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Terminu skaidrojumi
Attīstības plānošana – process, kas ietver pašreizējās situācijas apzināšanu, mērķtiecīgus pētījumus,
prognozes, vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldības institūcijas un
vērsts uz plānošanas dokumenta izstrādāšanu, pieņemšanu vai pārskatīšanu.

Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Investīciju plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver konkrētu investīciju projektu kopumu
attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.

Plānošana - Nākotnes problēmu risināšana, lietojot sistemātiskas analīzes un mērķu definīcijas.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.

Rīcības plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu attīstības
programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšana.

Stratēģiskais mērķis - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.

Stratēģiskā daļa – attīstības programmas sadaļa, kurā definē pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un
izvirza uzdevumus to īstenošanai.

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri
definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.
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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.

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām (skat.1.att.). Stratēģiskajā daļā
tiek noteiktas Rundāles novada vidēja termiņa prioritātes, rīcību virzieni un
veicamie uzdevumi, lai nospraustie mērķi tiktu sasniegti.

Stratēģiskā
daļa

Ievērojot plānošanas dokumentu pēctecības principu, Rundāles novada
attīstības programmas 2019.–2025. gadam Stratēģiskās daļas vidēja termiņa
stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti, pamatojoties uz Rundāles novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam, kā arī izvērtējot Rundāles novada
attīstības programmu 2012.-2018. gadam.

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

Rīcības plāns

Investīciju
plāns

Īstenošana
un
uzraudzība

ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

4

1. Rundāles novada īss raksturojums
Rundāles novads ir vietējā pašvaldība Zemgales dienvidu daļā - Viduslatvijas zemienes Zemgales
līdzenumā. Novads ietilpst Zemgales plānošanas reģionā un robežojas ar Bauskas un Jelgavas
novadiem un ar Lietuvas Republiku. Rundāles novads tika izveidots 2009. gadā, apvienojot Rundāles,
Svitenes un Viesturu pagastus. (ATTĒLS:2)
Novada platība ir 209 km2. 77% no teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Rundāles
novada pašvaldības teritorija kopā ar Bauskas, Dobeles, Tērvetes un Jelgavas novadiem ir iekļauta
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju sarakstā. Rundāles novads ietilpst Lielupes sateces
baseinā. Rundāles novadā ir vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti – mikroliegumi,
dižkoki.
Novada apdzīvojuma struktūru
veido 15 ciemi – Pilsrundāle
(novada centrs), Svitene, Saulaine,
Bērstele,
Viesturi,
un
pēc
iedzīvotāju skaita mazākie ciemi Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele,
Priedītes,
Punslavas,
Švirkale,
Vecrundāle, Ziedoņi, Tīrumi un
Vairogi, kā arī lauku teritorijas
viensētas un to grupas. Rundāles
novadā 2018. gada sākumā ir 3407
iedzīvotāji un bezdarba līmenis ir
6,4%.
Puse
no
novadā
reģistrētajiem
uzņēmumiem
darbojas lauksaimniecības nozarē.
2017. gadā deviņi no desmit
lielākajiem uzņēmumiem Rundāles
novadā
pēc
apgrozījuma
nodarbojas ar lauksaimniecību.

RUNDĀLES NOVADA TERITORIJAS STRUKTŪRA
Rundāles novads ir viens no
atpazīstamākajiem novadiem
Latvijā, pateicoties unikālam
un
apmeklētam
tūrisma
objektam – Rundāles pils
apbūves ansamblis ar parku.
Saskaņā ar 2018. gada maijā
veikto novada iedzīvotāju
aptauju, iedzīvotāji visvairāk
lepojas ar Rundāles pili,
sakopto vidi un ainavu,
izglītību, pašvaldības paveikto
un atsaucību, u.c. (ATTĒLS:3)

AR KO LEPOJAS RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJI
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2. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
Rundāles novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir noteikti Rundāles novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam. Izstrādātais ilgtermiņa plānošanas dokuments ir hierarhiski
augstākais pašvaldības plānošanas dokuments, kurā tiek definēta novada vīzija, ilgtermiņa stratēģiskie
mērķi un prioritātes, novada specializācija un turpmākie novada attīstības izaicinājumi. Rundāles
novada pašvaldības misija ir ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu institūciju
starpniecību īstenot novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses un valsts noteiktos
uzdevumus. [Rundāles IAS 2014-2030]

DROŠA, KVALITATĪVA UN ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība

Stipra sabiedrība
RUNDĀLES NOVADS
2030.GADĀ

Pazīstams tūrisma galamērķis

Pieejami pakalpojumi

RUNDĀLES NOVADA VĪZIJA – ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS - UN ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTE [RUNDĀLES IAS 2014-2030]
Rundāles novada vīzija (ATTĒLS:4) ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums 2030. gadam un tās
sasniegšanai ir noteikti pieci stratēģiskie mērķi (SM) (ATTĒLS:5), kas balstīti uz triju pašvaldības
teritorijas attīstības pamatvērtību „Sabiedrība”, „Dzīves telpa” un „Ekonomika” savstarpējo mijiedarbību
un līdzsvarotu attīstību. Stratēģiskie mērķi sekmē pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritātes
īstenošanos. [Rundāles IAS 2014-2030]

SM1
Kvalitatīva dzīves
vide ar sakārtotu
infrastruktūru

SM2
Daudzveidīgas
izglītošanās un
personiskās
attīstības
iespējas mūža
garumā

SM3

SM4

Sociāli droša
vide ar
kvalitatīviem
publiskiem
pakalpojumiem

Ekonomisko
aktivitāti
veicinoša vide un
ilgtspējīga dabas
resursu
izmantošana

SM5
Efektīva
komunikācija
starp visām
iedzīvotāju
grupām,
uzņēmējiem un
institūcijām

RUNDĀLES NOVADA ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI [RUNDĀLES IAS 2014-2030]
Rundāles novada ekonomiskā specializācija atspoguļo pašvaldības perspektīvās ekonomiskās attīstības
iespējas un virzienus:
•
•
•

Eiropā un pasaulē Rundāles novada specializācija ir kultūrvēsturiskais un dabas mantojums,
tūrisms;
Latvijā Rundāles novada specializācija ir lauksaimniecība, tūrisms, kultūrvēsturiskais
mantojums;
Zemgalē Rundāles novada specializācija ir izglītība, kultūra, aktīvā atpūta. [Rundāles IAS 20142030]
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3. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Vidēja termiņa prioritātes veido stratēģisko ietvaru arī turpmāk nosakāmiem mērķiem, rīcības
virzieniem, no tiem izrietošiem uzdevumiem un rīcībām. Rundāles novada attīstības programmā 2019.2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni ir saskaņā ar Rundāles novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam noteikto.
Virzībā uz drošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīves vidi Rundāles novada iedzīvotājiem nozīmīgi ir iepriekš
noteiktie stratēģiskie mērķi, kas fokusējas uz tādas dzīves vides īstenošanu, kas ir kvalitatīva, sociāli
droša, ar nodrošinātiem pakalpojumiem, izglītošanos, ekonomisko aktivitāti, efektīvu komunikāciju un
sadarbību veicinoša [Rundāles IAS 2014-2030].
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE: DROŠA, KVALITATĪVA UN ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

VTP1 Kvalitatīva
dzīves vide

VTP2
Cilvēkresursu
attīstība

RV 1.1.
Transporta
infrastruktūra un
mobilitāte

RV 2.1. Izglītība

RV 1.2. Inženierinfrastruktūra

RV 1.3. Vide un
publiskā ārtelpa

VTP3

Sociāli droša vide

RV 3.1. Sociālie
pakalpojumi

RV 2.2. Kultūra un
kultūrvēsturiskais
mantojums
RV 2.3. Sports,
aktīvā atpūta un
veselīgs
dzīvesveids

VTP4 Ekonomiski
aktīva vide

VTP5
Komunikācija un
sadarbība

RV 4.1.
Uzņēmējdarbīb
a

RV 3.2.
Veselības aprūpe

RV 5.1. Pārvalde

RV 4.2. Tūrisms
RV 1.4. Mājokļi un
nekustamais
īpašums

RV 2.4. Sabiedrība

RV 3.3. Drošība

STARPNOZARU SADARBĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS VEICINĀŠANA

RUNDĀLES NOVADA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP) UN RĪCĪBAS VIRZIENI (RV)
2019.-2025. GADAM
Pirmā no nākamajiem septiņiem gadiem noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm (ATTĒLS:6) ir vērsta uz
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu, kas novada iedzīvotāju ikdienas prioritāšu sarakstā ieņem
nozīmīgu lomu, jo saistās ar ceļu kvalitāti, mobilitātes iespējām, ūdensapgādi, siltumapgādi, mājokļu
pieejamību, atkritumu apsaimniekošanas iespējām, publisko ārtelpu, vides ilgtspēju un tūrisma attīstību.
Rundāles novads, pateicoties atpazīstamajai Rundāles pilij, pozicionējas kā novads ar plašu un izcilas
kvalitātes tūrisma piedāvājumu [Rundāles IAS 2014-2030]. Līdz ar to tūrisma jomas atbalstam un
veicināšanai ir svarīga loma nākamās septiņgades pašvaldības darbības plānā.
Otrā prioritāte vērsta uz cilvēkresursu attīstību, kas ietver visa veida izglītības iespēju nodrošināšanu un
kvalitātes uzlabošanu.
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Trešā prioritāte ir mērķēta uz sociāli drošas vides izveidošanu ar kvalitatīviem un pieejamiem kultūras,
sporta un atpūtas, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, rūpējoties arī par jomu
infrastruktūras uzlabošanu.
Kā ceturtā prioritāte izvirzīta ekonomisko aktivitāti un sadarbību veicinošas vides veidošana,
uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.
Kā piektā prioritāte ir komunikācija un sadarbība, kas ietver pašvaldības pārvaldības jomu, rūpējoties
par kvalitatīviem un pieejamiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
novada viesiem, efektīvi lietojot rīcībā esošos resursus, kā arī liekot uzsvaru uz atbalsta instrumentiem,
sadarbību ar uzņēmējiem un vienu no nozīmīgākajiem novada resursiem – sabiedrību (kopienu).
Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai. Rīcības virzieni noteikti, izvērtējot novada resursus un iespējas, esošo situāciju un
saglabājot pēctecību, kas izriet no novada iepriekšējā plānošanas perioda vidēja termiņa plānošanas
dokumenta - Rundāles novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam. Savukārt risināmie
uzdevumi izvirzīti noteikto rīcību virzienu sasniegšanai, kas kalpo par pamatu Rīcības plānam
nākamajiem septiņiem gadiem.
1.tabula Rundāles novada vidēja termiņa prioritātes ar rīcības virzieniem un uzdevumiem 2019.-2025.
gadam
VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta
infrastruktūra un
mobilitāte
RV 1.2.
Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā
ārtelpa
RV 1.4. Mājokļi un
nekustamais īpašums

U.1.1.1. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību
U.1.1.2. Pilnveidot pasažieru un skolēnu pārvadājumus
U.1.2.1. Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru
U.1.2.2. Attīstīt siltumapgādes un energoapgādes infrastruktūru
U.1.2.3. Nodrošināt vides pieejamību
U.1.3.1. Nodrošināt publiskās ārtelpas un zili-zaļo teritoriju labiekārtošanu
U.1.3.2. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu
U.1.3.3. Nodrošināt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
U.1.4.1. Veicināt īpašumu apsaimniekošanu
U.1.4.2. Veicināt mājokļu pieejamību un energoefektivitātes celšanu

VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.1. Izglītība

RV 2.2. Kultūra un
kultūrvēsturiskais
mantojums
RV 2.3. Sports, aktīvā
atpūta un veselīgs
dzīvesveids
RV 2.4. Sabiedrība

U.2.1.1 Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu vispārējo un interešu izglītību
U.2.1.2. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.2.1.3. Nodrošināt daudzveidīgas mūžizglītības iespējas
U.2.2.1. Nodrošināt daudzpusīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu
U.2.2.2 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.2.2.3. Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un apsaimniekošanu
U.2.3.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes
U.2.3.2. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi
U.2.3.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
U.2.4.1. Veicināt kopienas pašiniciatīvu un sabiedrisko aktivitāti
U.2.4.2. Veicināt nevalstiskā sektora sadarbību un ilgtspēju
U.2.4.3. Īstenot ģimeņu politiku

VTP3 Sociāli droša vide
RV 3.1. Sociālie
pakalpojumi
RV 3.2. Veselības
aprūpe
RV 3.3. Drošība

U.3.1.1. Pilnveidot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti
U.3.1.2. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.3.2.1. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru
U.3.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
U.3.3.2. Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā
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VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība

RV 4.2. Tūrisms

U.4.1.1. Veicināt mērķtiecīgas uzņēmēju sadarbības veidošanos
U.4.1.2. Veidot atbalsta sistēmu mazās uzņēmējdarbības atbalstam
U.4.1.3. Veidot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru
U.4.1.4. Veicināt lauksaimniecības nozares izaugsmi
U.4.2.1. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi
U.4.2.2. Veicināt tūrisma uzņēmēju un iesaistīto pušu sadarbību
U.4.2.3. Attīstīt tūrisma infrastruktūru un objektus

VTP5 Komunikācija un sadarbība
RV 5.1. Pārvalde

U.5.1.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldi un pakalpojumus
U.5.1.2. Pilnveidot sadarbības un informēšanas procesus
U.5.1.3. Īstenot novada mārketingu

..
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4. Saskaņotība un pēctecība
4.1.

Atbilstība vidēja termiņa nacionāla līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentam

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 1 (turpmāk arī “Latvija2030”) ir augstāk
stāvošais ilgtermiņa plānošanas dokuments valstī, iezīmējot valsts attīstības vadlīnijas un telpisko
perspektīvu ilgtermiņā. Saskaņā ar “Latvija2030” ilgtermiņa uzstādījumiem ir izstrādāts Nacionālais
attīstības plāns 2014.-2020. gadam2 (turpmāk arī NAP2020). NAP2020 ir valsts galvenais nacionāla
līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes
un būtiskākie to rīcību virzieni.
Vadmotīvs par Latviju 2020. gadā ir „Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts
labklājības pieaugumam!”. Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes: tautas saimniecības
izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības
virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi
ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.
2.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam
Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme”
RV Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi
RV Izcila uzņēmējdarbības vide
RV Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība
RV Energoefektivitāte un enerģijas ražošana
Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”
RV Cienīgs darbs
RV Stabili pamati tautas ataudzei
RV Kompetenču attīstība
RV Vesels un darbspējīgs cilvēks
RV Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā
piederības Latvijai pamats

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
RV Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos –
teritoriju potenciāla izmantošana
RV Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju
un dzīves apstākļu radīšanai
RV Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

1

Rundāles novada attīstības programma 2019.2025. gadam
VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
RV 4.2. Tūrisms
VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.1. Izglītība
RV 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
RV 2.3. Sports, aktīvā atpūta un veselīgs dzīvesveids
RV 2.4. Sabiedrība
VTP3 Sociāli droša vide
RV 3.1. Sociālie pakalpojumi
RV 3.2. Veselības aprūpe
RV 3.3. Drošība
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
RV 4.2. Tūrisms
VTP5 Komunikācija un sadarbība
RV 5.1. Pārvalde

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam. Skat.: http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam. Skat.: https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibasplanosana/nacionalais-attistibas-plans
2
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4.2.

Atbilstība vidēja termiņa reģionāla līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentam

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstība tiek plānota pēc Zemgales plānošanas reģiona
attīstības programmā 2015.-2020. gadam izvirzītajiem uzstādījumiem, kuri tiks īstenoti, sadarbojoties
nacionālajām, reģionālajām un vietējām pārvaldes līmeņa institūcijām. Attīstības programmas Rīcības
plāna aktualizācija veikta 2018. gadā.
3.tabula. Saskaņotība ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2015.-2020. gadam
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma
2015.-2020. gadam

Rundāles novada attīstības programma
2019.-2025. gadam

Prioritāte 1: Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze
inovācijām ilgtermiņā

VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
RV 4.2. Tūrisms

RV 1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona
perspektīvajās ekonomikas nozarēs: lauksaimniecībā, pārtikas
rūpniecībā, mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves rūpniecībā
un karjeru iestrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē, ķīmijas
rūpniecībā, tūrismā u.c.
RV 1.2. Uzlabot reģiona uzņēmumu konkurētspēju, stiprinot
savstarpējo sadarbību un palielinot produkcijas realizācijas
iespējas iekšējos un ārējos tirgos
RV 1.3. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas
un veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu
piedāvājumu
Prioritāte 2: Elastīga izglītība mūža garumā
RV 2.1. Sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības prasmju
attīstoša izglītības piedāvājuma un aktivitāšu ieviešanu
reģiona izglītības iestādēs
RV 2.2. Uzlabot mūžizglītības piedāvājumu un pieejamību

VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.1. Izglītība
RV 2.4. Sabiedrība
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība

RV 2.3. Sekmēt Zemgales reģiona augstākās un profesionālās
izglītības piedāvājuma atbilstību reģiona ekonomiskajai
specializācijai un darba tirgus tendencēm
Prioritāte 3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un
infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai
RV 3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta
infrastruktūras un pakalpojumu attīstību

VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa

RV 3.2. Attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu izveidi un
„zaļā” transporta infrastruktūras izbūvi reģionā
Prioritāte 4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga
apsaimniekošana un attīstība
RV 4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas resursu
pārvaldību, tai skaitā nodrošinot piesārņojuma mazināšanu,
ilgtspējīgu atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sistēmu
attīstību un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona
pašvaldībās
RV 4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
RV 4.3. Koordinēt reģiona aktivitātes, lai pielāgotos klimata
pārmaiņām

11

VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.1. Transporta infrastruktūra un mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
VTP5 Komunikācija un sadarbība
RV 5.1. Pārvalde

Prioritāte 5: Efektīva pakalpojumu sistēma
RV 5.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un sporta
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu reģionā
RV 5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības attīstību reģionā, uzlabojot sociālo
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona
iedzīvotāju vajadzībām
RV 5.3. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
un veselīga dzīvesveida popularitāti
Prioritāte 6: Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte
RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas kultūrvidi
un tradīcijas
RV 6.2. Stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas iedzīvotāju
kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību un
veicinot dzīves līmeņa paaugstināšanos
RV 6.3. Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un kultūras un
radošo industriju attīstību
RV 6.4. Saglabāt un attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskās
teritorijas

4.3.

VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.1. Izglītība
RV 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais
mantojums
RV 2.3. Sports, aktīvā atpūta un veselīgs
dzīvesveids
RV 2.4. Sabiedrība
VTP3 Sociāli droša vide
RV 3.1. Sociālie pakalpojumi
RV 3.2. Veselības aprūpe
RV 3.3. Drošība
VTP1 Kvalitatīva dzīves vide
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
VTP2 Cilvēkresursu attīstība
RV 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais
mantojums
RV 2.4. Sabiedrība
VTP4 Ekonomiski aktīva vide
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
RV 4.2. Tūrisms

Atbilstība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem

Rundāles novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti līdz
šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie Rundāles novada pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti:
•
•
•

Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam (noteikti novada
teritorijas attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi);
Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.–2025. gadam (noteikta un attēlota novada
telpiskā struktūra);
Rundāles novada attīstības programma 2012.–2018. gadam (noteikti novada teritorijas
attīstības vidēja termiņa uzstādījumi).
Saskaņotība

Rundāles novada Attīstības
programma 2012.2018.gadam

Rundāles novada
Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2014.2030.gadam

Pēctecība

Saskaņotība

Rundāles novada attīstības
programma 2019.2025.gadam

RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA
Rundāles novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību
virzieni ir saskaņā ar Rundāles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam noteikto
ilgtermiņa prioritāti, stratēģiskajiem mērķiem un pēctecīgas Rundāles novada attīstības programmā
2012.-2018. gadam paredzētajam. (ATTĒLS:7)
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4. tabulā attēlotas prioritāri attīstāmās teritorijas un jomas saskaņā ar Rundāles novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam, savukārt 5. tabulā attēlota Rundāles novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu savstarpējā atbilstība.
4. tabula Prioritāri attīstāmās teritorijas un jomas [Rundāles IAS 2014-2030]
Telpiskās struktūras elements

Prioritāri attīstāmās teritorijas un jomas

Apdzīvojuma struktūra un publiskie pakalpojumi

•

Urbānās ciemu telpas
•
•
•

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

Galvenie satiksmes koridori

•

Ceļu un ielu kvalitātes paaugstināšana, t.sk. posmu
ar asfaltbetona segumu palielināšana.

Maģistrālās inženierkomunikācijas

•

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

•

Zemgales līdzenumu lauksaimniecības attīstības
telpa

•

Meliorācijas sistēmu saglabāšana un atbilstoša
uzturēšana.

Tūrisma attīstības telpa

•
•

Tūrismu atbalstošas infrastruktūras attīstība;
„Vietējā tūrisma produkta” koncepta izstrāde.

Lielupes vides aizsardzības un atpūtas telpa

•

Mežu telpa

•
•

Videi draudzīgas dabas izziņas un atpūtas
infrastruktūras attīstība;
Ūdenstransporta pa Lielupi attīstība.
Ilgtspējīga koksnes resursu izmantošana un
atjaunošana.

Īpašas plānošanas teritorijas

•

•
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Kultūrvēsturiskās
apbūves
renovācija,
rekonstrukcija
un
remonts,
ņemot
vērā
kultūrvēsturiskās apbūves telpiskos apjomus un
pielietojot augstas arhitektoniskās kvalitātes
risinājumus un materiālus;
Ainavu tematisko plānojumu izstrāde, ainavisko
jautājumu risināšanai (piemēram, apmežošanai).

5. tabula Rundāles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā atbilstība
RUNDĀLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.2030. GADAM

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2012.-2018. GADAM

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025. GADAM

Ilgtermiņa prioritāte
DROŠA, KVALITATĪVA UN ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM)
SM1 Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu
infrastruktūru
Mērķis ietver kvalitatīvas dzīves vides attīstību visā
novada teritorijā, ar novada nozīmes attīstības centru
Pilsrundālē un četriem vietējās nozīmes attīstības
centriem ar publiskajām telpām un pieejamiem
kvalitatīviem pakalpojumiem, sakārtotu tehnisko
infrastruktūru, ainaviski pievilcīgām un labi
apsaimniekotām dabas teritorijām, bagātīgu un
novada attīstībā integrētu kultūrvēsturisko
mantojumu.

SM2 Daudzveidīgas izglītošanās un personiskās
attīstības iespējas mūža garumā
Mērķis ietver cilvēkresursu attīstību, kur galvenais
resurss ir cilvēku zināšanas, kuras attīstot visa mūža
garumā, prasmīgi un mērķtiecīgi izmantojot, ir
iespējams sasniegt ne tikai Eiropas Savienības
stratēģisko mērķi - kļūt par konkurētspējīgu reģionu
pasaulē, bet arī nodrošināt Latvijas valsts, Zemgales
reģiona un Rundāles novada ilgtermiņa attīstību un
iedzīvotāju labklājību.

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) un stratēģiskie mērķi (SM)

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) un
rīcības virzieni (RV)

VTP KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

VTP1 KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

SM1 Attīstīt kvalitatīvu dzīves vidi ar sakārtotu publisko infrastruktūru
Darbības virzieni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļu tīkla un sabiedriskā transporta uzturēšana un attīstība
Sabiedriskā transporta attīstība
Energoapgādes attīstība
Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
Komunālo pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma izveidošana
Sakaru infrastruktūras attīstība
Veicināt vidi un ainavu degradējošo objektu likvidāciju
Pašvaldības īpašumu attīstība
Tūrisma objektu un rekreācijas vietu attīstība
VTP CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA

SM2 Radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam daudzveidīgas izglītošanās un
personības attīstības iespējas mūža garumā.
Darbības virzieni:
•
•
•
•

Vispārēja izglītības attīstība
Profesionālas ievirzes un interešu izglītības attīstība
Profesionālā vidējā un 1.līmeņa augstākā izglītība
Tālākizglītības un mūžizglītības attīstība
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RV 1.1. Transporta infrastruktūra un
mobilitāte
RV 1.2. Inženierinfrastruktūra
RV 1.3. Vide un publiskā ārtelpa
RV 1.4. Mājokļi un nekustamais īpašums

VTP2 CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
RV 2.1. Izglītība
RV 2.2. Kultūra un kultūrvēsturiskais
mantojums
RV 2.3. Sports un veselīgs dzīvesveids
RV 2.4. Sabiedrība

RUNDĀLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.2030. GADAM
•
•
•
SM3 Sociāli droša vide ar kvalitatīviem publiskiem
pakalpojumiem
Mērķis ietver sociāli un fiziski drošu vidi, dzīves telpu
ar teicamiem kultūras, sporta, atpūtas, sociālās
palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumiem un
aktīvu sabiedrisko dzīvi. Novada iedzīvotājiem un
apmeklētājiem ir līdzvērtīgas iespējas pilnvērtīgi,
saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, līdzdarboties
daudzveidīgās kultūras, atpūtas un sporta aktivitātēs,
veicināt apzinīgu un saudzīgu publisko atpūtas vietu
izmantošanu.

SM4 Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un
ilgtspējīga dabas resursu izmantošana
Mērķis ietver attīstītu daudzveidīgu saimniecisko
darbību, stabilas, drošas un aktīvas ekonomiskās vides
veicināšanu, novada teritorijā atbalstot
uzņēmējdarbību un veicinot inovatīvas ekonomikas
attīstības aktivitātes, attīstot nepieciešamo
infrastruktūru un radot pamatu turpmākai investīciju
piesaistei un ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai.
Ilgtspējīgi un efektīvi apsaimniekoti dabas resursi un
saglabātas ainaviskās un ekoloģiskās vērtības, dod
savu ieguldījumu pašvaldības ekonomiskajā attīstībā.
SM5 Efektīva komunikācija starp visām iedzīvotāju
grupām, uzņēmējiem un institūcijām

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2012.-2018. GADAM
Metodiskais darbs
Materiālās un finanšu bāzes pilnveidošana
Izglītības kvalitātes monitorings un izglītības mārketings
VTP SOCIĀLI DROŠA VIDE

SM3 Izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, sporta un atpūtas,
sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem
Darbības virzieni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultūras un sporta objektu attīstība
Kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Iedibināto aktivitāšu un tradīciju saglabāšana un attīstība
Valsts, reģionālie un starptautiskie sadarbības pasākumi
Jauno kolektīvu izveidošana un inovatīvo pakalpojumu attīstība
Kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana
Sociāli drošas vides izveidošana
Mecenātisma un sponsoru kustības attīstība
VTP EKONOMISKI AKTĪVA VIDE

SM4 Veidot ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi, ilgtspējīgi izmantojot
pieejamos dabas resursus
Darbības virzieni:
•
•
•
•
•

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025. GADAM

VTP3 SOCIĀLI DROŠA VIDE
RV 3.1. Sociālie pakalpojumi
RV 3.2. Veselības aprūpe
RV 3.3. Drošība

VTP4 EKONOMISKI AKTĪVA VIDE
RV 4.1. Uzņēmējdarbība
RV 4.2. Tūrisms

Ekonomiskās attīstības atbalstošas vides veidošana
Apmācību programmas ieviešana dažādu nozaru uzņēmējiem
Saimniecisko nozaru attīstības veicināšana
Nozaru uzņēmēju sadarbības koordinācija
Ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi ar pieaugošu pievienoto vērtību un
atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru
VTP KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA
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VTP5 KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA

RUNDĀLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.2030. GADAM
Mērķis ietver saskarsmi, informācijas apmaiņu komunikāciju, sazināšanos un savstarpējos sakarus,
iedzīvotāju un sociālo grupu savstarpējo mijiedarbību.
Rundāles novada teritorijas pārvaldība ir balstīta uz
efektīvu komunikāciju starp visām iedzīvotāju grupām,
uzņēmējiem un institūcijām.

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2012.-2018. GADAM
SM 5 Attīstīt efektīvu komunikāciju starp visām iedzīvotāju grupām,
uzņēmējiem un institūcijām, veicinot savstarpēju uzticību un ieguvumus

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025. GADAM
RV 5.1. Pārvalde

Darbības virzieni:
•
•
•
•
•
•

Efektīvas komunikācijas attīstība
Informācijas kanālu attīstība
Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana
Sabiedrības grupu sadarbības aktivizēšana
Efektīva un profesionāla pašvaldības pārvalde
Novada mārketings

Izstrādājot Rundāles novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam, izvērtēti Jelgavas un Bauskas novadu pašvaldību vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti (skat. 6. tabulu).
6.tabula Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību vidēja termiņa attīstības uzstādījumi
Pašvaldība

Ekonomiskā specializācija

Bauskas novads

✓ Lauksaimniecība un pārstrāde;
✓ Tūrisms un saistītie pakalpojumi;
✓ Transports un loģistika.

Attīstības
programma
2012.-2018.
gadam3

3

Vidēja termiņa teritorijas attīstības uzstādījumi
Funkcionālās saites, sadarbības jomas
VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
Vēlamā Bauskas novada funkcionālā ietekme
RV1.1: Novada sasniedzamība
Rundāles novadā 2018. gadā:
RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība
• Darba migrācija;
VP2: Kvalitatīva, droša vide
RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu • Izglītības pakalpojumi, valsts pārvaldes un
finanšu iestāžu pakalpojumi;
pieejamība un attīstība
• Kvalitatīvi kultūras un mākslas pasākumi;
RV2.2: Vides kvalitāte
• Sporta pakalpojumi;
VP3: Kvalitatīva izglītība
• Kultūrtūrisma pakalpojumi.
RV3.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide
Sadarbības jomas
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
•
Pārvaldība (Būvvalde);
nodrošināšana
•
Izglītības, sporta, tūrisma, bibliotēku,
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
kultūras un informācijas tehnoloģiju
VP5: Efektīva pārvalde
pakalpojumi.

Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. Skat.: http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti
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RV5.1: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
RV5.4: Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas
attīstības sekmēšanai
Jelgavas novads
Attīstības
programma
2017.-2023.
gadam4

4

Latvijā:
✓ Seno un tradicionālo arodu
prasmes
tiek
izmantotas
autentisku produktu ražošanā;
✓ Rūpniecības
centrs
(derīgo
izrakteņu ieguve un resursu
pārstrāde);
✓ Lauksaimniecības
produktu
ražošana un pārstrāde;
✓ Vides izglītība un tūrisms.
Zemgales plānošanas reģionā:
✓ Daudzveidīgi
publiskie
pakalpojumi;
✓ Atpazīstami reģiona nozīmes
pasākumi;
✓ Zemgales amatu un tradīciju
saglabāšanas
un
attīstības
centrs;
✓ Lauksaimnieciskās
un
rūpnieciskās ražošanas centrs.

Vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcību virzieni:
P1: Cilvēkresursu izaugsme
P2: Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana
P3: Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana
P4: Stabilas, inovatīvas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstība
P5: Horizontālā prioritāte - Vieda pārvaldība

Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala
apsaimniekošanas plāna realizēšanā.

Jelgavas novada attīstības programma 2017.-2023. gadam. Skat.: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/jelgavas-novada-attistibas-programma-20172023-gadam/
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Rundāles novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam
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