāki ar ģimenēm var apmeklēt.
Izveidot pasākumu plānu katram attīstības centram;
Organizēt valsts un gadskārtu svētkus novada attīstības
centros;
Organizēt citu apdzīvoto vietu (Ziedoņi, Punslavas,
Vairogi, Mazbērstele, Vecrundāle, Švirkale) informēšanu
par plānotiem pasākumiem;
Organizēt tematiskos vakarus, izstādes, pieredzes
apmaiņas pasākumus.
Turpināt amatierkolektīvu atbalstīšanu un veicināt visu
esošo kolektīvu darbību;
Piesaistīt profesionāļus amatierkolektīvu darbības
uzlabošanā.
Regulāri izvērtēt Rundāles novada svētku norises
veiksmes un kļūdas;
Pielietot citu pašvaldību un sadraudzības pašvaldību labo
pieredzi svētku organizēšanā;
Papildus organizēt sporta turnīrus novada svētku ietvaros.

Turpināt tradīciju organizēt Mežotnes pilskalna svētkus;
Vairāk iesaistīt NVO un brīvprātīgos svētku organizēšanā;
Regulāri sekot līdzi infrastruktūras stāvoklim Mežotnes
pilskalnā;
Organizēt talkas Mežotnes pilskalna sakopšanai.

Īstenot novada skolēnu un pieaugušo kolektīvu līdzdalību
Dziesmu un deju svētkos;
Organizēt Zemgales stāstnieku festivālu “Gāž podus
Rundālē”.
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Kultūras
nodaļa
Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Sporta nodaļa
Izpilddirektors

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

NR.P.K.

R.2.2.1.4.

RĪCĪBAS
Bibliotēku
pakalpojumu attīstība

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

Pilnveidots sniegto pakalpojumu klāsts
un kvalitāte

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

R.2.2.2.1.

Kultūras
iestāžu
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās
bāzes pilnveide

-

Kultūras
nodaļa

U.2.2.2. UZLABOT KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
1.
Tērpu un aprīkojuma iegāde pašdarbības kolektīviem (pēc
Pilnveidotas un modernizētas telpas
Kultūras
vajadzības)
un aprīkojums novada kultūras
nodaļa
3.
Brīvdabas estrādes izbūve sadarbībā ar Rundāles pili;
iestādēs
Izpilddirektors
4.
Pilsrundāles
multifunkcionālajā
centrā
kultūras
vajadzībām paredzēto telpu iekārtošana un aprīkošana;
Būvinženieris
5.
Svitenes tautas nama zāles remonts (griesti, sienas,
Pagastu
elektroinstalācija, apgaismojums, ventilācija,);
pārvalžu
6.
Svitenes tautas nama energoefektivitātes pasākumu
vadītāji
īstenošana;
7.

8.
9.
10.
11.

-

Veikt bibliotēku darbības izvērtēšanu un izvirzīt
pilnveidošanas pasākumus;
Izstrādāt katras bibliotēkas darbības koncepciju –
individuālais virziens, kurā strādāt pastiprināti, piem.,
Svitene – Biznesa bibliotēka, Pilsrundāle – Stāstu
bibliotēka, Bērstele – Bērniem draudzīgā, Vecrundāle –
Radošā, Viesturi – Atbalstošā;
Veicināt un atbalstīt sadarbībuar citām kultūras, izglītības
iestādēm un NVO;
Attīstīt katrā bibliotēkā novadpētniecību;
Vecrundāles bibliotēkai izvērtēt papildu pakalpojuma
sniegšanas
iespējas
Saulaines
iedzīvotājiem
kā
izbraukuma bibliotēka (atrast telpas);
Izveidot filmotēku Viesturu kultūras centra bibliotēkā.

ATBILDĪGAIS

Pilnveidotas un modernizētas telpas
un aprīkojums novada bibliotēkās

1.
2.

3.

Bērsteles kultūras nama zāles skatuves modernizācija,
elektroinstalācijas nomaiņa, apgaismojuma kvalitātes
uzlabošana;
Bērsteles kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas
energoefektivitātes pasākumu īstenošana;
Viesturu kultūras centra telpu remonts, elektroinstalācijas
nomaiņa;
Viesturu kultūras centra telpu izmantošanas izvērtējums
un plānošana, telpu iekārtošana;
Viesturu kultūras centra neizmantoto telpu apgūšanai
sadarbības partneru meklēšana un piesaiste.
Iekārtot
un
aprīkot
bibliotēku
Pilsrundāles
multifunkcionālajā centrā;
Nodrošināt atbilstošu mikroklimatu un uzlabot darba
apstākļus Svitenes bibliotēkas, Bērsteles bibliotēkas un
Viesturu bibliotēkas telpās (iebūvēt kondicionieri);
Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
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IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

2019.-2021.

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

2019.-2024.

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Kultūras iestādēm piešķirto resursu
kvalitatīvas
izmantošanas
nodrošināšana

-

Nemateriālā
saglabāšana

ATBILDĪGAIS

4.
5.

Iekārtot rotaļu telpu Vecrundāles bibliotēkā;
Izbraukuma bibliotēkas telpas ierīkošana Saulainē un
izbraukuma bibliotēkas pakalpojuma sniegšana.

1.
2.

Telpu un aprīkojuma izmantošanas monitorings;
Kvalitatīvas
resursu
izmantošanas
(skatuve)
nodrošināšana.

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

U.2.2.3. SEKMĒT KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU
R.2.2.3.1.

Nemateriālā
mantojuma
saglabāšana

kultūras

kultūras

mantojuma

1.
2.
3.

4.

R.2.2.3.2.

R.2.2.3.3.

Novadpētniecības
darbības attīstība

Novada parku
pilskalnu attīstība

un

-

Radošo darbnīcu organizēšana visām
vecuma grupām sadarbojoties ar
amatniekiem,
māksliniekiem
u.c.
radošiem cilvēkiem

-

Stāstīt Rundālē teikto/pierakstītās pasakas, teikas un
nostāstus, dziedāt dziesmas;
Veikt atmiņu stāstu pierakstīšanas ekspedīcijas, iesaistot
skolu jaunatni;
Izmantot Rundāles dzirnavu ēku (sadarbībā ar īpašnieku),
demonstrēt dzirnavnieka amatu un rīkus, sadarbībā ar
novada Kultūras nodaļu;
Izdot
novada
tematisko
grāmatu
(ģeogrāfija,
kultūrvēsture, dzimtu stāsti u.c.).

1.

Pīšana, aušana, keramika, adīšana, auduma apgleznošana,
stikla apgleznošana, kokapstrāde, fotostudija, gleznošana,
kulinārija un citi.

Izveidots novada muzejs

1.

-

Organizētas tematiskās izstādes

2.

Vecrundāle
–
sabiedrisko
novadpētniecības telpa;
Aktivizēt skolu muzeju darbību.

-

Hronoloģiski
apkopota
vēsture, pieejama digitāli

-

Iegūta un apkopota informācija par
novada parku vēsturi, veidošanos

-

Labiekārtots un atjaunots Mežotnes
pilskalns ar apkārtni

aktivitāšu

centrs,

Kultūras
nodaļa
Attīstības
nodaļa

2019.-2021.

Kultūras
nodaļa

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Pašvaldības
budžets,
LEADER,

novada
1.

Iegūt, sistematizēt un apkopot vēsturisku, dendroloģisku,
zinātnisku informāciju par parku.

1.

Pilnveidot infrastruktūru un kompleksi attīstīt Mežotnes
pilskalnu ar apkārtni;
Atjaunot Mežotnes pilskalna vēsturisko ziemeļu ieeju;
Nodrošināt elektroapgādi;
Realizēt Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas tehnisko
projektu;

2.
3.
4.
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Kultūras
nodaļa
Izpilddirektors
Būvinženieris
Attīstības
nodaļa

2020.-2024.

Pašvaldības
budžets,
LEADER, ERAF,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

-

Labiekārtots un atjaunots Svitenes pils
parks

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
5.

Izstrādāt un realizēt bijušās mācītāja muižas teritorijas
attīstības plānu.

1.

Izstrādāt rekonstrukcijas programmu Svitenes pils
parkam, ietverot parka inventarizāciju un topogrāfiju;
Atjaunot Svitenes pils parka celiņus un uzstādīt
labiekārtošanas elementus;
Nodrošināt piekļuvi kapličai Svitenes parkā;
Organizēt Svitenes pils parka retināšanas cirti.

2.
3.
4.

-

Labiekārtots un atjaunots Lielbērsteles
parks

1.
2.
3.

-

Labiekārtots un atjaunots
Bornsmindes parks

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

-

Labiekārtots un atjaunots Kaucmindes
parks

2.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izstrādāt rekonstrukcijas programmu Lielbērsteles
parkam, ietverot parka inventarizāciju un topogrāfiju;
Ierīkot apgaismojumu Lielbērsteles parkā;
Labiekārtot un atjaunot apstādījumus Lielbērsteles parkā.
Izstrādāt rekonstrukcijas programmu Bornsmindes
parkam, ietverot parka inventarizāciju un topogrāfiju;
Atjaunot celiņus un uzstādīt labiekārtošanas elementus
Bornsmindes parkā;
Atjaunot Tējas namiņu;
Izveidot pastaigu takas;
Izbūvēt skatu laukumu un drošības margas pie dolomīta
atsegumiem;
Izbūvēt pieeju avotiņam un labiekārtot ūdens ņemšanas
vietu.
Izstrādāt rekonstrukcijas programmu Kaucmindes
parkam, sadarbībā ar pārējiem parka īpašniekiem un
ietverot parka inventarizāciju;
Realizēt Kaucmindes parka rekonstrukcijas programmu.

RV 2.3. Sports, aktīvā atpūta un veselīgs dzīvesveids
R.2.3.1.1.

Kvalitatīvu
un
daudzveidīgu
aktivitāšu pieejamības
nodrošināšana

-

U.2.3.1. NODROŠINĀT DAUDZVEIDĪGAS SPORTA UN BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES
1.
Darba rezultātu izvērtējums;
Veikta sporta pasākumu revīzija un
2.
Apmācību organizēšana;
pasākumu kvalitātes monitorings
3.
Labas pieredzes apgūšana;
4.

Jaunu sporta pasākumu ieviešana.

1.

Piedāvāt bērniem un jauniešiem aktivitātes pēcpusdienās,
vakaros;
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Sporta nodaļa

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

NR.P.K.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

-

Organizēti sporta un brīvā laika
pavadīšanas
pasākumi
plašākai
mērķauditorijai

Nodrošinātas iespējas vairākas reizes
nedēļā izmantot trenažieru zāli

-

Bērniem un jauniešiem piedāvātas
ārpusklases aktivitātes

-

Realizēta sporta ievirzes programma
sadarbībā ar Bauskas sporta skolu

-

Nodarbību
un
sacensības
individuālajos
sporta
veidos
organizēšana
novada
attīstības
centros (galda teniss, šahs, zole,
novuss, šautriņu mešana, zemledus
makšķerēšana)

-

Sacensību komandu sporta spēļu
veidos
organizēšana
(volejbolā,
pludmales
volejbolā,
futbolā,
basketbolā, ielu basketbolā)

-

Veicinātas tautas sporta aktivitātes
novada attīstības centros

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS
2.

Turpināt un aktivizēt apmeklējumus fitnesa nodarbībās
skolēniem.

1.
2.

Organizētas tautas sporta aktivitātes;
Interešu grupu izveidošana un nodarbību organizēšana
(lauku teniss, aerobika, nūjošana, zirgu izjāde, laivošana,
orientēšanas, velosports, veselības grupa; ziemas sporta
spēles, zemledus makšķerēšana).

1.

Centralizēti organizēta dalība Vislatvijas tautas sporta
pasākumos Sacensības pludmales volejbolā;
Ziemas sporta sacensības ar kultūras programmu;
Vasaras sporta sacensības ar kultūras programmu;
Ģimeņu sporta sacensības;
Sacensības iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;
Sporta turnīru organizēšana Rundāles novada svētku
ietvaros;
Starpiestāžu un starpnovadu sporta pasākumu
organizēšana.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

U.2.3.2. PILNVEIDOT SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.2.3.2.1.

Sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūras
nodrošinājuma
pilnveide un attīstība

-

Pilnveidots sporta bāžu un trenažieru
zāļu nodrošinājums un kvalitāte

1.
2.
3.

Saulaines stadiona rekonstrukcija;
Sporta laukuma (volejbola, futbola, basketbola) un rotaļu
laukuma pilnveidošana Bērstelē;
Svitenes trenažieru zāles remonts.

1.

Izveidots skeitborda laukums;
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Pilnveidota publiskā sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūra

2.
3.
4.
5.

Izveidots pludmales volejbola laukums Saulainē;
Izveidotas pastaigu takas
Svitenes sporta laukuma izmantošanas pilnveidošana
Sporta laukuma pie Viesturu kultūras centra uzlabošana,
gumijas seguma ieklāšana;
Pilsrundālē futbola laukuma seguma uzlabošana;
Bērsteles sporta laukuma uzlabošana ar gumijas segumu;
Nodrošināt iespēju visās apdzīvotās vietās nodarboties ar
sporta aktivitātēm (izvietot basketbola grozus, volejbola
tīklus u.c. aprīkojumu nodarbei brīvā dabā);
Bērnu un jauniešu sporta un rotaļu laukumu uzlabošana
visās apdzīvotās vietās.
Pilnveidotas trenažieru zāles ar jaunu aprīkojumu;
Pilsrundālē jaunu trenažieru iegāde;
Galda spēļu un citu sportisku aktivitāšu aprīkojuma
pilnveidošana.

6.
7.
8.

9.

R.2.3.2.2.

Sporta
nozares
attīstībai nepieciešamā
inventāra
un
ekipējuma iegāde

-

Nodrošināts
mūsdienīgs
un
pietiekošā
daudzumā
pieejams
sporta inventārs

1.
2.
3.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Pagastu
pārvalžu
vadītāji

sadarbības
programmas

Sporta nodaļa
Izpilddirektors
Pagastu
pārvalžu
vadītāji

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets,
LEADER,
Pārrobežu
sadarbības
programmas

Sporta nodaļa,
Attīstības
nodaļa
Sociālais
dienests

2020.

Pašvaldības
budžets, ERAF,
LEADER

U.2.3.3. VEICINĀT VESELĪGU DZĪVESVEIDU
R.2.3.3.1.

Veselības veicināšanas
un
veselīga
dzīvesveida paradumu
ieviešanas pasākumi

-

Īstenoti veselīga dzīvesveida un
sportisko aktivitāšu popularizēšanas
pasākumi

-

Organizēti veselības veicināšanas
pasākumi un fiziskās aktivitātes,
izveidotas kopīgas interešu grupas

-

Notiek sadarbība starp novada
izglītības iestādēm, ģimenes ārstu
praksēm, Sociālo dienestu, NVO, u.c.,
par
veselīga
dzīvesveida
aktualizēšanu novadā

-

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sportu, veidojot
video rullīšus – motivācijai iesaistīties veselīga
dzīvesveida uzlabošanā, mazinot materiālo vērtību kā
motivatora nozīmi iesaistē.
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RV 2.4. Sabiedrība
R.2.4.1.1.

R.2.4.1.2.

R.2.4.1.3.

Sabiedrības iesaistes
savas dzīves telpas
uzlabošanā
veicināšana

Sabiedrības
līdzatbildības
sociālās
uzņēmējdarbības
veicināšana

-

-

Organizētas iedzīvotāju sapulces un
forumi
sabiedriskās
domas
izzināšanai un aktivitāšu plānošanai

-

Iesaistītas jauniešu biedrības novada
bērnu un jauniešu sabiedriskās dzīves
nodrošināšanā

-

Novada
vajadzībām
piemērotu
sabiedrisko
aktivitāšu
attīstība
(ieviesti vairāki sabiedrisko aktivitāšu
attīstības projekti, saglabāts esošo
kolektīvu/sporta komandu skaits)

-

Organizētas apmācības, nometnes,
neformālā izglītība

-

Iesaistīts nevalstiskais sektors sociālo
pakalpojumu sniegšanā

-

Organizēts sabiedrības izglītošanas
un preventīvais darbs

-

Veicināta sociālās uzņēmējdarbības
attīstība

-

Veicināta senioru iesaiste novada
sabiedriskās dzīves veidošanā un
uzlabošanā

un

Senioru sabiedriskās
aktivitātes veicināšana

U.2.4.1. VEICINĀT KOPIENAS PAŠINICIATĪVU UN SABIEDRISKO AKTIVITĀTI
1.
Dažādu sezonu sacensību organizēšana, apvienojot tās ar
Kopējo sporta, kultūras un aktīvās
kultūras programmu;
atpūtas pasākumu organizēšana
2.
Pasākumi sadarbībā ar skolu kolektīviem;
dažādām sabiedrības grupām
3.
Pasākumi iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām);
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

Kultūras
nodaļa,
Sporta nodaļa
Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets,

Palielināt un dažādot sniedzamo sociālo pakalpojumu
skaitu, iesaistot nevalstisko sektoru;
Sabiedrības līdzatbildības veicināšana, audzināšana,
izglītošana.
Izvērsti jaunu audžuģimeņu piesaistīšanas pasākumi.

Sociālais
dienests
Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Organizēt kopīgas senioru dienas u.c. aktivitātes;
Izmantot senioru vaļaspriekus (rokdarbi, amatnieka darbi,
kulinārija u.c.) organizējot tirdziņus labdarībai vai
pašapdāvināšanās;
Iesaistīt seniorus politikā, veidojot fokusgrupas;

Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Kultūras

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Brīvprātīgo piesaiste pasākumu rīkošanā, brīvprātīgo
aktivitātes, ideju radīšana u.c.);
Sabiedrības motivēšanai uzņemties iniciatīvu un
atbildību).
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4.

Izveidot senioru konsultatīvo padomi, organizējot tikšanās
ar politiķiem, speciālistiem.

Labdarības aktivitāšu organizēšana iesaistot jauniešu
NVO, skolēnus, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus;
Labdarības aktivitāšu atspoguļošana novada informācijas
avotos;
Piesaistīt
sponsorus
labdarības
aktivitātēm
un
pasākumiem.

-

Organizētas labdarības aktivitātes

1.

-

Mecenātu un sponsoru piesaistīšanas
organizēšana

2.

-

3.

U.2.4.2. VEICINĀT NEVALSTISKĀ SEKTORA SADARBĪBU UN ILGTSPĒJU
1.
Esošajās senioru biedrībās apzināt neaktīvos biedrus un
Stiprināta senioru biedrību sadarbība
iesaistīt biedrību pasākumos;
un aktivitāte
2.
Organizēt kopīgus pasākumus, piemēram “Senioru
3.

-

Veicināta
jauniešu
savstarpējā sadarbība

sektora

1.

2.
3.

R.2.4.2.2.

Sabiedrisko
organizāciju
un
iedzīvotāju
interešu
grupu
darbības
atbalsts

-

Īstenota jaunatnes jomas politika

1.
2.
3.
4.

-

Pieejams
konsultatīvais
un
informatīvais atbalsts nevalstiskā
sektora darbības nodrošinājumam

1.

dienas”;
Sniegt atbalstu senioriem viņu dalībai projektu
sagatavošanā, lai saņemtu finansiālu atbalstu sabiedrisko
organizāciju projektu realizācijai sociālajā, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes politikas jomā.
Sniegt atbalstu jauniešu NVO viņu dalībai projektu
sagatavošanā, lai saņemtu finansiālu atbalstu sabiedrisko
organizāciju projektu realizācijai sociālajā, izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes politikas jomā;
Kopīgi rīkot pasākumus un īstenot projektus;
Organizēt nozares plānošanas tikšanās jauniešiem u.c.
aktivitātes.
Veicināt iesaistīto jauniešu skaita pieaugumu nevalstiskajā
sektorā;
Jaunatnes jomas attīstības plānošana un īstenošana un
mērķtiecīga darba veicināšana,
Izveidot jauniešu speciālista amata vietu;
Izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.
Nodrošināt nevalstiskā sektora darbības attīstībai
konsultatīvu un informatīvu atbalstu par pieejamiem
investīciju projektiem, dažādām mērķgrupām un dažādām
aktivitātēm.
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ATBILDĪGAIS

-

Pilnveidota
jaunatnes
jomai
nepieciešamā
infrastruktūra
un
materiāli tehniskā bāze

1.

Nodrošināt telpas un tehnisko aprīkojumu jauniešu
organizāciju darbībai.

-

Pilnveidota
senioru
biedrību
infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze

1.

Veicināt senioru biedrību darbību, nodrošinot ar telpām
un nepieciešamo aprīkojumu;
Veicināt senioru biedrības “Dzīvotprieks” darbības
atjaunošanu vai izveidot jaunu biedrību.

2.

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

U.2.4.3. ĪSTENOT ĢIMEŅU POLITIKU
R.2.4.3.1.

Ģimeņu piesaistīšanas
dzīvei
novadā
veicināšana

-

Izveidoti atbalsta instrumenti jauno
ģimeņu dzīvei Rundāles novadā

1.
2.
3.
4.

Ieviest atbalsta instrumentus jauno ģimeņu atgriešanās
sekmēšanai;
Ieviest stabilus atbalsta instrumentus jauno ģimeņu
atbalstam, lai tās paliktu dzīvot Rundāles novadā;
Izstrādāta programma dzīvojamā fonda pilnveidei
jaunajām ģimenēm;
Nodrošināt informācijas pieejamību par dzīvi Rundāles
novadā, aktualitātēm, pasākumiem u.c.

Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Sociālais
dienests

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Sociālais
dienests

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

VTP3 Sociāli droša vide
RV 3.1. Sociālie pakalpojumi
U.3.1.1. PILNVEIDOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMU UN KVALITĀTI
R.3.1.1.1.

Kvalitatīvu
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšana
un
ieviešana

-

Organizēti
kapacitātes
pasākumi

Sociālā
dienesta
paaugstināšanas

-

Piesaistīti nepieciešamie speciālisti,
darbiniekiem
notiek
regulāras
apmācības, nodrošinātas sociālās
garantijas un psiholoģiskais atbalsts

-

Ieviesti jauni, vajadzībām atbilstoši
sociālie pakalpojumi

1.

Nodrošināti kursi,
braucieni, u.c.

1.
2.
3.

Piesaistīt sociālo darbinieku darbam ģimenēm ar bērniem;
Piesaistīt psihologu darbam ģimenēm ar bērniem;
Izbraukuma speciālistu pieejamības nodrošināšana
(mamogrāfija, rentgens, asinsdonoru centrs, sirds kabinets
u.c.).

1.
2.
3.
4.

Attīstīt un paplašināt sociālos pakalpojumus;
Attīstīt pakalpojumu “Aprūpe mājās;
Izveidot atbalsta grupu jaunajām māmiņām u.c.;
Saulaines sociālajā centrā nodrošināt fizioterapijas
pakalpojumus;
Nodrošināt asistentu pakalpojumus;

5.
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6.
7.
8.
9.

R.3.1.1.2.

Sociālas
palīdzības
sistēmas
pilnveidošana

-

Veikts pabalstu piešķiršanas sistēmas
efektivitātes
izvērtējums
un
optimizācija

-

Uzlabota informācijas pieejamība

-

Pilnveidota
senioru
uzraudzības prakse

-

Īstenota
sociālo
pakalpojumu
kvalitātes sistemātiska uzraudzība

atbalsta,

1.
2.

Nodrošināt atbalstu Černobiļas AES avārijas seku
likvidētājiem;
Veidot iedzīvotāju atbalsta un pašpalīdzības grupas
iesaistot jaunās māmiņas, NVO, seniorus;
Izveidot sāls istabu;
Higiēnas centru Saulainē, Viesturos un Svitenē remonts un
pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Veikt regulāri pabalstu sistēmas izvērtēšanu un izstrādājot
pašvaldības budžetu ņemt vērtējumu vērā;
Jaunu pabalstu ieviešana.

1.

Par visām aktivitātēm sociālo pakalpojumu sniegšanā
informēt sabiedrību, informāciju izvietojot uz sludināju uz
dēļiem, nosūtot e-pastos, ievietojot informāciju domes
mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā “Rundāles
novada ziņas”.

1.

Sociālajam dienestam pievērst uzmanību senioriem,
strādājot ne tikai ar riska grupām.

ATBILDĪGAIS

Sociālais
dienests
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

U.3.1.2. PILNVEIDOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.3.1.2.1.

R.3.1.2.2.

Sociālā
dienesta
pakalpojumu
sniegšanai atbilstošu
un piemērotu telpu un
aprīkojuma
nodrošināšana

-

Sociālo
dzīvokļu
nodrošināšana

-

Nodrošinātas
atbilstošas
un
piemērotas
telpas
sociālo
pakalpojumu sniegšanai dažādām
mērķa grupām (t.sk. nodrošināta
vides pieejamība un paaugstināta
ēku
energoefektivitāte)
un
nodrošināts tehniskais aprīkojums

1.

Tiek nodrošināti sociālie dzīvokļi
trūcīgiem un maznodrošinātiem
iedzīvotājiem

1.

2.
3.

2.
3.

Ārtelpas iekārtošana pie Saulaines sociālā centra
(apkārtnes labiekārtošana, vasaras terases izbūve, soliņu
izbūve, relaksācijas takas izveidošana, trenažieru
apkārtnes sakārtošana (liekā ūdens novadīšana, soliņu un
atkritumu urnu uzstādīšana);
Nodrošināt arī turpmāk krīzes istabas Saulaines sociālajā
centrā;
Nodrošināt Sociālo dienestu ar specializēto transportu

Sociālais
dienests
Izpilddirektors,
Būvinženieris

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Pielietot Mājokļu politikas vadlīnijas dzīvokļu jautājumu
risināšanā;
Nodrošināt maznodrošinātos un vientuļos cilvēkus ar
dzīvojamo platību;
Remontēt dzīvokļus personām, kas to nespēj paši un kam
pienākas palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;

Izpilddirektors
Būvinženieris

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets
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4.

R.3.1.2.3.

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu
attīstīšana personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem
un
aprīkojuma iegāde

-

Sagatavotas sociālas rehabilitācijas
programmas attiecīgajām mērķa
grupām

-

Izveidots dienas aprūpes centrs
personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem
un
bērniem
ar
funkcionāliem traucējumiem

1.
-

Veikt remontu īres namiem (Kamenes, Ilgas, Skujukrogs),
lai varētu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
personām, kam tā pienākas.
Sagatavot sociālās rehabilitācijas programmas:
personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem;
daudzbērnu ģimenēm;
pensijas vecuma personām;
riska ģimenēm.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Sociālais
dienests

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

U.3.2.1. PILNVEIDOT VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS UN INFRASTRUKTŪRU
1.
Nodrošināt ģimenes ārstu prakšu vietu darbību un
Veicināts
kvalitatīvu
veselības
Sociālais
pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
aprūpes pakalpojumu nodrošinājums
dienests
2.
Veselības veicināšanas speciālista darba vietas

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

1.

2.
3.

Nodrošināt telpas Saulaines sociālajā centrā “Dienas
aprūpes centra” vajadzībām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
Iekārtot telpas un iegādāties aprīkojumu;
“Dienas aprūpes centra” darbības nodrošināšana.

RV 3.2. Veselības aprūpe
R.3.2.1.1.

R.3.2.1.2.

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
un
dažādības
nodrošināšana

-

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās
bāzes pilnveide

-

-

Piesaistīti jauni speciālisti, nodrošinot
kvalitatīvus
un
daudzveidīgus
veselības aprūpes pakalpojumus
novadā (ģimenes ārsts, u.c.)
Uzlabota novada veselības aprūpes,
infrastruktūra, pieejamas veselības
aprūpei piemērotas telpas

3.
4.

1.
2.

izveidošana;
Piesaistīt lektorus, lai informētu grupas par veselības
veicināšanas, slimību atpazīšanas aktualitātēm;
Turpināt atbalstīt aptieku pakalpojuma pieejamību
Svitenē un Pilsrundālē.
Izvērtēt un attīstīt zobārstniecības kabinetu darbību
Pilsrundāles vidusskolā un Svitenē;
Nodrošināt mobilās veselības aprūpes aparatūras
pieejamību.
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

RV 3.3. Drošība
R.3.3.1.1.

Sabiedriskās kārtības
un
drošības
nodrošināšana

-

U.3.3.1. NODROŠINĀT SABIEDRISKO KĀRTĪBU UN DROŠĪBU
1.
Apsekotas degradētās, aizaugušās teritorijas;
Nodrošināta pašvaldības saistošo
2.
Publiskajās pulcēšanās vietās nedēļas nogalēs pievērst
noteikumu
īstenošana
un
pastiprinātu uzraudzību;
ievērošanas uzraudzība
3.
Palielināt darbinieku skaitu, lai nodrošinātu dežūras;
4.

R.3.3.1.2.

Pilnveidot sabiedriskās
drošības infrastruktūru
un materiāli tehnisko
bāzi

-

Nodrošināta pašvaldības
darba attīstība

-

Izveidota
vienota
novada
apziņošanas
sistēma
novada
attīstības
centros
(Pilsrundāle,
Saulaine, Svitene, Bērstele, Viesturi)

-

R.3.3.2.1.

R.3.3.2.2.

Sadarbības
veicināšana
sociāli
drošas
vides
nodrošināšanā

Sadarbības
veicināšana
sabiedriskās

kārtības

-

policijas

5.

1.
2.
3.

Izveidotas
un
uzturētas
videonovērošanas sistēmas novadā

Veikta
sociālo
diagnosticēšana
un
pasākumu realizēšana

-

Īstenota
sadarbība

pierobežas

Visu
periodu

Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors
Pašvaldības
policija

2019.-2021.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors
Pašvaldības
policija

2019.-2021.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors
Pašvaldības
policija

2019.-2021.

Pašvaldības
budžets

Nodrošināt policijas darbinieku kapacitātes celšanas un
motivācijas pasākumus;
Pašvaldības
policijas
materiālās
bāzes
regulāra
pilnveidošana.
Ierīkotas iekšējās ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas
Pilsrundāles vidusskolā un filiālē Bērstelē;
Nodrošināta videonovērošanas sistēmu izvietošana pie
skolas u.c. sabiedriskās vietās;
Nodrošināta videonovērošanas sistēmu izvietošana pie
pašvaldības objektiem, vietās kur ir izveidota publiskā
infrastruktūra un pie daudzdzīvokļu mājām.

U.3.3.2. VEICINĀT IESTĀŽU SADARBĪBU DROŠĪBAS SAJŪTAS UZLABOŠANĀ
1.
Starp profesionāļu komandas darbības koordinēšana un
Īstenota profesionāļu komandas
nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību
(sociālais
dienests,
Bāriņtiesa,
un interešu nodrošināšanai;
pašvaldības policija) darbība sociāli
2.
Veikt sociālo problēmu diagnosticēšanu un preventīvo
pasākumu realizēšanu;
mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību un
3.
Veikta rezultātu regulāra novērtēšana.
interešu aizstāvības nodrošināšanai

-

Pašvaldības
policija

problēmu
preventīvo
policijas

1.
2.
3.

Sadarboties ar pierobežas policiju (Valsts policijas līmenī
notiek);
Pašvaldības policijai sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām;
Administratīvās
komisijas
darbības
efektivitātes
paaugstināšana.
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R.3.3.2.3.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

un
drošības
nodrošināšanā

-

Īstenota
pašvaldības
policijas
sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām

Iedzīvotāju
informētības
un
līdziesaistes
veicināšana
sabiedriskās drošības
jautājumos

-

Īstenoti
regulāri
izglītošanas
pasākumi drošības jautājumos

1.

2.

-

Veicināta
sabiedrības
drošības jomas uzturēšanā

iesaiste

3.

Īstenot regulārus izglītošanas pasākumus bērniem
Pilsrundāles vidusskolā un tās struktūrvienībās, PII
“Mārpuķīte” ar Bruno un Runci Rūdi;
Aktivizēts darba ar jauniešiem viņu izglītošanā un
informētības palielināšanā drošības jautājumos un
uzvedības seku prognozēšanā;
Atbalstīts un iedrošināts sabiedrības vērīgums un kaimiņšpieskata-kaimiņu piekopšana.

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izpilddirektors
Pašvaldības
policija

2019.-2021.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

ATBILDĪGAIS

VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
U.4.1.1. VEICINĀT MĒRĶTIECĪGAS UZŅĒMĒJU SADARBĪBAS VEIDOŠANOS
R.4.1.1.1.

Novada
uzņēmēju
iekļaušanās
esošos
sadarbības
tīklos
sekmēšana

-

-

R.4.1.1.2.

Nozaru
uzņēmēju
sadarbības
koordinācijas
sekmēšana ar valsts un
pašvaldību institūcijām

Veikta
mērķtiecīgas,
regulāras
sadarbības veidošana: uzņēmējiuzņēmēji; uzņēmēji-pašvaldība

Paplašināti atbalsta veidi vietējo
uzņēmēju dalībai izstādes un gada
tirgos

-

Stiprināta sadarbība ar profesionālās
un augstākās izglītības iestādēm,
uzņēmējiem novadā un ārpus
novada,
piesaistot
novadā
nepieciešamus speciālistus

-

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (NVA) īstenotas speciālistu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sekmēta uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un
pašvaldību savstarpējā sadarbība;
Ieviests starpteritoriālās sadarbības projekts;
Informatīvo materiālu savākšana par uzņēmumiem, kas
darbojas novada teritorijā;
Nodrošināta informācijas pieejamība un apmaiņa;
Uzņēmēju atbalsta punkts „Bērstele” iekļauts pieaugušo
izglītības un kompetenču centru tīklā Zemgalē;
Bukletu izveide, u.c.
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
pārkvalifikācijas
programmas

R.4.1.1.3.

R.4.1.2.1.

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

apmācības

-

Veicināta jaunu sadarbības iespēju
veidošana un uzturēšana ar novada
uzņēmējiem

Sadarbības potenciālo
uzņēmēju, speciālistu,
piesaistei sekmēšana

-

Veicināta
jauno
speciālistu
atgriešanās Rundāles novadā

-

Veicināts uzņēmēju atbalsts jauno
studentu
atbalstīšanai
nepieciešamajā specialitātē

Uzņēmējdarbības
atbalsta
nodrošināšana

-

1.
2.
3.

Karjeras dienas izglītības iestādēs, u.c.;
Darba vietas;
Dzīvesvietas.

U.4.1.2. VEIDOT ATBALSTA SISTĒMU MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM
1.
Uzturēt datu bāzi par novadā esošajiem uzņēmējiem,
Izveidota atbalsta sistēma mazajiem
pakalpojumu;
uzņēmējiem t.sk., lauksaimniekiem,
2.
Instrukcijas nodrošināšana biznesa uzsācējiem soli pa
kuri ar savu darbību spēj nodrošināt
solim (pa nozarēm);
3.
Kontaktu saraksta nodrošināšana uzņēmēju vajadzībām
ģimeni

-

Veicināta
mazo
kooperāciju veidošanās

uzņēmēju

-

Īstenots atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai un ražošanai

-

Nodrošināta informācijas pieejamība
par
uzņēmējdarbības
atbalsta
instrumentiem un iespējām

-

Ieviestas apmācību programmas un
konsultācijas
dažādu
nozaru
uzņēmējiem sadarbībā ar tuvējām
pašvaldībām

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

(pa nozarēm);
Informatīvā
atbalsta
metodiska
sniegšana
uzņēmējdarbības attīstībai;
Motivācijas programmas apgūšanas organizēšana;
Pārmaiņu vadības apmācības organizēšana;
Nodrošināta uzņēmēju konsultēšana par darba drošības,
projektu attīstības, finanšu piesaistes, juridiskajiem un
citiem jautājumiem;
Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie veikala “Svitene”;
Veikta nekustamā īpašuma “Āboliņi” rekonstrukcija, lai
pielāgotu uzņēmējdarbības vajadzībām;
Īstenota sadarbība degradēto ēku rekonstrukcijā un
uzņēmējdarbības vides veicināšanā (Bornsmindes,
Kaucmindes pils ēkās rehabilitācijas un SPA centra izveide)
Īstenota Saulaines lauksaimniecības tehnikuma ēku
rekonstrukcija, lai pielāgotu uzņēmējdarbības vajadzībām;
Veikta depo ēkas energoefektivitātes uzlabošana un
piekļuves uzlabošana, lai pielāgotu uzņēmējdarbības
vajadzībām.
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Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa
Izpilddirektors
Būvinženieris

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

NR.P.K.

R.4.1.2.2.

R.4.1.3.1.

RĪCĪBAS
Vietējo
produktu
attīstības veicināšana

Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras izveide
un uzturēšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Organizēta Rundāles novada zīmola
attīstība

1.
2.

-

Veicināta
mājtirgus
izmantošana un aktivitāte

3.

-

Veicināta amatniecības un radošo
industriju attīstība

-

-

laukuma

ATBILDĪGAIS

Popularizēt uzņēmēju iespējas radošās industrijas jomā;
Izveidot „vietējā produkta” konceptu un veicināt tā
īstenošanu;
Tirgošanas vietas darba organizēšana un koordinācija.

Attīstības
nodaļa

U.4.1.3. VEIDOT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMO INFRASTRUKTŪRU
1.
Rundāles uzņēmējdarbības un kompetenču centra
Pilnveidots
Rundāles
novada
Attīstības
darbības nodrošināšana, materiāli tehniskās bāzes
uzņēmējdarbības un kompetenču
nodaļa
pilnveidošana.
attīstības centra uzņēmējdarbības
atbalsta punkta nodrošinājums un
materiāli tehniskā bāze
Uzturēta
un
aktualizēta
uzņēmējdarbībai
piemērotu
pieejamo
telpu,
potenciālo
industriālo zonu datu bāze

1.

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

2019.-2020.

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Uzņēmējdarbībai piemērotu telpu un nekustamo īpašumu
datu bāzes pilnveidošana un publicēšana mājaslapā.

U.4.1.4. VEICINĀT LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBU
R.4.1.4.1.

Lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes
un
mājražotāju
uzņēmumu attīstības
veicināšana

-

Veicināta lauksaimniecības produktu
un pakalpojumu realizācija noieta
tirgos

-

Veicināta lauksaimniecības nozares
uzņēmēju dalība izstādēs

-

Iesaistīti vietējie ražotājus novada
gadatirgos un Zemgales vietējo tirgu
tīklā

-

Veicināta
Pilsrundālē

mājtirgus

-

Zīmola
“Kronēts
Rundālē”
popularizēšana
izmantošana vietējo ražotāju vidū.

darbība
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un

Attīstības
nodaļa
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R.4.1.4.2.

RĪCĪBAS

Lauksaimniecības
teritoriju uzturēšanas
un
meliorācijas
sistēmu
pilnveides
sekmēšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

Sekmēta
bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība

-

Sekmēta
lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes attīstība

-

Iedzīvotāju iepazīstināšana ar novada
lauksaimniekiem, publicējot intervijas
un aprakstus novada ziņās un
Bauskas dzīvē

-

Noskaidrotas
meliorācijas
un
apūdeņošanas sistēmu vajadzības un
sniegts atbalsts uzlabošanā un
ieviešanā
(lauksaimniekiem,
apdzīvotās vietās, ceļu malās)

-

Sadarbībā
ar
LAD
organizēta
uzraudzība meliorācijas sistēmu
uzturēšanai

-

Apzinātas invazīvo sugu izplatīšanas
teritorijas, organizēta to uzskaite un
plānveidīga apkarošana

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Izpilddirektors
Attīstības
nodaļa

2019.-2023.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa

2020

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

RV 4.2. Tūrisms
R.4.2.1.1.

Veicināta
tūrisma
pakalpojumu attīstība

-

U.4.2.1. VEICINĀT TŪRISMA UN PAKALPOJUMU NOZARES IZAUGSMI
1.
Tūrisma speciālistu dalība izglītojošos kursos, semināros,
Tūrisma nozares attīstības un
pieredzes apmaiņas braucienos;
sadarbības veicināšana (izveidotas
2.
Tūrisma speciālistu, gidus piesaistīšana.
jaunas darba vietas, saglabātas
esošās darba vietas)
32

NR.P.K.

R.4.2.1.2.

RĪCĪBAS

Veicināt
tūrisma
informācijas
pieejamības attīstību

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Veicināta konkurētspējīgu tūrisma
pakalpojumu izveide

-

Nodrošināta
tūrisma
kapacitātes celšana

-

Izveidots tūrisma informācijas un
pakalpojumu centrs

-

Īstenota sadarbība ar Rundāles pils
muzeju TIC darba nodrošinājumā

-

Pilnveidota tūrisma informācijas
kvalitāte un pieejamība

-

Izveidots un uzturēts vietējo gidu tīkls

-

Izveidota un uzturēta datu bāze par
tūrismā
iesaistīto
pakalpojumu
sniedzējiem

-

Aktualizētas
prezentācijas,
mārketinga un citi materiāli par
novada objektiem

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

speciālistu
1.
2.
3.

Regulāri aktualizēta tūrisma informācijas bāze;
Popularizēti apkārtējie tūrisma objekti;
Tūristiem interesantu stāstu (leģendas, nostāsti, u.c.)
veidošana un popularizēšana.

Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

U.4.2.2. VEICINĀT TŪRISMA UZŅĒMĒJU UN IESAISTĪTO PUŠU SADARBĪBU
R.4.2.2.1.

Pašvaldības un tūrisma
pakalpojumu
sniedzēju sadarbības
veicināšana

-

Sekmēta
tūrismā
iesaistīto
pakalpojumu sniedzēju savstarpējā
sadarbībā

-

Mērķtiecīgi
veicināta
integrēta
sadarbība vietējā un starpnovadu
līmenī

-

Īstenota sekmīga sadarbība
Rundāles pils muzeju

-

Papildināt vienam otru, veicināt sadarbības partneru
veidošanos.

ar
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

R.4.2.3.1.

R.4.2.3.2.

Tūrisma
infrastruktūras,
objektu un maršrutu
pilnveide

Tūrisma
sezonālā
rakstura mazināšana

-

Veicināta
iesaistīšana
sniegšanā

lauku
tūrisma

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

saimniecību
pakalpojumu

U.4.2.3. ATTĪSTĪT TŪRISMA INFRASTRUKTŪRU UN OBJEKTUS
1.
Pielāgotas nekustamā īpašumā „Piena savākšanas punkts”
Izveidots tūrisma informācijas centrs

-

Attīstīta tūrisma infrastruktūra (takas,
velomaršruti, norādes zīmes, tūrisma
informācijas stendi, u.c.)

-

Veicināta atpazīstamu mazo tūrisma
objektu radīšana

-

Veicināta kempinga, telšu vietu,
kempera novietņu izveide un
uzturēšana

-

Izveidoti jauni tūrisma pakalpojumi,
kas piemēroti aukstajai sezonai

2.
3.
4.

telpas Rundāles novada Tūrisma informācijas centra
vajadzībām;
Rundāles ūdensdzirnavas;
Sakoptākās sētas, u.c.;
Projekta izstrāde, atbalsta fondu iespējas un iespējamā
sadarbība ar Rundāles pili.

Attīstības
nodaļa

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa

2024

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa
Kanceleja

Visu
periodu

ERAF, LEADER,
Pašvaldības
budžets

VTP5 Komunikācija un sadarbība
RV 5.1. Pārvalde
R.5.1.1.1.

Sniegto pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšana

-

U.5.1.1. NODROŠINĀT EFEKTĪVU PAŠVALDĪBAS PĀRVALDI UN PAKALPOJUMUS
1.
Kursi, apmācības, semināri, pieredzes apmaiņa, valodu
Īstenoti
personāla
kvalifikācijas
apguve, komunikācijas un sadarbības prasmes;
paaugstināšanas un profesionālo
supervīzija, u.c. pašvaldības personālam;
prasmju pilnveidošanas pasākumi
2.
E-pakalpojumu
„Pašvaldības
nekustamo
īpašumu
3.

iznomāšana vai izmantošana”;
„e-iesniegums pašvaldībai”;
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R.5.1.1.2.

RĪCĪBAS

Efektīvas pašvaldības
pārvaldes plānošanas
īstenošana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
-

Uzlabota pašvaldības pakalpojumu
pieejamība un dažādība

4.
5.

-

Pilnveidots vienas pieturas aģentūras
darbs

6.
7.
8.

-

Īstenota e-pakalpojumu ieviešana un
pilnveide

-

Īstenota labās prakses pārņemšana
un pieredzes apmaiņa

-

Ieviesti labas pārvaldības principi
iedzīvotāju apkalpošanā

-

Īstenota
pašvaldības
budžeta
plānošanas sasaiste ar teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajām prioritātēm

-

-

R.5.1.1.3.

Pašvaldības
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās
bāzes pilnveide

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

Veikta attiecīgo nozaru profesionāļu
iesaistīšana
attīstības
projektu
veidošanas procesos
Veikta
pašvaldības
plānošanas
dokumentu izstrāde un ieviešana

-

Īstenota
pašvaldības
speciālistu
informēšana par attiecīgās nozares
attīstības prioritātēm un virzības
mērķiem

-

Nodrošināta
pašvaldībai
nepieciešamās infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

„mana ideja” un „mans novērojums” attīstībā;
Nodrošināta iespēja veikt dokumentu saskaņošanu
elektroniski;
Klientu apkalpošanas standartu ieviešana;
Klientu vadības programmas attīstīšana;
Novada mājaslapā ievietojamās informācijas kvalitātes
uzlabošana.

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Izstrādāt, apstiprināt un ieviest Rundāles novada Attīstības
programmu;
Izstrādāt Rīcības plānu un Investīciju plānu;
Izstrādāt budžetu saskaņā ar spēkā esošajiem plānošanas
dokumentiem;
Veikt plānošanas dokumentu monitoringu;
Aktualizēt Investīciju plānu katru gadu pirms budžeta
apstiprināšanas;
Attīstības projektus plānošanas periodam 2014-2020 veikt
saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un Investīciju plānu
nepieciešamības
gadījumā
piesaistot
nozaru
profesionāļus;
Iesaistīt pašvaldības speciālistus procesā par attīstības
prioritāšu noteikšanu un īstenošanu.

Attīstības
nodaļa

2019.-2025.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors,
Būvinženieris

2019.-2025.

ERAF,
Pašvaldības
budžets

Izstrādāt plānu pašvaldības ēku un būvju turpmākai izmantošanai,
remontam atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai:
1.
Multifunkcionālais centrs Pilsrundālē;
2.
Svitenes tautas nams;
3.
Svitenes saieta nams;
4.
Svitenes pils;
5.
Viesturu pagasta pārvaldes ēka un Bērsteles kultūras
nams;
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R.5.1.1.4.

RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Novada iestāžu
struktūrvienību
savstarpējās
komunikācijas
pilnveidošana

un

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

-

Veikta pašvaldībai piederošo ēku
kapacitātes un tehniskā stāvokļa
uzlabošana (t.sk., vides pieejamība)

-

Īstenota pašvaldībai piederošo ēku
energoefektivitātes paaugstināšana

-

Analīzes un atgriezeniskās saites par
komunikāciju
un
sadarbības
efektivitāti nodrošināšana

-

Attīstīti
pašvaldības
informācijas kanāli

iekšējie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saulaines dienesta viesnīca;
Piena savākšanas punkts;
Avoti;
Upes māja;
Rundāles pasts;
Ugunsdzēsēju depo;
Viesturu kultūras centrs.

1.
2.

Organizētas regulāras tikšanās;
Informācijas nodošana pārējiem kolēģiem pēc speciālistu
izglītojošo pasākumu apmeklēšanas, pieredzes apmaiņas
braucieniem;
Iknedēļas e-pastu izsūtīšana par padarīto un veicamajiem
plāniem katrai iestādei, struktūrvienības ietvaros;
Pozitīvās informācijas nodošanas vadība;
Iekšējās lojalitātes programmas izveidošana darbiniekiem
un deputātiem ar mērķi izturēties diskrēti pret iekšējo
izaicinājumu risinājumu.
Izveidot mobilo vietni.

3.
4.
5.

6.

R.5.1.2.1.

Informācijas
attīstība

aprites

-

-

U.5.1.2. PILNVEIDOT SADARBĪBAS UN INFORMĒŠANAS PROCESUS
1.
Pašvaldības tīmekļa vietne www.rundale.lv pilnveide
Pilnveidoti un aktualizēti pašvaldības
(pārskatāmība, dokumentu meklēšana);
komunikācijas lietotie informācijas
2.
Radīti jauni kanāli informācijas nodošanai – aplikācijas
kanāli
izveide, lai ātri saņemtu informāciju par saimnieciskām
Pilnveidota atgriezeniskā saite saziņā
ar iedzīvotājiem

3.

4.
5.
6.

R.5.1.2.2.

Sabiedrības
grupu
sadarbības attīstība un

-

Īstenota
vienota
korporatīvā
stila,
standartu lietošana

-

Īstenoti sabiedrības
pasākumi

un
aktuāla
komunikācijas
aktivizēšanas

problēmām, pārkāpumiem u.c.;
Novada informatīvā izdevuma „Rundāles novada Ziņas”,
kā daudzpusīga un daudzpusēja informācijas avota,
pilnveidošana;
Informatīvo stendu nodrošinājums katrā apdzīvotā vietā;
Mūsdienīgu plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu
izmantošana;
Ierīkot informatīvu ekrānu ģimenes ārstu pieņemšanas
vietās.

1.
2.
3.

Izejošā dokumentācija;
Vizuālie un reprezentatīvie materiāli;
Prezentācijas materiālu pilnveide.

1.
2.
3.

Iespējamo tēmu un potenciālo partneru apzināšana;
Publiskās partnerības darbības aktivizēšana;
Motivācijas
programmas
izveides
piedāvājums
iedzīvotājiem;
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ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

2019.-2025

Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2019.-2025

Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa,
Sabiedrisko

2019.-2025

Pašvaldības
budžets

NR.P.K.

RĪCĪBAS

DETALIZĒTAS RĪCĪBAS, PROJEKTU IDEJAS

ATBILDĪGAIS

IZPILDES

FINANŠU RESURSI

TERMIŅŠ

UN AVOTI

veidu

-

Privātās un publiskās partnerības
ietvaros īstenoti projekti

4.

Īstenota neformālo metožu izmantošana sabiedrības
iesaistei (forumi, akcijas, darba grupas, semināri, pieredzes
apmaiņa, ideju darbnīcas).

attiecību
nodaļa

Pārrobežu sadarbības
veidošana
un
uzturēšana

-

Īstenoti
pārrobežu
turpināšanas pasākumi

1.

Veikta sadarbības partneru piesaistīšana, kopējo projektu
realizācijā;
Turpināt pārrobežu sadarbības attīstību ar jau esošajiem
sadarbības partneriem;
Piedalīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos
un aktivitātēs.

Attīstības
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2019.-2025

Pašvaldības
budžets

Attīstības
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2019.-2025

Pašvaldības
budžets

sadarbības
dažādošana
R.5.1.2.3.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

sadarbības

2.
3.

U.5.1.3. ĪSTENOT NOVADA MĀRKETINGU
R.5.1.3.1.

Plānveidīga
un
mērķtiecīga
novada
mārketinga
organizēšana

-

Popularizēts
Rundāles
novads,
izmantojot masu medijus, konkursus
un dažādus pasākumus

1.

Piedalīties valsts masu mediju piedāvātajos konkursos un
pasākumos, reklamējot novada ievērojamāko cilvēku un
uzņēmēju darbību un netradicionālās saimniekošanas
metodes.
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