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12. § 

Par Raunas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem 

izstrādes uzsākšanu. 

 (Ziņo Evija Zurģe, Andris Neimanis) 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 13.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, atklāti balsojot, ar 12 

deputātu balsīm par (A.Neimanis, A.Abrāmovs, U.Kalniņš, A.Damroze, A.Kamzole, A.Raiskuma, 

M.Plūme, K.Podnieks, A.Zvēriņa, V.Ņilova, Dz.Slišāne, L.Palms), pret nav, atturas nav, dome nolemj: 

1. Uzsākt Raunas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrādi. 

2. Par attīstības programmas izstrādes vadītāju, kurš koordinē un kontrolē programmas izstrādes 

gaitu, informē par to pašvaldību, kā arī sagatavo un iesniedz pašvaldībai izskatīšanai attīstības 

programmas dokumentāciju, apstiprināt E. Zurģi. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu Raunas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

izstrādei (pielikums Nr.1). 

4. Paziņojumu par Raunas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā un laikrakstā Raunas novada vēstis. 

5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

Vidzemes plānošanas reģionam un vietējām pašvaldībām, kuru teritorija robežojas ar Raunas novada 

teritoriju.  

 

 

Domes priekšsēdētājs  (zīmogs) (paraksts)    A. Neimanis 

 

Sēdes protokoliste 

domes sekretāre    paraksts)    L. Plūme 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Raunas novada domes sekretāre       L. Plūme 

Raunas novada Raunas pagastā 

30.03.2012. 
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Pielikums Nr.1 

Raunas novada domes 28.03.2012.  

sēdes lēmumam (prot. Nr.3, 12. §) 
 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

Raunas novada attīstības programmas izstrādei 

 

1. Pamatojums 

1.1. Likums par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

1.2. Reģionālās attīstības likuma 13. pants; 

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa; 

1.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pants; 

1.5. 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 970 „ Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”; 

1.6. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un Vides un aizsardzības ministrijas sagatavotajiem „ Metodiskajiem ieteikumiem 

attīstības programmu izstrādei vietējā un reģionālajā līmenī” 

2. Attīstības programmas izstrādes mērķis: 

2.1. Veidot pamatu Raunas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai 

3. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

3.1. Definēt Raunas novada attīstības vīziju, vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcības 

virzienus, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

3.2. Izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības un 

plānošanas dokumentus, izstrādes stadijā esošo Raunas novada teritorijas plānojumu, kā arī 

kaimiņu pašvaldību – Priekuļu pagasta, Smiltenes novada, Jaunpiebalgas novada, Vecpiebalgas 

novada spēkā esošos un izstrādes stadijā esošos attīstības plānošanas dokumentus; 

3.3. Izstrādājot Raunas novada attīstības programmu apzināt un ņemts vērā jau uzsāktos un plānotos 

infrastruktūras projektus; 

3.4. Ievērot attīstības plānošanas un reģionālās attīstības principus, kā arī nodrošināt stratēģiskās 

pieejas, ekonomiskā skatījuma un integrētās pieejas ievērošanu; 

3.5. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot tematiskajās 

darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 „ 

Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

4. Raunas novada attīstības programmas sastāvdaļas: 

4.1. Pašreizējās situācijas un SVID analīze- attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursi, 

pašvaldības specializācija, stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu izvērtējums; 

4.2. Stratēģiskā daļa –attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, vidēja termiņa prioritātes, nepieciešamie 

rīcības virzieni un uzdevumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti; 

4.3. Rīcību un investīciju plāns (vismaz 3 gadiem) un tā pamatojums, norādot sasaisti ar atbildīgajiem 

izpildītājiem un iespējamajiem finanšu resursiem, kā arī norādot plānotos darbības rezultātus, 

īstenošanas periodu; 

4.4. Īstenošanas uzraudzības un  novērtēšanas kārtības, nosakot uzraudzības rādītājus, uzraudzības 

pārskata sniegšanas biežumu un saturu. 

4.5. Pārskats par attīstības programmas izstrādi u sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

5. Attīstības programmas izstrādes process  

5.1. Izstrādājot Raunas novada attīstības programmu, apkopot un padziļināti analizēt ekonomikas 

rādītājus, ņemot vērā Vidzemes reģiona ekonomikas profilu, kā arī detalizēti veikt tūrisma, 



izglītības, kultūras, sociālās drošības, dabas resursu un uzņēmējdarbības izpēti un attīstības 

programmā atspoguļojot šādas tēmas: 

5.1.1. Dabas resursi; 

5.1.2. Iedzīvotāji- apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, migrācija, vecuma un dzimuma struktūra, 

nodarbinātība, iedzīvotāju skaita prognoze 2019. gadam; 

5.1.3. Dzīves vide – sociālā joma (izglītība, kultūra, sports,, sociālā drošība, veselības aprūpe, 

sabiedriskā kārtība, publisko teritoriju labiekārtojums) 

5.1.4. Infrastruktūra – transports (satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija, pasažieru 

pārvadājumi, inženiertehniskā infrastruktūra (siltumapgāde, gāzes apgāde, elektroapgāde, 

sakari, internets, ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

mežsaimniecība, vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, trokšņi, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas), nekustamais īpašums, pašvaldības īpašuma resursi 

(nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas 

(mājoklis, piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi u.c.); 

5.1.5. Ekonomika-nozaru un uzņēmumu raksturojums, nodarbinātība un bezdarbs, darba samaksas 

līmenis, uzņēmējdarbības vide, Raunas novada specializācija. 

Visi raksturojošie dati jāatspoguļo grafiski, parādot tendences un salīdzinājumu ar kaimiņu 

pašvaldībām, vidējo reģionā un valstī 

5.2. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze.. 

5.3. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk SIVN) – konsultācijas ar reģionālo vide 

pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi par SIVN nepieciešamību; 

5.4. Ja nepieciešams SIVN izstrāde 

5.5. Identificēt interešu grupas, kas tiks iesaistītas attīstības programmas izstrādes procesā un izveidot 

3-5 tematiskās darba grupas, piesaistot atbildīgos speciālistus vai nozaru ekspertus un viedokļu 

līderus. 

5.6. Vīzijas, vidēja termiņa attīstības mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu  un uzdevumu izstrāde: 

5.7. Attīstības programmas rīcības plāna izstrāde – tiek apzināti pašvaldības projekti un pasākumi 

septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzienus un 

uzdevumus. 

Rīcības plānā iekļaujamā minimālā informācija: 

5.7.1.Informācija par projekta ideju- nosaukums, mērķis, aktivitātes un rezultatīvie rādītāji; 

5.7.2. Informācija par projekta pamatojumu – saistība ar attīstības programmas noteiktajām 

prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība; 

5.7.3. Informācija par projekta partneriem un finansējumu; 

5.7.4. Informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku; 

5.8. Investīciju plāna izstrāde, kas ir attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam 

vismaz līdz 3 gadiem. 

5.9. Attīstības programmas ieviešanas un uzraudzības plāna izstrāde, norādot attīstības programmas 

kontroles sistēmu atbildīgie un to pienākumi), kā arī attīstības programmas ieviešanas izvērtēšanas 

un aktualizācijas kārtība. 

5.10. Veicināt pēc iespējas plašāku interešu grupu iesaisti attīstības programmas izstrādē un nodrošinot 

rezultātu apkopošanu un analīzi; 

5.11. Nodrošināt nepieciešamo publikāciju ievietošanu presē un Raunas novada mājas lapā; 

5.12. Sabiedriskās apspriešanas organizēšana, nodrošinot sabiedriskās apspriešanas pasākumus Raunas 

un Drustu pagastā, sabiedriskās apspriešanās pārskata sagatavošana 

6. Attīstības programmas izstrādes laika grafiks 

6.1. Raunas novada attīstības programmas 1. redakcijas sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai 

Raunas novada domē – 2012. gada novembris 



6.2. Raunas novada attīstības programmas 1. Redakcijas sabiedriskā apspriešana – 2012. gada 

novembris-decembris; 

6.2. Raunas novada attīstības programmas galīgās redakcijas sagatavošana līdz 2013. gada septembrim 

6.3. Lēmums par Raunas novada attīstības programmas noteikšanu kā galīgo redakciju un nosūtīšana 

Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai 2013. gada septembris; 

6.4. Raunas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšana līdz 2013. gada 

31.decembrim. 

 

 

 

 

Raunas novada domes priekšsēdētājs      Andris Neimanis 

 


