APSTIPRINĀTS
ar 2019.gada 31.janvāra
Rundāles novada domes
lēmumu Nr.14 (protokols Nr.1)

1.

RUNDĀLES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2019.–2025. GADAM

INVESTĪCIJU PLĀNS

1

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 (skat.1.att.). Rundāles novada
Attīstības programmas 2019.–2025. gadam īstenošanas un plānošanas procesā
būtiski ir izveidot un izpildīt tās uzraudzības sistēmu.
Viena no Attīstības programmas sastāvdaļām ir Investīciju plāns, kurā tiek
iekļautas nozīmīgākās Rundāles novada pašvaldības investīcijas.
Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam, kuri
nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa
uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautos pasākumus/aktivitātes, kā arī iekļauti
esošie uzsāktie investīciju projekti.
Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un
ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Ar Rundāles novada domes lēmumu
tiek apstiprināts aktualizētais
Investīciju plāns ietver šādu informāciju:.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projekta nosaukums;
projekta ietekmētā teritorija;
projekta pamatojumu – atbilstība vidēja termiņa
rīcības virzieniem un uzdevumiem;
projekta papildinātību ar citiem projektiem;
plānotā projekta nepieciešamo finansējumu;
finansējuma avotu;
projekta plānotos darbības rezultātus;
plānotā projekta īstenošanas termiņu;
atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu
(sadarbības partnerus).

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības plāns

Investīciju
plāns

Īstenošana
un
uzraudzība

ATTĒLS:1.
ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

Dokumentā izmantotas autoru un publiski pieejamās Rundāles novada pašvaldības
fotogrāfijas (pašvaldības mājaslapa un sociālo tīklu konti).

Rundāles novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam
INVESTĪCIJU PLĀNS 2019.-2021. gadam

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Vidējā termiņa stratēģiskā prioritāte: 1. Kvalitatīva dzīves vide
Rīcības virziens 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
1

Autoceļa MazrundāleVecrundāle ceļa posma
Spricēni-Vecrundāle
remonts

lauku
terit.

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, pašvaldības
budžets

750000

Saremontēts Autoceļa MazrundāleVecrundāle ceļa posma no Spricēniem
līdz Vecrundālei 4,2 km (skolēnu
pārvadājumu maršruts)

2021

Izpilddirektors

2

Autoceļa Mežotnes stacija lauku
- Priedītes remonts un
terit.
pielāgošana velobraucēju
izmantošanai

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, pašvaldības
budžets

145200

Autoceļa Mežotnes stacija - Priedītes
8145 m2 rekonstrukcija, veloceliņa un tā
infrastruktūras un aprīkojuma izveide.

2022

Izpilddirektors

3

Satiksmes drošības
uzlabošanas projekti

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, LEADER
112000
programma,
pašvaldības budžets

Ielu apgaismojuma izbūve, gājēju pāreju
un ātruma samazināšanas pasākumu
ieviešana Rundāles novada ciemos

2022

Izpilddirektors

4

Tehnisko projektu
novada
izstrāde velomaršrutu
terit.
celiņiem novada teritorijā

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
16500
pašvaldības budžets

Ir izstrādāti 3 velomaršruti

2020

Izpilddirektors

5

Autoceļa Pilsrundāle Dzirnavu pietura
asfaltēšana

Pilsrun
dāle

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
128000
pašvaldības budžets

Autoceļa Pilsrundāle - Dzirnavu pietura
4958 m2 (1,12 km) asfaltēšana Ieklāts
asfalta segums no vietējās nozīmes valsts
ceļa līdz novada administratīvajam
centram Pilsrundālē

2021

Izpilddirektors

6

Lejnieku ielas
(Pilsrundāle) sākuma
posma asfalta seguma
atjaunošana

Pilsrun
dāle

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
25000
pašvaldības budžets

Atjaunots 200m asfalta segums novada
administratīvā centra ielā Pilsrundālē

2019

Izpilddirektors

ciemi

3

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

7

Saulgriežu ielas asfalta
seguma atjaunošana

Pilsrun
dāle

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
35000
pašvaldības budžets

Atjaunots asfalta segums novada
administratīvā centra ielā Pilsrundālē

2019

Izpilddirektors

8

Jātnieku ielas asfalta
seguma atjaunošana

Pilsrun
dāle

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, LEADER
62000
programma,
Pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

Atjaunots asfalta segums Jātnieku ielai
(512 m) Pilsrundālē, Rundāles pag.

2021

Izpilddirektors

9

Saulaines un Kaucmindes Saulaine RV 1.1.
ielu rekonstrukcija un
U.1.1.1.
apgaismojuma
modernizācija

ERAF un
303000
pašvaldības budžets

Saulaines ielas rekonstrukcija 1,2 km
garumā - visintensīvāk izmantotā iela
(iedzīvotāji, uzņēmumi, iestādes);
Kaucmindes iela 0,2 km garumā vēsturiskais ceļš uz Kaucmindes muižu.
Abu ielu rekonstrukcija nodrošinātu
piekļuvi investīciju objektam Kaucmindes muižai, kuru īpašnieki
plānojuši pārveidot par rehabilitācijas un
SPA centru

2022

Izpilddirektors

10 Līvānu ielas
rekonstrukcija

Saulaine RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
50000
pašvaldības budžets

Līvānu ielas Saulainē 1422 m2
rekonstrukcija

2022

Izpilddirektors

11 Skolas ielas asfalta
seguma atjaunošana

Saulaine RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
44500
pašvaldības budžets

Ieklāts asfalta segums novada attīstības
centra ielā Saulainē 1890 m2

2019

Izpilddirektors

12 Dārza ielas un Loka ielas Saulaine RV 1.1.
asfaltēšana
U.1.1.1.

Pašv. budžets

62000

Izbūvēts asfalta segums 2063 m2

2024

Izpilddirektors

13 Pagasta ielas seguma
atjaunošana

Svitene

RV 1.1.
U.1.1.1.

Pašv. budžets

15000

Ielas rekonstrukcija uzlabojot asfalta
segumu 413 m2

2020

Izpilddirektors

14 Upes ielas asfaltēšana

Svitene

RV 1.1.
U.1.1.1.

Pašv. budžets

58000

Asfalta seguma izbūve 1803 m2

2024

Izpilddirektors

4

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

15 Centra ielas asfalta
seguma atjaunošana

Svitene

RV 1.1.
U.1.1.1.

Pašv. budžets

71000

Atjaunots asfalta segums Centra ielā
2247 m2

2024

Izpilddirektors

16 Muižas ielas asfalta
seguma atjaunošana

Svitene

RV 1.1.
U.1.1.1.

Pašv. budžets

21000

Atjaunots asfalta segums Muižas ielā 665
m2

2022

Izpilddirektors

17 Bērsteles ielas
rekonstrukcija

Bērstele RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības
programmas

17000

Bērsteles ielas 1278 m2 rekonstrukcija

2022

Izpilddirektors

18 Parka ielas seguma
atjaunošana

Bērstele RV 1.1.
U.1.1.1.

Pašv. budžets

121000

Atjaunots asfalta segums Parka ielā 1310
m2

2022

Izpilddirektors

19 Burtnieku ielas asfalta
seguma atjaunošana

Viesturi RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības
programmas

122000

Atjaunots asfalta segums Burtnieku ielai
1361 m2 Viesturos, Viesturu pag.

2019

Izpilddirektors

20 Skolas ielas
rekonstrukcija

Viesturi RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības
programmas

171000

Skolas ielas 1890 m2 rekonstrukcija

2023

Izpilddirektors

21 Apgaismota gājēju celiņa Svitene
izbūve Svitenes ciema
teritorijā Svitenes upes
kreisajā krastā.

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
138000
pašvaldības budžets

Izbūvēts gājēju celiņš

2024

Izpilddirektors

22 Velo infrastruktūras
izveidošana (stāvvietas,
pieturvietas, atpūtas
vietas)

RV 1.1.
U.1.1.1.

LEADER
45000
programma,
Pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

Izveidota infrastruktūras bāze

2020

Izpilddirektors

viss
novads

5

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Rīcības virziens 1.2. Inženierinfrastruktūra
23 Artēzisko urbumu
rekonstrukcija Viesturu,
Bērsteles, Ziedoņu,
Punslavu, Svitenes un
Vecrundāles ciemos

viss
novads

ERAF, LEADER,
300000
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Izveidoti jauni artēziskie urbumi:
Pilsrundāle, Saulaine, Viesturi, Bērstele,
Svitene, Ziedoņi, Punslavas, Anzēni,
Vecrundāle

2022

Izpilddirektors

24 Ūdenstorņu demontāža
Svitenē, Bērstelē un
Viesturos

Svitene, RV 1.2.
Bērstele U.1.2.1.
Viesturi RV 4.1.
U.4.1.4.

ERAF, pašvaldības
budžets

40000

Demonēti ūdenstorņi Svitenē, Bērstelē,
Viesturos

2021

Izpilddirektors

25 Gāzes vada izbūve
Saulaines ciemā

Saulaine RV 1.2.
U.1.2.2.

ERAF, pašvaldības
budžets

116000

Gāzesvada izbūve Saulaines ciema
siltumapgādes nodrošināšanai

2022

Izpilddirektors

26 Meliorācijas sistēmu
pārbūve pašvaldības
nekustamajos īpašummos
Saulainē un Svitenē

Rundā RV 1.2.
les un
U.1.2.1.
Svitenes
pagasts

ERAF, LAD

50000

Rekonstruēta meliorācijas sistēmas

2023

Izpilddirektors

Nodrošināti daudzveidīgi sociālie
pakalpojumi dažādām iedzīvotāju
grupām, uzlabojot piekļuvi pakalpojumu
sniegšanas vietām

2022

Izpilddirektors

RV 1.2.
U.1.2.1.

Rīcības virziens 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
27 Vides pieejamības
uzlabošana pašvaldības
un sociālo pakalpojumu
sasniedzamības
uzlabošanai

viss
novads

RV 1.2.
U.1.2.3.

LEADER
30000
programma,
Pārrobežu
sadarbības
programma,
pašvaldības budžets

6

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

28 Dabas parka „Bauska”
Dabas
apsaimniekošanas plāna parks
pasākumu realizācija
Bauska
(upes tīrīšanas pasākumu
veikšana; ūdenstūrisma
infrastruktūras attīstīšana;
laivu piestātņu un atpūtas
vietu izveidošana u.c.)

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

RV 1.3.
U.1.3.3.

LEADER
28000
programma, LIFE+
programma
pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

Ieviests darbībā apsaimniekošanas plāns
dabas parkam "Bauska" un veikta
pasākumu realizācija

2021

Izpilddirektors

Mežot
nes pils
kalns

RV 1.3.
U.1.3.3.
RV 4.2.
U.4.2.3.

ERAF, pārrobežu
1300000
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Sakārtota vēsturiskā ostas teritorija un
gājēju pieeja tiltiņam. Sadarbojoties ar
Mežotnes pils apsaimniekotājiem
nodrošināta gājēju tiltiņa pār Lielupi
uzstādīšana un sezonas noslēgumā
nomontēšana. Atjaunota ziemeļu ieeja
Mežotnes pilskalnā. Papildināta
infrastruktūra un paplašināts
pakalpojumu sniegšanas veidu skaits
kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā.

2021

Izpilddirektors

30 Vidi degradējošu objektu viss
likvidēšana vai
novads
atjaunošana, teritoriju
sakārtošana

RV 1.4.
U.1.4.1.

ERAF, pašvaldības
budžets

Neizmantojamo attīrīšanas iekārtas,
ūdenstorņu, fermu, kalšu, u.c. degradētu
obljektu likvidācija, izstrādājot tehniskos
projektus, nojaucot un utilizējot
nojaukšanas rezultātā radušos
neizmantojamos būvgružus

2021

Izpilddirektors

29

Infrastruktūras
pilnveidošana Mežotnes
pilskalna kompleksā:
1.Ostas un gājēju tiltiņa
pieejas sakārtošana un
uzturēšana;
2.Stāvlaukuma izbūve;
3.Elektroapgādes
nodrošināšana;
4.Ziemeļu pieejas
atjaunošana.

56000

7

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

31 Novada muižas parku
attīstības plānu izstrāde
un realizācija

viss
novads

RV 1.4.
U.1.4.1.
RV 2.2.
U.2.2.3.
RV 1.3.
U.1.3.1.

ERAF, pārrobežu
128000
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Sakārtoti parki Rundāles novada
teritorijā

2022

Izpilddirektors

32 Gājēju celiņa izbūve gar
Dzirnavu ūdenskrātuvi
Pilsrundālē

Pilsrun
dāle

RV 1.1.
U.1.1.1.

ERAF un
98000
pašvaldības budžets

Izbūvēts gājēju celiņš

2021

Izpilddirektors

Rīcības virziens 1.4. Mājokļi un nekustamais īpašums
33 Daudzdzīvokļu māju
energoaudita projektu
izstrāde neauditētām
mājām

viss
novads

RV 1.4.
U.1.4.2.

Daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēkas

20000

Ir veikts energoaudits, izstrādāti tehniskie
projekti

2020

Izpilddirektors

34 Daudzdzīvokļu dzīvojamo viss
ēku energoefektivitātes novads
uzlabošana, projektu
realizācija

RV 1.4.
U.1.4.2.

ERAF, KPFI,
privātais
finansējums

130000

Jumta segums nomaiņa, skursteņu
pārmūrēšana, logu un durvju nomaiņa,
kosmētiskais remonts, sildierīču remonts,
ēkas energoefektivitātes pasākumu
veikšana.

2021

Izpilddirektors

35 Daudzdzīvokļu dzīvojamo viss
ēkas "Kamenes"
novads
energoefektivitātes
uzlabošana

RV 1.4.
U.1.4.2.

ERAF, KPFI,
privātais
finansējums

280000

Jumta segums nomaiņa, skursteņu
pārmūrēšana, logu un durvju nomaiņa,
kosmētiskais remonts, sildierīču remonts,
ēkas energoefektivitātes pasākumu
veikšana.

2021

Izpilddirektors

8

viss
novads

RV 1.4.
U.1.4.2.

37 Kandavas
Saulaine RV 1.4.
lauksaimniecības
U.1.4.2.;
tehnikuma Saulaines
RV 2.1.
teritoriālās
U.2.1.2.
struktūrvienības dienesta
viesnīcas ar bloķētu
ēdnīcu renovācija un
energoefektivitātes
pasākumu veikšana un
dzīvokļu izvbūve
38 Viesturu pagasta
pārvaldes ēkas
energoefektivitātes
pasākumu veikšana

Bērstele RV 1.4.
U.1.4.2.

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

36 Pašvaldības dzīvojamā
fonda ilgtspējas
nodrošināšana (attīstība)

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

ERAF, Leader
56000
programma,
Iedzīvotāji veido
savu vidi,
Pārrobežu
sadarbības
programma un
pašvaldības budžets

Nodrošināta pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošā dzīvojamā fonda
kvalitāte un iedzīvotāju dzīves apstākļu
uzlabošana

2022

Izpilddirektors

ERAF, KPFI un
2320000
pašvaldības budžets

Renovēta Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības dienesta viesnīca,
nodrošināti labi dzīves apstākļi
studentiem, izbūvēti dzīvokļi

2021

Izpilddirektors

ERAF, KPFI un
186000
pašvaldības budžets

Veikti energoefektivitātes Vieturu
pagasta pārevaldes ēkā

2024

Izpilddirektors

Izglītības iestādes ir aprīkotas ar civilās
aizsardzības balss izziņošanas sistēmu un
ugunsdrošības sistēmu

2020

Izpilddirektors

Vidējā termiņa stratēģiskā prioritāte: 2. Cilvēkresursu attīstība
Rīcības virziens 2.1. Izglītība
39 Iekšējās ugunsdrošības
viss
pasākumu nodrošināšana novads
Rundāles novada
izglītības iestādēs

RV 2.1.
U.2.1.2.

ERAF, pārrobežu
120000
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

9

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

40 Pilsrundāles vidusskolas Pilsrun
telpu renovācija (1.st.
dāle
vestibils, kāpņu telpu,
ēdamzāles, virtuves telpu,
pagraba telpu, zāles un
skatuves)

RV 2.1.
U.2.1.2.

Pašvaldības budžets 325000

Veikts remonts visām skolas telpām,
pagraba telpu pielāgošana pulciņu
nodarbībām, kultūras kolektīvu un radošo
darbnīcu norisēm nolūkā lietderīgi
izmantot visas skolas telpas

2020

Pilsrundāle vsk. direktore

41 Pilsrundāles vidusskolas Pilsrun
un tās struktūrvienību dāle
Bērsteles skolas un
Svitenes skolas apkārtnes,
t.sk. gājēju celiņu un
laukumu labiekārtošana,
žogu izbūve,
apgaismojuma izbūve un
modernizācija, sporta
laukumu un rotaļu
laukumu pilnveidošana

RV 2.1.
U.2.1.2.

ERAF, LEADER
150000
programma un
pašvaldības budžets

Pilsrundāles vidusskolas teritorijā ir
organizēta skolēnu un personāla kustība

2021

Pilsrundāle vsk. direktore

42 Brīvā laika aktivitāšu
laukuma rekonstrukcija
pie Pilsrundāles
vidusskolas, aprīkojuma
uzstādīšana

Pilsrun
dāle

RV 2.3.
U.2.3.2.
RV 2.1.
U.2.1.2.

ERAF, LEADER,
37000
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Rekonstruēts brīvā laika aktivitāšu
laukums pie Pilsrundāles vidusskolas,
veikta aprīkojuma uzstādīšana

2021

Pilsrundāle vsk. direktore

43 Bērsteles skolas apkures
sistēmas, ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcija
pagrabstāva daļā

Bērstele RV 2.1.
U.2.1.2.

ERAF un
28000
pašvaldības budžets

Sakārtota apkures, ūdensvada un
kanalizācijas sistēmas skolas pagrabstāvā

2020

Pilsrundāle vsk. direktore

10

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Rīcības virziens 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
44 Daudzfunkcionālā
Pilsrun
sabiedriskā centra
dāle
Pilsrundālē būvniecība un
iekārtošana

RV 2.2.
U.2.2.2.
R.

ERAF un
1585000
pašvaldības budžets

Pabeigta būvniecība un izbūvēts
daudzfunkcionālais sabiedriskais centra
Pilsrundālē ar pašvaldības darbam
nepieciešamajām telpām, ar bibliotēku, ar
kultūras darbam nepieciešamajām telpām
un to iekārtojumu un aprīkojumu

45 Svitenes tautas nama
Svitene
energoefektivitātes
pasākumu veikšana,
elektroinstalācijas
remonts, apgaismojuma
rekonstrukcija, zāles sienu
un griestu kosmētiskais
remonts, griestu nesošo
konstrukciju atjaunošana

RV 2.2.
U.2.2.2.

ERAF, KPFI un
100000
pašvaldības budžets

Veikti Svitenes tautas nama
energoefektivitātes pasākumi

Bērstele RV 2.2.
U.2.2.2.

ERAF, KPFI,
186000
pašvaldības budžets

Energoefektivitātes pasākumu kompleksa
realizācija (t.sk., veikta Bērsteles kultūras
nama elektronistalācijas remonts,
apgaimsojuma rekonstrukcija, iegādāts
apgaismes aprīkojums)

46 Bērsteles kultūras nama
un pagasta pārvaldes
ēkas energoefektivitātes
uzlabošana

11

2019

Izpilddirektors

Izpilddirektors,
Svitenes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2022

Izpilddirektors
Viesturu
pagasta
pārvaldes
vadītājs

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

47 Viesturu kultūras centra Viesturi RV 2.2.
ēkas iekštelpu renovācija
U.2.2.2.
un teritorijas
labiekārtošana

ERAF, LEADER,
375000
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Iekštelpu renovācija 1224m2 (iekšdurvju
nomaiņa, grīdu remonts ugunsdzēsības
signalizācijas izbūve, ūdensapgādes
izbūve, kosmētiskais remonts) un
teritorijas labiekārtošana (tai skaitā
pievedceļu rekonstrukcija, nodarbību
laukumi, aprīkojums u.c.) ar mērķi
pielāgot uzņēmējdarbības vajadzībām
(piem. ilgstošas sociālās aprūpes
institūcija u.c.)

2021

Izpilddirektors
Viesturu
pagasta
pārvaldes
vadītājs

48 Mežotnes baznīcas
rekonstrukcijas darbu
veikšana

Mežot
nes pils
kalns

RV 2.2.
U.2.2.3.

ERAF, KPFI,
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Veikta kultūrvēsturiskā pieminekļa
rekonstrukcija

2021

Izpilddirektors

49 Svitenes pils ēkas
rekonstrukcija un
pieguļošās teritorijas un
parka sakārtošana,
energoefektivitātes
pasākumu īstenošana

Svitene

RV 2.2.
U.2.2.3.

ERAF un
2500000
pašvaldības budžets

Svitenes muižas jumta rekonstrukcija,
elektroinstalācijas rekonstrukcija. Muižas
parka un apkārtējās teritorijas
sakārtošana (tai skaitā tiltiņš, celiņi,
norādes zīmes, soliņi, atkritumu urnas,
u.c.) ar mērķi attīstīt tūrisma
pakalpojumus.

2022

Izpilddirektors,
Svitenes
pagasta
pārvaldes
vadītājs,
Pilsrunāles
vidusskolas
direktore

910000
(daļēji
realizēts - ir
tehn.
projekts,
iespējama
mazāka
summa)
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Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

50 Koncepcijas par Svitenes Svitene
pils tālāko izmantošanu
un attīstīšanu izstrāde

RV 2.2.
U.2.2.3.
RV 5.1.
U.5.1.1.

ERAF un
15000
pašvaldības budžets

Izstrādāta koncepcija Svitenes muižas
izmantošanai un apkures sistēmas
rekonstrukcijai

2020

Izpilddirektors,
Svitenes
pagasta
pārvaldes
vadītājs,
Pilsrunāles
vidusskolas
direktore

51 Nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana,
popularizēšana caur
novada pašdarbības
kolektīviem

RV 2.2.
U.2.2.3

ERAF, LEADER
54000
pārrobežu
(daļēji
sadarbības
realizēts)
programmas,
pašvaldības budžets

Tiek organizēti pasākumi kultūras
mantojuma saglabāšanas popularizēšanai

2022

Kultūras
nodaļas
vadītāja

viss
novads

Rīcības virziens 2.3. Sports, aktīvā atpūta un veselīgs dzīvesveids
52 Mini sporta laukumu
izveidošana un esošo
pilnveidošana un
aprīkošana Rundāles
novada ciemos

viss
novads

RV 2.3.
U.2.3.2.

ERAF, LEADER
30000
programma,
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Labiekārtoti un aprīkoti mini sporta
laukumi apdzīvotās vietās, kas pieejami
visām vecuma grupām

2021

Izpilddirektors,
pagastu
pārvalžu
vadītāji,
Sporta nodaļa

53 Rotaļu laukumu
ierīkošana un attīstīšana
visās Rundāles novada
apdzīvotās vietās

viss
novads

RV 2.3.
U.2.3.2.

ERAF, LEADER
76000
programma,
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Visās apdzīvotās vietās esošo spēļu
laukumu pārbūve, jaunas infrastruktūras
izvietošana, atbilstoši šodienas
interalktīvajam piedāvājumam

2021

Izpilddirektors,
pagastu
pārvalžu
vadītāji

13

LAT-LIT

400000

Stadiona rekonstrukcija, paredzot
sintētiska seguma ieklāšanu,
multifunkcionālo laukumu izbūvi, tribīņu
pārbūvi

2022

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

54 Kandavas
Saulaine RV 2.3.
lauksaimniecības
U.2.3.2.
tehnikuma Saulaines
RV 2.1.
teritoriālās
U.2.1.2.
struktūrvienības stadiona
rekonstrukcija

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Izpilddirektors

Rīcības virziens 2.4. Sabiedrība
55 Dažādu sabiedrības grupu viss
(senioru, jauniešu, jauno novads
māmiņu u.c.) iesaiste
novada sabiedriskās
dzīves veidošanā un
uzlabošanā, ņemot dalību
ieviešot sabiedrisko
aktivitāšu attīstības
projektus

RV2.4.
U.2.4.1.

ERAF, pārrobežu
5000
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Kultūras
nodaļa, Sporta
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

56 Sabiedrisko aktivitāšu
centra izveide,
novadpētniecības telpas
uzlabošana

Vecrun
dāle

RV 2.2.
U.2.2.3.
RV 2.4.
U.2.4.1.

ERAF, pārrobežu
78000
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Vecrundāles ēkas renovācija un
pielāgošana turmākai izmantošanai ar
konkrētām telpām bibliotēkai, radošajām
darbnīcām un novadpētniecībai

2022

Izpilddirektors,
Kultūras
nodaļa

57 Vietējas nozīmes atpūtas viss
vietu izveidošana, esošo novads
uzlabošana un
pielāgošana iedzīvotāju
dažādu grupu veselīga
dzīvesveida aktivitāšu
īstenošanai

RV 2.3.
U.2.3.2.

ALTUM, Leader
programma,
Iedzīvotāji veido
savu vidi,
Pārrobežu
sadarbības
programma un
pašvaldības budžets

Lielāko novada apdzīvoto vietu
iedzīvotāji nodrošināti ar iespēju aktīvai
atpūtai tuvāk dzīves vietai

2020

Izpilddirektors,
Pagastu
pārvalžu
vadītāji,
Sporta nodaļa

15000
(daļēji
realizēts,
iespējama
mazāka
summa)

14

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Vidējā termiņa stratēģiskā prioritāte: 3. Sociāli droša vide
Rīcības virziens 3.1. Sociālie pakalpojumi
58 Sociālo pakalpojumu
viss
attīstīšana, paplašināšana novads
un ieviešana

RV 3.1.
U.3.7.1.
U.3.1.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības progr.,
pašv.

Iedzīvotāji tiek nodrošināti ar iespējām
saņemt sociālos pakalpojumus, "Aprūpe
mājās" pakalpojumus, Mākslas terapija,
Mākslas un mūzikas terapija, Drāmas
terapija

59 Specializētā transporta
iegāde, sociālo
pakalpojumu sniegšanas
vajadzībām

viss
novads

RV 3.1.
U.3.7.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības progr.,
pašv.

Iedzīvotāji tiek nodrošināti ar
savlaicīgiem kvalitatīviem sociālajiem
pakalpojumiem, izmantojot iegādāto
specializēto transportu

2019

Sociālais
dienests,
Izpilddirektors

60 Sociālās rehabilitācijas
viss
pakalpojumu attīstīšana novads
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem un papildus
aprīkojuma iegāde

RV 3.1.
U.3.1.2.
U.3.1.1.

ERAF, pašvaldības
budžets

Iedzīvotāji tiek nodrošināti ar iespējām
saņemt rehabilitācijas pakalpojumus

2022

Sociālais
dienests

Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (11 vietas)
un pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem (3 vietas)
Saulaines sociālajā centrā

2019

Sociālais
dienests Izpilddirektors

61 Dienas aprūpes centra
Saulaine RV 3.1.
izveide bērniem ar FT un
U.3.1.2.
pilngadīgām personām ar
U.3.1.1.
GRT

8000

59808 (ar snieguma 110211
rezervi)

50403

15

Sociālais
dienests

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Rīcības virziens 3.3. Drošība
62 Pašvaldības policijas
viss
materiāli tehniskās bāzes novads
un aprīkojuma
pilnveidošana

RV 3.3.
U.3.3.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības progr.,
pašv.

42000

Iegādāts jauns automobilis ar aprīkojumu
un ekipējumu

2019

Izpilddirektors
Policija

63 Nodrošināta
viss
videonovērošanas sistēmu novads
izvietošana pie skolas u.c.
sabiedriskās vietās

RV 3.3.
U.3.3.1.

ERAF, LEADER
pārrobežu
sadarbības progr.,
pašv.

95000

Iegādātas video novērošanas aprīkojums
un izvietots sabiedriskās vietās un
novada skolās

2019

Izpilddirektors
Policija

Vidējā termiņa stratēģiskā prioritāte: 4. Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
64 Pašvaldības īpašumā
Pilsrun
esošo būvju Avoti un
dāle
Upesmāja pie Rundāles
pils rekonstrukcija un
pielāgošana
uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai un attīstības
veicināšanai Rundāles
novadā, piesaistot
investorus, radot jaunas
darbavietas, attīstot un
nodrošinot infrastruktūru

RV 4.1.
U.4.1.2.

ERAF, LEADER
500000
progr., pašv. budžets

Ir rekonstruēta māja Avoti un Upesmāja
N47uzņēmējdarbības veikšanas
vajadzībām, nodrošinātas darba vietas,
izveidota infrastruktūra uzņēmējdarbības
atbalstam

2022

Izpilddirektors,
RUKAC
centra
vadītāja

65 Nepieciešamā
viss
infastruktūras
novads
nodrošināšana mazās
uzņēmējdarbības attīstībai

RV 4.1.
U.4.1.3.

ERAF, LEADER
45000
programma,
pašvaldības budžets

Telpu izbūve, iekārtošana un aprīkošana
sadzīves u.c. pakalpojumu
nodrošināšanai iedzīvotājiem

2022

Izpilddirektors,
RUKAC
centra
vadītāja
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Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

66 Uzņēmējdarbības
lauku
attīstības infrastruktūras teritorija
nodrošināšana,
rekonstruējot ceļa posmu
Pilsrundāle - Svitene

RV 1.1.
U.1.1.1.
RV 4.1.
U.4.1.2.

VARAM, LAD,
950000
pašvaldības budžets (tiek
realizēts)

Rekonstruēts ceļa posms Pilsrundāle Svitene

2019

67 Pašvaldībai piekritīgu un viss
valdījumā esošu zemes
novads
vienību īpašuma tiesību
sakārtošana, kadastrālā
uzmērīšana un
nostiprināšana
Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un
atsavināšana vai
iznomāšana.

RV 1.4.
U.1.4.1.

VARAM, LAD,
18000
pašvaldības budžets (daļēji
realizēts)

Veikta kadastrālā uzmērīšana un
sakārtotas īpašuma tiesības pašvaldības
piekritīgām zemes vienībām

2020

Nekustamo
īpašumu
speciālists

ERAF, pašvaldības
budžets

Darbnīcu (smēde, metinātava)
rekonstrukcija un pielāgošana
uzņēmējdarbības pakalpojumu
attīstīšanai un sniegšanai.

2021

Izpilddirektors,
RUKAC
centra
vadītāja

68 Kandavas
lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines
teritoriālās
struktūrvienības
neizmantoto ēku
rekonstrukcija

Saulaine RV 4.1.
U.4.1.3.
RV 2.1.
U.2.1.2.

320000
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Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

69 Ugunsdzēsēju depo ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana un piekļuves
uzlabošana

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

Pilsrun
dāle

RV 4.1.
U.4.1.2.

ERAF, KPFI,
540000
LEADER
programma,
pašvaldības budžets

Bijušās depo ēkas energoefektivitātes
uzlabošana (jumts, logi, durvis, apkures
sistēma), pievedceļu rekonstrukcija ar
mērķi pielāgot uzņēmējdarbības
vajadzībām

2022

Izpilddirektors,
RUKAC
centra
vadītāja

70 Rundāles novadā esošo
viss
vēsturisko objektu
novads
Kaucmindes pils,
Bornmindes pils u.c.)
attīstības veicināšana un
iekļaušana tūrisma apritē

RV 4.2.
U.4.2.3.
RV 2.2.
U2.2.3.

AM, ERAF,
5600000
VARAM, pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets,
privātās investīcijas

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

2022

RUKAC
centra
vadītāja,
Projektu
speciālists

71 Tūrisma pakalpojumu
Pilsrun
centra izveide Pilsrundālē dāle
(„Piena savākšanas
punkts” telpas)

RV 4.2.
U.4.2.3.

SAM, ERAF,
3000000
VARAM, pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

3 ēku rekonstrukcija Pilsrundālē (netālu
no galvenā tūrisma objekta - Rundāles
pils muzeja) un pieguļošās teritorijas
labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma
informācijas centru, rekonstruēto ēku un
labiekārtoto teritoriju iznomājot
uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu
nodrošināšanai

2021

RUKAC
centra
vadītāja,
Projektu
speciālists

Rīcības virziens 4.2. Tūrisms
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Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Projekta uzsākšanas
datums

Plānotais laika
posms

Finanšu avots (eiro vai %)

72 Auto stāvlaukuma
Pilsrun
rekonstrukcija un
dāle
atbilstošas infrastruktūras
izveide pie Rundāles pils

RV 4.2.
U.3.1.
RV 2.1.
U.2.1.2.

ERAF, LEADER
250000
programma,
pārrobežu
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

Autostāvlaukuma rekonstrukcija,
aprīkošana ar stāvlaukumam
nepieciešamo infrastruktūru, lai
nodrošinātu ērtus pakalpojumus
tūristiem.

2021

Izpilddirektors,
Projektu
speciālists

73 Vienotu norāžu zīmju,
viss
informācijas stendu ar
novads
informāciju un teritorijas
kartēm uzstādīšana pie
tūrisma un vides
objektiem

RV 4.2.
U.4.2.3.
RV 1.3.
U.1.3.1

LEADER
22000
programma,
Pārrobežu
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

Novada apmeklētājiem un tūristiem ir
atvieglota orientēšanās teritorijā

2020

Izpilddirektors,
Projektu
speciālists,
Pagastu
pārvalžu
vadītāji

Vidējā termiņa stratēģiskā prioritāte: 5. Komunikācija un sadarbība
Rīcības virziens 5.1. Pārvalde
74 Efektīvas un
viss
profesionālas pārvaldes novads
nodrošināšana, personāla
attīstība

RV 5.1.
U.5.1.1.

Pašvaldības budžets 30000

Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte un pašvaldības pakalpojumu
pieejamība

2022

Priekšsēdētājs, IT
speciālists,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

75 E-pārvaldes un epakalpojumu atbilstošās
informatīvās sistēmas
pilveidošana

RV 5.1.
U.5.1.1.
U.5.1.2.

ERAF, pārrobežu
14000
sadarbības
programmas,
pašvaldības budžets

Ir uzlabota pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte un pašvaldības pakalpojumu
pieejamība

2022

IT speciālists,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

viss
novads

19

76 Vienas pieturas aģentūras viss
pilnveidošana un darba
novads
nodrošinājums
RV 5.1.
U.5.1.1.
ERAF, pārrobežu
28500
sadarbības
programmas un
pašvaldības budžets

20
Nodrošināts valsts un pašvaldības
finansējums VPVKAC darbības
nodrošināšanai
2022

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu (sadarbības
partneris)

Gads

Projekta realizācijas
datums

Projekta uzsākšanas
datums

Projekta plānotie
darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

Privātais sektors

ES fondu finansējums

Pašvaldības budžets

Indikatīvā summa
(eiro)

Finanšu avots

Papildinātība ar citiem
projektiem (norādīt
projekta Nr.)

Atbilstība rīcības
virzieniem (RV),
uzdevumiem (U)

Teritorija (viss
novads, ciems)

Projekta nosaukums

Nr.

Finanšu avots (eiro vai %)
Plānotais laika
posms

Kancelejas
vadītāja, IT
speciālists
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