APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2019.gada 28.decembra
lēmumu Nr.23 (Protokola Nr. 13)

Investīciju plāns 2019.-2021.gadam
Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Plānotā
Apgūtais Pašvaldības
realizācijas finansējums līdzfinans.
summa
EUR
2018 g.
2018 g.

Finanšu avots

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika
posms

Projekta Projekta
uzsāk
realizā
šanas
cijas
gads
gads
1.1. Lejnieku ielas (Pilsrundāle) sākuma posma asfalta
seguma atjaunošana
1.2. Pašvaldības autoceļa A3 Pilsrundāle - Dzirnavu pietura
posma asfaltēšana
1.3. Saulgriežu ielas (Pilsrundālē) asfalta seguma
atjaunošana
1.4. Skolas ielas (Saulainē) asfalta seguma atjaunošana *
1.5. Saulaines ielas un Kaucmindes ielas rekonstrukcija
1.6. Auto stāvlaukuma pie Pilsrundāles veikala
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstības
nodrošināšanai pie Rundāles pils ansambļa
1.7. Apgaismota gājēju celiņa izbūve Pilsrundālē (II kārta)
REALIZĒTS

1. stratēģiskais mērķis. Attīstīt sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu dzīves vidi
31 100
ERAF un pašvaldības
Atjaunots 200m asfalta segums novada administratīvā centra
budžets
ielā Pilsrundālē
43 300
ERAF un pašvaldības
Ieklāts asfalta segums novada administratīvā centra ielā
budžets
Pilsrundālē
19 300
ERAF un pašvaldības
Atjaunots asfalta segums novada administratīvā centra
budžets
teritorijā Pilsrundālē
44 500
ERAF un pašvaldības
Ieklāts asfalta segums novada attīstības centra ielā Saulainē
budžets
130 000
ERAF, uzņēmēju līdzekļi un Rekonstruētas ielas un nodrošināta piekļuve objektam
pašvaldības budžets
Kaucmindes pils
154 000
SAM, VARAM un pārrobežu Rekonstruēts un labiekārtots automašīnu stāvlaukums pie
sadarbības programmas
Pilsrundāles veikala

2019

2019

2019

2022

2019

2019

2019

2019

2020

2022

2019

2021

180 000

VARAM un pārrobežu
sadarbības programmas

Nodrošināta droša gājēju pārvietošanās maršrutā Pilsrundāles
ciemats - Pilsrundāles vidusskola - Rundāles pils muzejs
EUR 155 891 (2017), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR
110 891

2016

2017

1.8. Vienotu norāžu zīmju, informācijas stendu ar
informāciju un teritorijas kartēm uzstādīšana pie
tūrisma un vides objektiem

22 000

Novada apmeklētājiem un tūristiem ir atvieglota orientēšanās
teritorijā
EUR 2 452 (2017), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 319

2019

2020

1.9. Velo infrastruktūras izveidošana (stāvvietas,
pieturvietas, atpūtas vietas)

45 000

Izveidota veloinfrastruktūra velobraucējiem

2019

2020

1.10. Tehnisko projektu izstrāde velomaršrutu celiņiem
Dabas parka „Bauska” teritorijā; Bauska – Ziedoņi Rundāles pils; Rundāles pils – Mazmežotne –
Mežotnes pilskalns – Mežotnes pils
1.11. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu
realizācija
1.12. Daudzdzīvokļu māju energoaudits, projektu izstrāde

16 500

Leader programma,
Pārrobežu sadarbības
programmas, pašvaldības
budžets
Leader programma,
Pārrobežu sadarbības
programmas, pašvaldības
budžets
ERAF un pašvaldības
budžets

Ir izstrādāti 3 velomaršrutu projekti

2019

2020

ERAF un pašvaldības
budžets
ERAF un pašvaldības
budžets

Daudzdzīvokļu mājas ir realizējušas energoefektivitātes
projektus
Ir veikts energoaudits, izstrādāti tehniskie projekti
*tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai "Blāzmas" Svitenē

2016

2021

2016

2020

1 300 000
20 000

605

1.13. Tehnisko apziņošanas sistēmu izveidošana piecās
apdzīvotās vietās un sabiedriskās drošības centra
izveidošana Pilsrundālē

103 700

1.14. Iekšējās ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas izbūve
Pilsrundāles vidusskolā

10 000

1.15. Iekšējās ugunsaizsardzības sistēmas izbūve
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles skolā

8 000

1.16. Sporta zāles grīdas nomaiņa Pilsrundāles vidusskolā
REALIZĒTS

40 000

1.17. Telpu renovācija (durvju nomaiņa, vestibilu, tualešu,
dušu telpu remonts un virtuves telpu remonts)
Pilsrundāles vidusskolā – visiem kabinetiem, izņemot
4 daba zinātņu jau rekonstruētiem kabinetiem:

32 500

1.18. Pilsrundāles vidusskolas pagrabstāva telpu remonts un
piemērošana dažādu aktivitāšu īstenošanai (sporta,
radošo darbnīcu u.c. brīvā laika pavadīšanas
aktivitātēm) dažādām iedzīvotāju grupām
1.19. Bērsteles skolas apkures sistēmas, ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcija pagrabstāva daļā
1.20. Bērsteles skolas teritorijas labiekārtošana
1.21. Koncepcijas par Svitenes muižas tālāko
izmantošanu un attīstīšanu izstrāde
1.22. Sporta laukuma rekonstrukcija vai jauna izbūve
Svitenē
REALIZĒTS
1.23. Svitenes tautas nama energoefektivitātes pasākumu
veikšana, elektroinstalācijas remonts, apgaismojuma
rekonstrukcija, zāles sienu un griestu kosmētiskais
remonts,griestu nesošo konstrukciju atjaunošana

8 000

1.24. Viesturu kultūras centra energoefektivitātes pasākumu
ieviešana
REALIZĒTS
1.25. Uzņēmējdarbības un kompetenču centra Bērstelē
darbības nodrošināšana (apmācības, konultācijas)

ERAF, pārrobežu sadarbības Pilsrundālē, Bērstelē, Svitenē, Saulainē un Viesturos ir
programmas un pašvaldības izveidotas civilās aizsardzības balss izziņošanas sistēmas un
budžets
veikta vienkāršota rekonstrukcija "Ugunsdzēsēju depo"
Pilsrundālē, 684,4 m2 ēka piemērota sabiedrības vajadzībām
ERAF, pārrobežu sadarbības Pilsrundāles vidusskola ir aprīkota ar civilās aizsardzības balss
programmas un pašvaldības izziņošanas sistēmu un ugunsdrošības sistēmu
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Bērsteles skola ir aprīkota ar iekšējo ugunsdrošības sistēmu
programmas un pašvaldības
budžets
ERAF un pašvaldības
Rekonstruēta vidusskolas sporta zāles grīda
budžets
EUR 86892 (2017), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 36
892
Pašvaldības budžets
Veikts remonts visām skolas telpām
* Pilsrundāles vsk. 2.stāva vestibila remonts, dārzeņu
sagataves telpas remonts virtuvē

2020

2022

2019

2019

2019

2019

2017

2017

2016

2019

40 000

ERAF, LEADER un
pašvaldības budžets

2019

2019

28 000

ERAF un pašvaldības
budžets
Pašvaldības budžets

Sakārtota apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas skolas
pagrabstāvā
Sakārtota Bērsteles skolas apkārtne
* uzstādīts aktivitāšu modulis rotaļu laukumā
ERAF un pašvaldības
Izstrādāta koncepcija Svitenes muižas izmantošanai un apkures
budžets
sistēmas rekonstrukcijai
ERAF, Leader programma un Svitenes skolas sporta laukums ir papildināts un modernizēts
pašvaldības budžets
EUR 126 680, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 81 680

2019

2019

2016

2021

2019

2020

2016

2017

ERAF, KPFI, Leader
programma un pašvaldības
budžets

Rekonstruēts tautas nama zāles apgaismojums un
elektroinstalācija, veikts zāles griestu un sienu kosmētiskais
remonts, veikta ventilācijas sistēmas pārbūve, atjaunotas
griestu nesošās konstrukcijas
EUR 93 000, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 84 000
ERAF, KPFI un pašvaldības Nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi, veikta apkures
budžets
sistēmas rekonstrukcija Viesturu kultūras centrā
*pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijai
ERAF, Leader programma, Viesturu pārvaldes ēkā Bērstelē ir izveidots un aprīkots
Pārrobežu sadarbības
uzņēmējdarbības atbalsta punkts
programmas, pašvaldības
budžets
ERAF un pašvaldības
Sagatavots tehniskais projekts un uzsākta daudzfunkcionālā
budžets
centra Pilsrundālē būvniecība
*2018.gadā veiktie būvniecības darbi (II, III būvniecības kārta)

2019

2022

2018

2018

2016

2019

2016

2019

2019

2022

2019

2022

29 629

5 000

980

90 000

100 000

175 000

335 957

63 744

5 000

1 213

1.26. Daudzfunkcionāla sabiedriskā centra Pilsrundālē
būvniecība un aprīkošana

1 585 000

123 462

1.27. Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zāles
renovācija *

92 000

ERAF un pašvaldības
budžets

1.28. Saulaines profesionālās vidusskolas stadiona
renovācija *

240 000

ERAF un pašvaldības
budžets

Pilsrundāles vidusskolas pagraba telpas pieejamas dažādām
sabiedrības grupām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm

Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zālē pēc renovācijas
ir pieejama skolas audzēkņiem, Saulaines ciema un citiem
novada iedzīvotājiem
Stadions pēc renovācijas ir modernizēts un piemērots
starpreģiona mēroga sporta un kultūras pasākumiem

1.29. Saulaines profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas
ar bloķētu ēdnīcu renovācija un energoefektivitātes
pasākumu veikšana *
1.30. Vietējas nozīmes atpūtas vietu izveidošana, esošo
uzlabošana un pielāgošana iedzīvotāju dažādu grupu
veselīga dzīvesveida aktivitāšu īstenošanai

1 900 000

15 000

1.31. Dabas parka „Bauska” apsaimniekošanas plāna
pasākumu realizācija

28 000

1.32. Celiņu izbūve Pilsrundāles vidusskolas teritorijā

60 000

1.33. Saulaines un Kaucmindes ielas Saulainē
apgaismojuma modernizācija
1.34. Ziemeļu pieejas atjaunošana un stāvlaukuma izbūve
Mežotnes pilskalnā

112 000

1.35. Upes tīrīšana, ostas un gājēju tiltiņa pieejas
sakārtošana Mežotnes pilskalnā, ūdenstūrisma attīstība
(laivu piestātnes, atpūtas vietas)
1.36. Infrastruktūras pilnveidošana Mežotnes pilskalna
kompleksā

25 000

1.37. Elektroapgādes nodrošinājums Mežotnes pilskalna
kompleksā

20 000

1.38. Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas rekonstrukcijas
darbu veikšana

910 000

1.39. Mācītājmuižas būves atjaunošana, izveidojot Vides
centru dabas parka "Bauska" teritorijā Mežotnes
pilskalnā
1.40. Novada muižas parku attīstības koncepcijas izstrāde un
atbilstoši tai parku teritoriju sakopšana, celiņu un
apstādījumu atjaunošana

620 000

1.41. Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības un sociālo
pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai

30 000

1.42. Mini sporta laukumu izveidošana un esošo laukumu
pilnveidošana un aprīkošana Pilsrundālē, Saulainē,
Svitenē, Bērstelē un Viesturos

30 000

1.43. Pašvaldības dzīvojamā fonda (attīstība) ilgtspējas
nodrošināšana

56 000

90 027

29 141

355 000

12 000

128 000

16 430

5 190

ERAF, KPFI un pašvaldības Renovēta Saulaines profesionālās vidusskolas dienesta
budžets
viesnīca, nodrošināti labi dzīves apstākļi studentiem

2019

2021

ALTUM, Leader programma,
Iedzīvotāji veido savu vidi,
Pārrobežu sadarbības
programma un pašvaldības
budžets
Leader programma,
LIFE+programma,
pārrobežu sadarbības
programmas, pašvaldības
budžets
ERAF, LEADER,
pašvaldības budžets
ERAF, pašvaldības budžets

Lielāko novada apdzīvoto vietu iedzīvotāji nodrošināti ar
iespēju aktīvai atpūtai tuvāk dzīves vietai
EUR 32 121 (2017), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 3
212

2016

2020

Ieviests darbībā apsaimniekošanas plāns dabas parkam
"Bauska" un veikta pasākumu realizācija
* Vīnakalna takas rekonstrukcija ENGRAVE projekta ietvaros,
līdzfinansējums

2016

2021

Pilsrundāles skolas teritorijā ir organizēta skolēnu un personāla
kustība
Izbūvēts apgaismojums ielām novada attīstības centros Svitenē
un Saulainē
ERAF, pārrobežu sadarbības Atjaunota ziemeļu ieeja Mežotnes pilskalnā un izbūvēts
programmas, pašvaldības
stāvlaukums kultūrvēsturiskajā pieminekļa teritorijā
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Sakārtota vēsturiskā osta teritorija un gājēju pieeja tiltiņam.
programmas, pašvaldības
*teritorijas labiekārtošana pie gājēju tiltiņa un ostas;
budžets
pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijai
ERAF, pārrobežu sadarbības Papildināta infrastruktūra kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā
programmas, pašvaldības
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Paplašināta pakalpojumu sniegšanas veidu skaits
programmas, pašvaldības
kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā
budžets
ERAF, KPFI, pārrobežu
Sagatavots tehniskais projekts kultūrvēsturiskā pieminekļa
sadarbības programmas,
rekonstrukcijai un tā
rekonstrukcija
pašvaldības budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Izbūvēts Vides centrs
programmas, pašvaldības
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Sakārtoti parki Rundāles novada teritorijā
programmas, Leader
programma, pašvaldības
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Nodrošināti daudzveidīgi sociālie pakalpojumi dažādām
programmas, Leader
iedzīvotāju grupām, uzlabojot piekļuvi pakalpojumu
programma, pašvaldības
sniegšanas vietām
budžets
ERAF, pārrobežu sadarbības Labiekārtoti un aprīkoti mini sporta laukumi apdzīvotās vietās,
programmas, Leader
kas pieejami visām vecuma grupām
programma, pašvaldības
*faktiskās izmaksas fiksētas 1.30.punktā (trenažieri)
budžets Iedzīvotāji veido
savu vidi
ERAF, pārrobežu sadarbības Nodrošināta pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā
programmas, Leader
dzīvojamā fonda kvalitāte un iedzīvotāju dzīves apstākļu
programma, pašvaldības
uzlabošana
budžets Iedzīvotāji veido
savu vidi

2019

2021

2019

2022

2016

2021

2016

2021

2016

2021

2016

2021

2016

2021

2016

2022

2016

2022

2016

2021

2016

2022

1.44. Meliorācijas sistēmas pārbūve pašvaldības
nekustamajā īpašumā "Rundāles pagasta zemes"
1.45. Rundāles novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

50 000
180 000

1.46. Daudzfunkcionāla sabiedriskā centra attīstīšana
Vecrundālē

50 000

1.47. Bērsteles ielas (Bērstele, Viesturu pag.) asfalta seguma
atjaunošana
1.48. Burtnieku ielas (Viesturi, Viesturu pag.) asfalta
seguma atjaunošana
1.49. Skolas ielas (Viesturi, Viesturu pag.) asfalta seguma
atjaunošana

29 820
142 220
50 764

1.50. Viesturu kultūras centra teritorijas labiekārtošana

36 170

1.51. Bērsteles kultūras nama elektroinstalācijas remonts,
apgaismojuma rekonstrukcija, apgaismes aprīkojuma
iegāde
1.52. Ūdenstorņu demontāža Svitenē, Bērstelē un Viesturos
1.53. Jauni artēziskie urbumi: Viesturi, Bērstele, Ziedoņi,
Punslavas, Anzēni, Vecrundāle

6 000

40 000
300 000

1.54. Bērnu rotaļu laukuma izbūve Viesturu ciemā

16 320

1.55. Svitenes skolas teritorijas labiekārtošana (žoga
rekonstrukcija, āra aktivitāšu aprīkojums)

9 000

1.56. Brīvā laika aktivitāšu laukuma rekonstrukcija pie
Pilsrundāles vidusskolas, aprīkojuma uzstādīšana

14 800

1.57. Asfalta seguma atjaunošana Jātnieku iela (Pilsrundāle)

45 000

1.58. Asfalta seguma atjaunošana Dārza iela (Pilsrundāle)

12 850

1.59. Asfalta seguma atjaunošana Bezdelīgu iela
(Pilsrundāle)

46 000

ERAF,LAD
97 539

Rekonstruēta meliorācijas sistēma 15 km garumā

2019

2022

ERAF, pārrobežu sadarbības Ārsienu un cokola siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa,
programmas, pašvaldības
pagraba pārseguma, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta
budžets
pārbūve, seguma maiņa, divu ieejas mezglu pārbūve,
inženierkomunikāciju tīklu siltināšana.
ERAF, LEADER, pārrobežu Veikta ēkas siltināšana no iekšpuses, grīdu nomaiņa, daļēja
sadarbības programmas,
logu un durvju nomaiņa, ieejas pandusa pārbūve, izbūvētas
pašvaldības budžets
apkures krāsnis, veikta telpu apdare, izbūvēta apsardzes un
ugunsgrēka trauksmes signalizācija, veikta iekšējo
apgaismojuma un elektroinstalāciju tīklu pārbūve
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Bērsteles ielai (365 m) Bērstelē,
sadarbības programmas
Viesturu pag.
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Burtnieku ielai 1361 m) Viesturos,
sadarbības programmas
Viesturu pag.
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Skolas ielai (484m) Viesturos,
sadarbības programmas
Viesturu pag.

2016

2019

2016

2022

2021

2022

2019

2019

2020

2020

ERAF, LEADER, pārrobežu
sadarbības programmas,
pašvaldības budžets
ERAF, LEADER, pārrobežu
sadarbības programmas,
pašvaldības budžets
ERAF, pašvaldības budžets
ERAF, pašvaldības budžets

Labiekārtota Viesturu kultūras centra teritorija

2017

2019

Veikta Bērsteles kultūras nama elektronistalācijas remonts,
apgaimsojuma rekonstrukcija, iegādāts apgaismes aprīkojums

2020

2020

Demonēti ūdenstorņi Svitenē, Bērstelē, Viesturos
Izveidoti jauni artēziskie urbumi: Pilsrundāle, Saulaine,
Viesturi, Bērstele, Svitene, Ziedoņi, Punslavas, Anzēni,
Vecrundāle
ERAF, LEADER, pārrobežu Izbūvēts un labiekārtots bērnu rotaļu laukums Viesturu ciemā
sadarbības programmas,
pašvaldības budžets
ERAF, LEADER, pārrobežu Labiekārtota Svitenes skolas teritorija
sadarbības programmas,
pašvaldības budžets
ERAF, LEADER, pārrobežu Rekonstruēts brīvā laika aktivitāšu laukums pie Pilsrundāles
sadarbības programmas,
vidusskolas, veikta aprīkojuma uzstādīsāna
pašvaldības budžets
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Jātnieku ielai (512 m) Pilsrundālē,
sadarbības programmas
Rundāles pag.
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Dārza ielai (188 m) Pilsrundālē,
sadarbības programmas
Rundāles pag.
ERAF, LEADER, pārrobežu Atjaunots asfalta segums Bezdelīgu ielai (524 m) Pilsrundālē,
sadarbības programmas
Rundāles pag.

2017
2020

2018
2022

2019

2021

2017

2019

2017

2021

2020

2021

2020

2024

2020

2020

2018

2020

2018

2020

9 897 844
539 952
253 965
2. stratēģiskais mērķis. Radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam daudzveidīgas, atbilstošas izglītošanās un personības attīstības iespējas mūža garumā
2.1. Mūžizglītības koordinatora un karjeras speciālista štatu
32 000
6 816
ERAF, pārrobežu sadarbības Ir izveidota viena jaunas štatu vienība
vienības ieviešana*
programmas, pašvaldības
budžets
2.2. Karjeras izglītības punkta izveidošana*
4 500
ERAF, Saulaines
Rundāles novadā ir pieejams karjeras izglītības punkts
profesionāla vidusskola,
pašvaldības budžets
36 500
6 816
0

3. stratēģiskais mērķis. Izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, sporta, atpūtas,sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem
3.1. Nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana,
54 000
12 140
LEDER, pārrobežu
Tiek organizēti pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanas
popularizēšana caur novada pašdarbības kolektīviem
sadarbības programmas,
popularizēšanai
pašvaldības budžets
3.2. Bibliotēkas telpu vai grāmatu apmaiņas punkta
8 500
Pašvaldības budžets
Saulaines ciematā iedzīvotāji ir nodrošināti ar grāmatu
iekārtošana Saulainē
pieejamību maksimāli tuvu savai dzīves vietai
REALIZĒTS
3.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana
8 000
8 667
867
ERAF, pašvaldības budžets Iedzīvotāji tiek nodrošināti ar iespējām saņemt rehabilitācijas
personām ar funkcionāliem traucējumiem un papildus
pakalpojumus
aprīkojuma iegāde
3.4. Deinstitucionalizācijas pasākumu ieviešana (dienas
59 808
ERAF, pašvaldības budžets Izveidots un aprīkots dienas centrs 3 personām ar garīga
centra izveide un aprīkošana 3 personām ar garīga
rakstura traucējumiem un 11 bērniem
rakstura traucējumiem un 11 bērniem)
130 308
8 667
13 007
4.stratēģiskais mērķis veidot ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi, ilgtspējīgi izmantojot pieejamos dabas resursus
4.1. Rundāles ūdensdzirnavu telpu piemērošana sabiedrības
15 000
ERAF, Leader programma, Nodrošināta pieeja jaunām industriālā tūrisma objektam
vajadzībām
pašvaldības budžets
4.2. Pašvaldības īpašumā esošo būvju Avoti un Upesmāja 500 000
SAM, ERAF, Leader
Ir rekonstruēta māja Avoti un Upesmāja uzņēmējdarbības
pie Rundāles pils rekonstrukcija un pielāgošana
programma, pašvaldības
veikšanas vajadzībām, nodrošinātas darba vietas, izveidota
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un attīstības
budžets
iznfrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam
veicināšanai Rundāles novadā, piesaistot investorus,
radot jaunas darbavietas, attīstot un nodrošinot
infrastruktūru
4.3. Nekustamā īpašumā „Piena savākšanas punkts” telpu
pielāgošana Rundāles novada tūrisma pakalpojumu
nodrošināšanai un izveidots Tūrisma informācijas
centrs (TEP, tehniskais projekts un tā realizācija)
4.4. Rundāles
novadā
esošo
vēsturisko
objektu
Kaucmindes pils un Bornmindes pils attīstības
veicināšana un iekļaušana tūrisma apritē

4.5. Alejas Rundāles pils - Kukšu krogs projekta
sagatavošana un alejas izveidošana
REALIZĒTS
4.6. Uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūras
nodrošināšana, rekonstruējot ceļa posmu Pilsrundāle Svitene
4.7. Mazmežotnes muižas kompleksa pieejamības
nodrošināšana
4.8. Pašvaldības apdzīvoto vietu ielu un lauku autoceļu
kvalitātes nodrošināšana, lai veicināt apdzīvotību un
uzņēmējdarbību
4.9. Pašvaldībai piekritīgu un valdījumā esošu zemes
vienību īpašuma tiesību sakārtošana, kadastrālā
uzmērīšana un nostiprināšana Zemesgrāmatā uz
Rundāles novada domes vārda.

500 000

70 000

2018

2016

2022

2018

2019

2017

2019

2016

2022

2016

2021

Rekonstruētas vēsturiskās pilis un parki un attīstīta tūrisma
infrastruktūra un objekti iekļauti tūrisma apritē.

2016

2022

Pašvaldības budžets

Izveidota aleja 3,4 km garumā
(2017) pašvaldības finansējums EUR 77882,01

2016

2018

1 335 579

VARAM, LAD

2016

2019

45 000

VARAM, SAM

Rekonstruēts ceļa posms Pilsrundāle - Svitene
*pašvaldības priekšfinansējums un līdzfinansējums projekta
īstenošanai
Rekonstruēts ceļa posms Saulītes - Mazmežotne - Senči

2016

2022

VARAM, LAD

Rekonstruētas visas Rundāles novada apdzīvoto vietu ielas un
lauku autoceļi

2016

2022

VARAM, LAD

Veikta kadastrālā uzmērīšana un sakārtotas īpašuma tiesības
pašvaldības piekritīgām zemes vienībām

2016

2020

1 000 000

18 000

2018

Ir izveidots Tūrisma informācijas centrs un pakalpojumu
sniegšanas vieta tūristiem Rundāles pils tuvumā

50 000

1 569 579

2022

SAM, ERAF, VARAM,
pārrobežu sadarbības
programmas, pašvaldības
budžets
AM, ERAF, VARAM,
pārrobežu sadarbības
programmas, pašvaldības
budžets, privātās investīcijas

5 600 000

950 000

2016

2 248

8 703 000
1 569 579
1 382 827
5.stratēģiskais mērķis. Attīstīt efektīvu sadarbību, pārvaldi un informācijas apmaiņu starp visām iedzīvotāju grupām, uzņēmējiem un institūcijām, veicinot savstarpēju uzticību un ieguvumus
5.1. Vienas pieturas aģentūras izveide un darba
28 500
7 800
900
ERAF, pašvaldības budžets Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pašvaldības
2016
nodrošinājums
pakalpojumu pieejamība

2022

5.2. E-pārvaldes un atbilstošās informatīvās sistēmas
pilveidošana

14 000

5.3. Efektīvas un profesionālas pārvaldes nodrošināšana,
personāla attīstība
5.4. Iedzīvotāju identifikācijas kartes ieviešana

31 000

1 500

6 000

79 500
Kopējā
nepieciešamā
investīciju
summa 16 534 152
pašvaldības projektu realizācijai
Kopējā summa, kas nepieciešama investīcijām 2 313 000
Saulaines profesionālās vidusskolas objektu
rekonstrukcijai*
Kopējā nepieciešamā investīciju summa projektu 18 847 152
realizācijai

7 800
2 132 814

2 400
1 652 198

0

0

2 132 814

1 652 198

ERAF, pārrobežu sadarbības Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pašvaldības
programmas, pašvaldības
pakalpojumu pieejamība
budžets
ERAF, pašvaldības budžets Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pašvaldības
pakalpojumu pieejamība
Pašvaldības budžets
Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pašvaldības
pakalpojumu pieejamība

* Projekts tiek īstenots pēc Saulaines profesionālās vidusskolas pārņemšanas pašvaldības īpašumā
SAGATAVOJA:
Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas Projektu speciāliste Laura Ārente (laura.arente@rundale.lv)

2016

2022

2016

2022

2016

2022

