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IEVADS 
 

Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. 

gadam (turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurš nosaka Raunas novada ilgtermiņa 

attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīvu. Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības 

plānošanas dokuments (sk. 2.attēlu), kas veido ilgtermiņa ietvaru 

Raunas novada attīstības programmai 2013. – 2019.gadam un 

izstrādājamam Raunas novada teritorijas plānojumam. Tā balstās uz 

esošās situācijas analīzi, iekšējo un ārējo attīstības faktoru 

prognozēm, novada attīstības resursu un attīstības potenciāla 

izvērtējumu, paredzamo mijiedarbību ar citām teritorijām nacionālā 

un reģionālā līmenī. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, it 

sevišķi, ja tie domāti ilgākam laika posmam, vispirms katrā 

pašvaldībā jāpaskatās atpakaļ un jāpavērtē – kā agrāk izstrādātie 

dažādie plāni un programmas ir ietekmējuši cilvēku dzīvi un kopējo 

situāciju, piemēram, konkrēti Raunas novadā? Un pēc tam – kā 

rīkoties turpmāk, kādas prasības izvirzīt dažādajiem plāniem, skaidri 

nosakot pašvaldības kā institūcijas ietekmes sfēru. Turklāt uzmanība 

pievēršama jēdzienam ilgtspējība, kas šķiet pašsaprotams, bet ko var 

saprast dažādi: kā stāvokļa saglabāšanu, vai arī – kā tā (stāvokļa) 

mērķtiecīgas, plānotas izmaiņas laika gaitā, lai atjaunotu vai 

nostiprinātu ilgtspējību jaunā kvalitātē. Uzmanība pievēršama arī 

sabiedrībā atzīto vērtību nozīmei attīstības plānošanas procesos 
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Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības 

plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un 

prioritātes. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Raunas novada domes 2012. gada 

28. marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3. 13.p.). 

Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādātājs: 

Raunas novada dome- 

Izstrādes vadītāja: Evija Zurģe 

Konsultante: Ieva Kalniņa 

Stratēģijas daļas  

Stratēģija sastāv no šādām daļām: 

1) Pašreizējās situācijas kopsavilkums (analīzes kopsavilkums), kurā 

aprakstīti Raunas novadā pieejamie resursi un resursi izaugsmei, 

problēmas, attīstības procesu mijiedarbība un funkcionālās saites; 

2) Stratēģiskā daļa, kurā ietverti ilgtermiņa attīstības redzējums 

(vīzija), iespējamie attīstības scenāriji, novada ekonomiskā 

specializācija, ilgtermiņa attīstības mērķi un prioritātes; 

3) Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros noteiktas un 

shematiski attēlotas nozīmīgākās Raunas novada telpiskās 

struktūras, novada telpiskās attīstības prioritātes un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas.  

Stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajām 

vadlīnijām „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un ņemot 

vērā šādus plānošanas dokumentus: 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

(Latvija 2030); 

 Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007. – 

2013.gadam; 

 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007. – 

2027.gadam; 

 Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības 

programma 2010. – 2017.gadam; 

 Kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti 

  Smiltenes novada attīstības programma 

  Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 

  Beverīnas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

  Beverīnas novada Attīstības programma 

  Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

  Vecpiebalgas novada Attīstības programma 

 Jaunpiebalgas novada Attīstības programma, Gala  

redakcija
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1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS 

1.1. Teritorijas portrets 

 

 

Raunas novads atrodas Eiropā, Latvijā, Vidzemes plānošanas reģionā un aizņem 309km² lielu teritoriju.  

Raunas novada teritorija robežojas ar Beverīnas, Smiltenes, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Gulbenes un Vecpiebalgas novadiem. Novada attīstībai 

būtisks ir Valmieras, Cēsu un Smiltenes tuvums. 

 

 

 

 

1. attēls Raunas novada atrašanās 
vieta Vidzemes reģionā  2. attēls Raunas novada ietekmes zonas  

2 .  attēls Raunas novada 
IETEKMES ZONAS 
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1.2. Pamatinformācija 
Novada izveide 2009. gadā apvienojoties Drustu un Raunas pagastam. 

Ģeogrāfiskais novietojums Atrodas Latvijas vidusdaļā, Vidzemes plānošanas reģionā. 

Platība 309 km2 

Robežojas ar Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Beverīnas, Gulbenes, Smiltenes novadiem 

Apdzīvotās vietas Administratīvais centrs - Rauna. Vietējas nozīmes centrs Drusti, citas nozīmīgas vietas - Rozes 

Apdzīvojums 11,4 iedzīvotāji uz 1 km2. Viens no mazākajiem apdzīvojuma blīvumiem starp kaimiņu pašvaldībām 

Iedzīvotāju izvietojums Ļoti nevienmērīgs – vairāk kā divas trešdaļas no visiem iedzīvotājiem dzīvo Raunas pagastā, Raunas ciemā 

Pašvaldības 

pārvalde 

Pašvaldības sniegtos pakalpojumus nodrošina 5 pašvaldības struktūrvienības un 12 pašvaldības iestādes. 

Īpašie resursi Gleznaina un daudzveidīga lauku ainava, kas piemērota rekreācijai, tūrisma attīstībai. 

 

Dabas resursi un vērtības  

 

3.attēls. Zemes lietošanas veidi un īpašuma statuss Raunas novadā (%), 2013. gada 1. janvāris  

95% 

4% 

1% 

Fiz. un jur.pers. īpaš. un liet. esošā zeme

Pašvaldības īpašumā esošā zeme

Valsts īpašumā esošā zeme

Jaukta īpašuma zeme

Lauksaimniecīb
as zemes 

39% 

Meži 
51% 

Ūdensobjektu 
zemes, purvi 

4% 

Pārējas zemes  
6% 
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Zeme Nozīmīgākais dabas resurss ir meži, kas aizņem 51% novada platības (sk. 3.attēlu). Meži lielākoties atrodas fizisko personu 

īpašumā. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 39% no novada 

platības, pateicoties tīrajai augsnei, pastāv potenciāls attīstīt bioloģisko un biodinamisko lauksaimniecību. 

Raksturīgs augsts fizisko un juridisko personu īpašumā un lietošanā esošo zemju īpatsvars (95%), pašvaldības īpašumā ir tikai 4% 

zemju. 

Derīgie 

izrakteņi 

7 derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants, kūdra) atradnes. Smilts un grants ir izmantojama būvniecībai, ceļu būvei un laukumu 

ierīkošanai, kūdru var izmantot kā mēslojumu. Tikai dažās atradnēs iegūstamo kūdru var izmantot enerģijas 

ieguvei. 

Ūdenstilpnes Novadā atrodas 15 ezeri, kuru platība pārsniedz 10 ha. Nozīmīgākā upe ir Raunas upe, kam ir nozīmīga vieta Raunas novada 

zemes izmantošanas struktūrā un ainavā, to raksturo augsta bioloģiskā daudzveidība. 

Īpaši 

aizsargājamās 

dabas 

teritorijas 

Raunas pagasta teritorijā atrodas Eiropas nozīmes dabas aizsargājamā teritorija (NATURA 2000) -dabas liegums “Raunas 

Staburags“ – 18,7ha platībā, kura teritorijā sastopama Alpu Kreimule (Pingicula alpina), teritorijā atrodas 1 mikroliegums, 13 

Dabas pieminekļi. Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var izmantot novada 

lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 
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Apzīmējumi

kj Ainavu skatu punkti

Valsts kultūras pieminekļi

²²_99 Arheoloģijas pieminekļi

²²_99 Arhitektūras pieminekļi

²²_99 Mākslas pieminekļi

Ainaviski vērtīgās teritorijas

NATURA 2000 teritorija

Raunas_Staburags

4. attēls Dabas un 

kultūrvēsturiskās teritorijas  
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1.3. Iedzīvotāji 
Rādītājs Pagātne Esošā situācija Tendences 

Iedzīvotāju skaits 4652 

(2000.) 

3510 

01.01.2013. 

Iedzīvotāju skaita (ilgtermiņa) izmaiņas novadā ir līdzīgas valstī un reģionā kopumā 

novērojamām tendencēm: ja Latvijā iedzīvotāju skaits no 1991.gada līdz 2011.gadam samazinājās 

par 23.5 %, tad tagadējā Raunas novada teritorijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies vēl straujāk – 

par 27.4% 

Dabiskais pieaugums -20 

(1990.) 

-22 

01.01.2013. 

Negatīvs ikgadējs dabiskais pieaugums ir viens no galvenajiem 

iemesliem iedzīvotāju skaita samazinājumam novadā. 

Iedzīvotāji līdz 

darbspējas vecumam 

īpatsvars 

16,57 % 

(2006.) 

13.9 % 

01.01.2013. 

Novadā samazinās iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaita 

īpatsvars, jo samazinās dzimstība 

Iedzīvotāji 

darbspējas vecumā 

īpatsvars 

63,35% 

(2006.) 

61,2% 

01.01.2013. 

Raunas novadā samazinās iedzīvotāju darbspējas vecumā skaita 

īpatsvars, un tas ir mazāks nekā vidēji valstī (01.01.2013.: 

novadā – 61,2%, Latvijā – 65,4%). 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

516 

(2010.) 

618 

01.01.2012. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis Raunas novadā laikā no 2010. gada 

ir palielinājies. 

 

1.4. Tautsaimniecība 
 

Uzņēmumu 

skaits uz 1 000 

iedzīvotājiem 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem Raunas novadā (88) ir lielāks nekā vidēji Vidzemes 

reģionā (71) un Latvijā (69). 

Galvenās 

nozares 

Novadā esošie uzņēmumi galvenokārt izmanto vietējo dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais uzņēmumu skaits 

novadā darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs (63,4%). 

Lielākie 

uzņēmumi pēc 

apgrozījuma 

Lielākie novada uzņēmumi (pēc apgrozījuma) 2011.gadā bija SIA „Kliģēni” (darbības nozare – dārzeņu un puķu audzēšana, 

stādaudzēšana), SIA Dagra (kravu pārvadājumi, bruģa ražotne), SIA „Nestik” (mazumtirdzniecība), SIA „Larmet” (Darbgaldu ražošana) 

un SIA „Pašāža” (jaukta lauksaimniecība). 

Uzņēmumi Raunas novadā ir tikai 1 vidēja lieluma uzņēmums, lielākā daļa (194 jeb 95%) no visiem novada ekonomiski aktīvajiem 

uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi, bet 5% mazie uzņēmumi. 

Ārvalstu tiešās 

Investīcijas 

Novada uzņēmējiem nav sekmējies piesaistīt ārvalstu lielas tiešās investīcijas, piesaistīti vien 32020 LVL, kas ierindo Raunas novadu 89. 

vietā starp Latvijas pašvaldībām 

Nodarbinātība Raunas novadā kopumā visvairāk darbinieku ir nodarbināti pakalpojumu nozarēs (tirdzniecība, valsts pārvalde, izglītība 

u.c.), bet salīdzinoši vāji attīstītas ir ražošanas un apstrādes nozares (apstrādes un ieguves rūpniecība,lauksaimniecība). Novadā ir 

kvalificēts darbaspēks novadam tradicionālajās nozarēs. Tomēr iedzīvotāju izceļošana un skaita samazināšanās nākotnē negatīvi ietekmēs 

darbaspēka pieejamību. Tādēļ nepieciešams pilnveidot dzīves vidi novadā, nodrošināt dzīvojamo fondu, radīt iedzīvotājus piesaistošus 
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objektus un pakalpojumus 

Mēneša vidējā 

darba samaksa 

Vidējā bruto darba samaksa (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50) Raunas novadā 

2011.gadā bija 330 LVL, kas ir mazāk nekā kaimiņu pašvaldībās, Vidzemes reģionā (403 LVL) un vidēji valstī (459 

LVL.). 

Bezdarba 

līmenis 

Laika posmā no 31.12.2011. līdz 30.06.2013. bezdarbs samazinājies no 6,9% līdz 6,3%. Bezdarba līmenis novadā ir zemāks nekā 

Vidzemes reģionā (8,1%) un vidēji Latvijā (7,3%). 

 

Pašvaldības 

pamatbudžets 

Raunas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā bija 2 122 881 LVL apmērā (sk. 5.attēlu). Raunas novada pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumi 2012. gadā bija 2 233 804 LVL apmērā. Lielāko ienākumu daļu Raunas novadā sastāda Nodokļu ieņēmumi –iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis. Lielākās izdevumu pozīcijas 2012.gadā bija atlīdzība (43%) un izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai (29%). 

Ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits novadā ik gadu ir samazinājies, pašvaldības budžeta ieņēmumi kopumā ir samazinājušies. 

 

 

5. attēls Raunas novada ieņēmumi un izdevumi 2006.-2012. gads 

815260 
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Pašvaldības 

saistības 

Ņemot vērā Raunas novada pašvaldības kredītsaistības uzsāktajiem attīstības projektiem (1 070 609 LVL apmērā), pašvaldības budžeta 

kopējais parādu saistības apjoms 2012. gada 31. decembrī bija 7,57 % no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā) 

Īstenotie 

projekti 

Laikā no 2008. līdz 2013. gadam Raunas novada pašvaldība ir īstenojusi 18 projektus, piesaistot ES, citu finanšu instrumentu 

līdzfinansējumu un izmantojot pašvaldības budžeta finansējumu. Investīciju projekti, galvenokārt, tika 

īstenoti izglītības un komunālo pakalpojumu nozarēs. 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

2011. gadā Raunas novads atradās 58. vietā starp Latvijas novadiem pēc teritorijas attīstības indeksa (-0,167). Raunas novadam ir 

zemāks teritorijas attīstības indekss, nekā pārējām kaimiņu pašvaldībām, vien pārsniedzot Jaunpiebalgas novada attīstības indeksu 

 

1.5. Inženiertehniskā infrastruktūra 
Valsts 

autoceļi 

Raunas novadu šķērso vairāki Latvijas valsts autoceļi – galvenais autoceļš A2, reģionālie autoceļi P28, P29 (32,1 km kopgarumā), kā arī 

vairāki vietējie autoceļi (72.44 km kopgarumā). 

Pašvaldības autoceļi un ielas Pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 108.74km. Tikai 4.58km (4,21%) no tiem ir asfaltēti. Novadā ir 20 ielas (9,65 km 

kopgarumā). Ielas ir asfaltētas 3,72 km garumā, kas sastāda 38,55% no ielu kopgaruma. Ceļu, ielu un tiltu stāvoklis kopumā nav 

apmierinošs, un tas arvien pasliktinās 

Satiksme Autoceļu tīkls nodrošina Raunas novada iedzīvotāju piekļuvi pārējiem transporta veidiem (dzelzceļam, lidostām un ostām). Galvenie 

autobusu satiksmes virzieni ir uz Cēsīm, un Rīgu. Tuvākās dzelzceļa stacijas atrodas Cēsīs (23 km no Raunas), Valmierā (35 km)  

Komunālā 

Saimniecība 

Primārā atbildība par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu gulstas uz Raunas novada domes Saimniecisko dienestu, kuram ir 

jānodrošina, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām un būtu finansiāli 

dzīvotspējīgi. Centralizēta siltumapgādes sistēma ir tikai Raunas un Drustu ciemā. Atkritumu savākšanu un izvešanu novada teritorijā 

nodrošina SIA ‘’Ziemeļu atkritumu apsaimniekošanas organizācija “, kuras dalībnieks ar 17643 daļām ir Raunas novada dome. 

Elektroapgāde Elektroapgādes nodrošinājuma teritoriālais pārklājums un jaudas ir pietiekamas. Jaunie pieslēgumi tiek plānoti atkarībā no lietotāju 

pieprasījuma elektroapgādei. 

Dabas gāze Raunas centra 6 daudzdzīvokļu mājās gāzi saņem no gāzes rezervuāriem (cisternām). 

Pārējie pagasta iedzīvotāji savām individuālajām vajadzībām izmanto gāzes balonus, kurus iespējams apmainīt Raunā SIA’’ Gotika 

Auto’’ degvielas uzpildes stacijā, vai arī Cēsīs, vai Smiltenē, u.c. 
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1.6. Izglītība, veselība, kultūra u.c. 

Pakalpojumi 

Izglītība Novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 vispārējās izglītības iestādes. Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola. 

Raunas novadā nav vienotas mācību iestādes, kura piedāvātu un nodrošinātu mūžizglītības iespējas, tāpēc jāizveido mūžizglītības vienota sistēma un 

jāpaplašina mūžizglītības piedāvājums. 

Izglītojamo 

skaits 

Laikā no 2006./2007.m.g. līdz 2012./2013.m.g. izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs ir samazinājies. 2012./2013. 

gadā 319. 

 

Sports Fiziskajām aktivitātēm novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra (sporta zāles, laukumi, skrejceļi u.c.). Iecienītākie sporta veidi ir hokejs, 

futbols, florbols, hokejs (ziemā). Gan Raunā, gan Drustos darbojas trenažieru zāle. 

Veselības aprūpe, 

sociālā palīdzība 

Novadā ir pieejama primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, laboratoriskie izmeklējumi, kā arī sociālā palīdzība un 

pakalpojumi. Darbojas 3 ārstu privātprakses un 2 zobārstniecības prakses. Novadā darbojas 2 pansionāti (Gatartā un Raunā). 

Kultūras 

Infrastruktūra 

4 bibliotēkas (Raunā, Drustos, Gatartā, Rozēs), 1 kultūras/tautas nams un 1 muzejs. Raunā kultūras nama nav. Pasākumi notiek Raunas vidusskolas 

aktu zālē. Kultūras iestāžu infrastruktūra ir neapmierinošā stāvoklī, nepietiekama ir arī materiāltehniskā bāze. Tautas nams nodrošina kultūras 

mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību un pieejamību. Raunas novadā darbojas amatierteātri, koris, deju 

kolektīvs, vokālie ansambļi, pārstāvot plašu tautas mākslu un sniedzot iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas. 

Tūrisms Tūrisma piedāvājums Raunas novadā vērsts uz aktīvo atpūtu, izglītojošo (izziņas) tūrismu un kultūrvēsturiskiem objektiem. Raunā darbojas 

Tūrisma informācijas centrs. 

Iedzīvotājiem 

pieejamie 

pakalpojumi 

2013. gada jūnijā novadā pieejams finanšu bankomāts, novadā ir 2 pasta nodaļas, kuras atrodas Raunā un Drustos. Pieejami ir arī veikalu, 

autoservisa, veterinārārsta, u.c. pakalpojumi. 
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6. attēls Esošais Publisko pakalpojumu 

tīkls 

Apzīmējumi

!H Novada nozīmes centri

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

Pakalpojumi

!(G Ārstu prakse

!G Ambulance

(!A Aptieka

(!B Bankomāts

!0( Baznīca

! Bibliotēka

!; Brīvdabas estrāde

!<< Central.siltuamg., ūdensapg., kanaliz.

!< Central.ūdensapg., kanal.

(!I Interešu izglītība

(!J Jauniešu centrs

!æ Kapsēta

(!; Kultūras pieejamība

(!M Muzejs

! Mūžizglītības centrs

!< Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

(!n Novada dome

!n Pagasta pārvalde

(!S Pamatskola

(!P Pansionāts

(!Ö Pasts

(!* Pirmsskolas izglītība

(!@ Platjoslas internets

(!5 Pārtikas veikals

dª Soc. pakalpojumi

(!t Sociālais dienests

!e Tūrisma informācijas centrs

V VUGD

(!V Vidusskola
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2. Stratēģiskā daļa 

2.1. Ilgtermiņa attīstības redzējums- VĪZIJA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība  

 Raunas novadu nākotnē raksturos radoši, patriotiski, aktīvi, 

atbildīgi un strādāt griboši cilvēki, kas sajūt un apzinās savu 

piederību novadam, kurā apvienotas māju, darba un atpūtas 

iespēja.  

 Novada vērtība ir tās iedzīvotāji, un novadu veido stipras 

ģimenes.  

 Raunas novads ir vieta, kur jaunieši vēlas atgriezties, veidot 

ģimeni un vienlaikus – vieta, kur pavadīt cienīgas vecumdienas. 

 Novada centrs un pagasta centrs ir nodrošināti ar 

daudzveidīgām un kvalitatīvām izglītības iespējām, kultūras, 

sporta un sabiedriskās dzīves iespējām, kā arī kvalitatīviem 

veselības aizsardzības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. 

 Novads ir sociālo pakalpojumu atbalsta punkts Vidzemē. 

 

 Ekonomika 

 Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, 

kurus, atbilstoši pielāgojot, var izmantot novada lauku teritoriju 

ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes 

veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

 Raunas novadā uzņēmējdarbība ir balstīta uz vietējā darbaspēka, 

tā intelektuālā potenciāla un vietējo dabas resursu efektīvu 

izmantošanu balstītas attīstītas ražotnes, kas rada augstas 

pievienotas vērtības, atpazīstamus un konkurētspējīgus 

produktus. 

 Ekonomisko attīstību veido līdzsvarota tradicionālo nozaru – 

lauksaimniecības, apstrādes rūpniecības un amatniecības nozaru 

attīstība, bet paralēli tiek sekmēta moderno tehnoloģiju un 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nozaru attīstība. 

 Rauna kā pazīstams un viesmīlīgs novads. 

 

Vide 

 Nākamajām paaudzēm saglabātas vides un dabas vērtības, kā arī 

sakopta vide un gleznainas dabas ainavas. 

 Raunas novadu raksturo labi sasniedzamības rādītāji - 

uzņēmumu vajadzībām atbilstoša infrastruktūra, nodrošinot ērtu 

attīstības centru sasniedzamību gan novada iekšienē, gan 

pieguļošajās teritorijās. 

 Saglabāts dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, uz kā balstās 

tūrisma attīstība. 

 Dabas resursu un harmoniskas lauku ainavas saglabāšana, 

attīstība, nodrošinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu. 
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 Apdzīvotās vietas un viensētas atrodas efektīva moderno sakaru 

pārklājuma zonā. 

 Novada enerģētisko nodrošinājumu pakāpeniski palielina 

atjaunojamo energoresursu avoti. 

 

Telpiskā attīstība  

 Teritorija ar specializētu saimniecības attīstību, tuvākiem un 

tālākiem apmeklētājiem saistoša vieta atpūtai un sportam, 

kultūras aktivitātēm. 

 Vienots dabas un kultūrvides komplekss – daudzveidīgas 

izmantošanas un integrētas apsaimniekošanas telpa; Drustu 

ezeri ir iekļāvušies novada iedzīvotāju ikdienas dzīvē un tūrisma 

apritē. 

 Novada apdzīvotie centri attīstās kā telpiskas vienības ar savu 

identitāti. Šīs apdzīvotās vietas saglabā savu nozīmi kā vietējas 

nozīmes publisko un privāto pakalpojumu centri apkārtējai 

lauku teritorijai, kā arī veicina lauku apdzīvotības saglabāšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Iespējamie attīstības scenāriji 
Mūsdienu nenoteiktības apstākļos ilgtermiņa attīstības 

scenāriju veidošana var likties liels izaicinājums, it īpaši, ņemot vērā 

Latvijas valsts iekšējo politisko, ekonomisko un sociālo nestabilitāti, 

ko pastiprina globālie finanšu un politiskie satricinājumi, klimata 

pārmaiņas un citi ārējie procesi. Krīze atsedza stratēģisku tuvredzību 

un neefektivitāti valsts pārvaldē un ekonomikā, pieļautās kļūdas 

pierāda, ka nepieciešams plašāks ilgtermiņa attīstības redzējums, 

kurā ekonomiskā attīstība ir ilgtspējīga un ētiski pamatota. 

Vidzemes reģionam izstrādātie Vidzemes ilgtermiņa attīstības 

scenāriji sniedz ilgtermiņa redzējumu, uzsverot, ka nākotnē lielāka 

uzmanība jāpievērš reģiona pašu cilvēku iekšējai izaugsmei, vērtību 

pilnveidei un garīgajai attīstībai, pretstatā iepriekšējām nostādnēm, 

kas bija vairāk balstītas uz ārējo faktoru ietekmi. Balstoties uz 

nostādni, ka nākotnes nenoteiktību nevajag uztvert tikai kā 

ierobežojumu, bet gan arī iespēju, Vidzemes reģionam ir modelēti 

vairāki iespējamie nākotnes scenāriji, kur katram no tiem ir gan savi 

plusi un mīnusi, gan ieguvēji un zaudētāji. Tāpat ir uzsvērts, ka 

daudzu nebūtisku strīdu vietā, vidzemniekiem vairāk jāsakopo spēki 

nozīmīgāko reģiona attīstības jomu un līdzsvarota teritoriālā kapitāla 

attīstībai, veido ne tikai vērtīgie dabas resursi un infrastruktūra, bet 

arī tādi “netveramie labumi” kā sabiedrības grupu savstarpējā kopība 

un rīcības vienotība, iedzīvotāju zināšanas, radošums un identitāte. 

Tieši šie resursi var būt izšķiroši Vidzemes t.sk. Raunas novada 

konkurētspējas attīstīšanai, kas Eiropas mērogā ir lauku reģions ar 

sarūkošu iedzīvotāju skaitu. Īpaši liela nozīme jāpievērš vietu 

pievilcības veicināšanai, jo pievilcīgām vietām ir lielākas izredzes 

palikt uz Vidzemes kartes. Scenāriju mērķis nebija prognozēt, bet 

gan loģiski argumentēt nozaru attīstību, parādot iespējamās darbības 

vai bezdarbības sekas. Atšķirībā no stratēģijas, scenārijos netika 

noteikts viens vēlamais attīstības virziens, bet parādīti dažādu 

virzienu pozitīvās un negatīvās sekas ilgākā laika posmā.  
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Kontekstā ar procesiem, kas notiek Latvijā un Vidzemes 

reģionā un par pamatu ņemot Vidzemes ilgtermiņa attīstības 

scenārijus, tālāk apskatīti divi iespējamie attīstības scenāriji – 

Pasīvais, jeb stagnācijas scenārijs un Optimālais scenārijs. 
 

Stagnācijas, jeb pasīvais scenārijs .  

Stagnācijas scenārijs paredz pašreizējo procesu turpināšanos 

- dominē reaģējoša pieeja, bet izpaliek uz rīcību vērsta politika un 

inovatīvi risinājumi. Pašvaldība un citas iesaistītās puses aktīvi 

nerīkojas dažādu virzītājspēku negatīvās ietekmes mazināšanai, to 

attaisnojot ar apkārtējās vides neskaidrību vai savu mazspēju 

attiecībā pret ES un nacionālā līmeņa procesiem. Arī risinājumus 

daudzām problēmām iesaistītās puses cenšas sagaidīt no augstāka 

lēmumu pieņemšanas līmeņa vai arī dažādiem ārējiem spēlētājiem − 

investoriem vai donoriem. Tāpēc ekonomiskie, demogrāfiskie, 

klimata izmaiņu un enerģētikas procesi ritēs savu gaitu līdz to 

loģiskajam iznākumam. Turpinoties pašreizējai demogrāfiskai 

situācijai, novadā būs mazāk jauniešu, bet vairāk vecu cilvēku, 

palielināsies arī sociāli atstumto grupu īpatsvars. Pieejamo 

pakalpojumu kļūs mazāk, tie būs grūtāk pieejami. Radītā pievienotā 

vērtība būs nepietiekama pašvaldības ekonomiskajai attīstībai un 

spējai uzlabot infrastruktūru. Ja lauki turpinās attīstīties tikai kā 

teritorijas pašpietiekamam dzīvesveidam, tie kādu laiku vēl saglabās 

savu identitāti un dabu, bet būs maz apdzīvoti, daudzas teritorijas 

tiks apmežotas un viensētas turpinās izzust. Tai pat laikā, pārejot uz 

ekonomiski konkurētspējīgāku saimniekošanu, būtiski samazināsies 

mazo saimniecību skaits. Laukos dominēs intensīvā 

lauksaimnieciskā ražošana un mežsaimniecība. Fermās saimniekos 

vietējie un ārzemju lielsaimnieki, kam piederēs plašas zemes 

platības. Tā rezultātā var radikāli izmainīties gan kultūrvide, gan 

ainavas, kas veido Raunas novada atpazīstamību. 

 

Optimālais scenārijs  

Optimālais scenārijs ir orientēts uz aktīvu rīcību. Tas paredz, 

ka cilvēki apzinās izmaiņu nepieciešamību, tām gatavojas un aktīvi 

ievieš. Optimālajā scenārijā tiek kombinēti konkurences un 

sadarbības elementi, paredzot to saskanīgu īstenošanu. Konkurence 

un sadarbība viena otru papildinās, paaugstinot tautsaimniecības 

nozaru produktivitāti. Īstenojot vispusīgu attīstības pieeju, cilvēki 

centīsies izmainīt ne tikai negatīvos ārējos apstākļus, bet arī 

mainīsies paši. Optimālais scenārijs paredz ilgtspējīgu Raunas 

novada attīstību, kurā notiek līdzsvarota izaugsme visās jomās. 

Radot un attīstot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, tiks radīti 

priekšnosacījumi nodarbinātībai, kas ir pamats iedzīvotāju 

labklājības pieaugumam. Savukārt veidojot augstas kvalitātes dzīves 

vidi un saglabājot novada unikālās kultūrvēsturiskās, ainaviskās un 

dabas vērtības, Raunas novads var kļūt par skaistāko Vidzemes 

vietu, piesaistot gan iespējamos investorus, gan iedzīvotājus. 

Novadā nebūs mazāk attīstītās nomales, jo arī attālākajām vietām 

tiks meklēts un attīstīts to iepriekš neizmantotais potenciāls. 
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2.3. Specializācija 
Balstoties uz novadā pieejamajiem dabas resursiem un 

kultūrvēsturiskajām tradīcijām, Raunas novadā ir attīstījušās 

vairākas ekonomikas jomas, kas ir izturējušas laika pārbaudi un 

tāpēc ir būtiski tās attīstīt arī nākotnē. Raunas novada pašvaldība 

atbalstīs šo jomu attīstību, veicinot nepieciešamās satiksmes 

infrastruktūras, nodrošinot darba tirgū nepieciešamo mūžizglītību, 

nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu sociālo infrastruktūru. Šīs jomas 

ir: 

Apstrādes rūpniecība – Derīgo 

izrakteņu ieguve un pārstrāde, 

būvmateriālu ražošana - Bruģa ražotnes 

centrs Vidzemē. Dabas resursu ieguves un 

pārstrādes kompetence (valsts nozīmes 

smilts ieguve un pārstrāde ar augstu 

pievienoto vērtību (bruģa ražotne), 

mežsaimniecība un kokapstrāde, 

lauksaimniecība un augstās pievienotās 

vērtības pārtikas produktu ražošana. 

Novada dabas resursi ir veicinājuši to, ka 

novadā darbojas bruģa ražotnes un metāla 

apstrādātāji. Jaunu darbavietu 

rašanās jāsaista ar apstrādes 

rūpniecības attīstību, gan 

tradicionālos sektoros – pārtikas 

ražošanā un kokapstrādē, kuri 

balstās uz vietējās izcelsmes 

izejvielām un nodrošina augstākas 

pievienotās vērtības pievienošanu 

tiem, gan citos. Raunas novadā 

šobrīd nepietiek nedz finanšu resursu, nedz 

zināšanu šīs uzņēmējdarbības jomas 

attīstībai, tāpēc būtisku lomu spēlēs 

pašvaldības rīcības apstrādes rūpniecībai 

piemērotu teritoriju izveidē un investoru 

piesaistē. 

 

Atpūtas un tūrisma pakalpojumi.  - 

Novada ainavas un 

kultūrvēsturiskie resursi veido 

nozīmīgu atpūtas un tūrisma 

potenciālu. Novada vērtības ir 

Raunas pilsdrupas, Raunas 

Staburags. Novadā ir perspektīvi 

attīstīt aktīvo tūrismu, tai skaitā 

attīstot kultūras tūrismu, 

lauksaimniecības tūrismu, 

medniecību. Nozare sniegs būtisku 

ieguldījumu novada ekonomikā, 

veicinot viesu ilgāku uzturēšanos 

novadā, sniedzot tiem aktīvās 

atpūtas un kultūras tūrisma 

pakalpojumus. Lielais viesu skaits 

novada apdzīvotajos centros 

nodrošinās pieprasījumu pēc 

sadzīves pakalpojumiem un 

infrastruktūras, līdz ar to uzlabojot 

šo pakalpojumu  

pieejamību arī vietējiem 

iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar  

javascript:closeWindow()
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daudziem reģioniem pasaulē un 

Eiropas valstīs, Raunas novadā ir 

saimnieciski neskartāka vide, 

stabilāks ekosistēmu līdzsvars un 

zemāks vides piesārņojums, ko 

nosaka lielu pilsētu neesamība un 

samērā zemais iedzīvotāju 

blīvums. Tā ir galvenā 

priekšrocība ekoloģiski tīru 

pārtikas produktu ražošanā, radošā 

tūrisma un aktīvās atpūtas 

attīstības iespējām reģionā. 

Kā perspektīvie tūrisma attīstības 

virzieni attīstāmi - aktīvais tūrisms 

(velotūrisms, pastaigu takas), 

lauku tūrisms (brīvdienu lauku 

mājas, lauku sētas), kultūras 

tūrisms (kultūrvēsturiskais 

mantojums, kultūras pasākumu stiprināšana, muzeju attīstība, 

tradīciju saglabāšana), jaunu tūrisma maršrutu un objektu izveide.  

Lauksaimnieciskā ražošana  - Lauksaimniecība jau šobrīd ir no 

nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības veidiem Raunas novadā, vērtējot 

pēc dalībnieku skaita nozarē. Apzinoties šīs nozares attīstības 

problēmas, svarīgi ir veicināt nozares radītās pievienotās vērtības 

pieaugumu, lai tā spētu arī turpmāk 

nodrošināt darbavietas novadā 

dzīvojošajiem. To iespējams panākt, 

sekmējot ražošanas efektivitātes 

pieaugumu lauksaimniecībā, 

pievienotās vērtības ķēdes 

pagarināšanos, kā arī produkcijas 

pārdošanas cenas pieaugumu. 

Jāsekmē uzņēmēju ciešāka sadarbība 

produkcijas ražošanā un kooperācija 

pārstrādes attīstībā un produkcijas 

noieta tirgu meklēšanā. Daudzveidīgā 

ainava un augsnes nosaka to, ka 

novadā veiksmīgi attīstās vairākas 

lauksaimniecības nozares, perspektīva 

ir lopbarības audzēšana, dārzkopība, 

siltumnīcu saimniecība, ziedkopība. 

Novadā attīstās lopkopība: slaucamo 

govju, liellopu audzēšana. Kā nišas 

virziens lauksaimniecībā ir 

netradicionālās un bioloģiskās 

lauksaimniecības attīstība. Tā ne vien 

saglabās teritoriju ainavisko vērtību, bet 

arī radīs augstākas vērtības 

lauksaimniecības produktu piedāvājumu noietam lokālajā tirgū.  

Mežsaimniecība un kokapstrāde. Meži aizņem vairāk nekā 

pusi Raunas novada un kalpo par neatņemamu novada skaistās 

kultūrainavas sastāvdaļu. Tas ir nozīmīgs pamats mežsaimnieciskās 

darbības pastāvēšanai un attīstībai novadā. Mežsaimniecībā saražotā 

produkcija tiek izmantota kā izejviela apstrādes rūpniecībā, 

būvniecībā un enerģētikā, bet meža veltes (ogas un sēnes) gan 

pašpatēriņam, gan tirdzniecībai. Lai saglabātos esošā nodarbinātība 

mežsaimniecībā, arī šajā jomā jāīsteno ražošanas efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi, sekmējot tehnoloģisko modernizāciju un 

uzņēmēju sadarbību tirgus apguvē un tālākas pārstrādes attīstībā. 

Mežiem ir liela potenciāla nozīme novada ekonomikā kā rekreācijas, 

koksnes un citu resursu avotam, novadā attīstās kokapstrāde. 

Novada meži tiks apsaimniekoti ilgtspējīgi, nenoplicinot dabas 

resursus un saglabājot tos nākamajām paaudzēm. Lai nodrošinātu 

pēc iespējas augstu pievienoto vērtību novadā iegūtajai 

mežsaimniecības produkcijai (galvenokārt koksnei), tiks veicināta 

http://www.darznieks.lv/lv/fotogalerija/gid/37/
http://www.google.lv/imgres?sa=X&biw=948&bih=633&tbm=isch&tbnid=ma8gKpq9hKGmmM:&imgrefurl=http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/laikraksts-piena-iepirkuma-cena-turpina-sarukt-apdraudot-nozari.d?id%3D42462184&docid=9GdE1usinVjHyM&imgurl=http://g1.delphi.lv/images/pix/520x360/ea63cb7b/file34006451_4eb2a6a8.jpg&w=520&h=360&ei=3cV8UqjLLaaa4wSBqYGIDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:0,i:190&iact=rc&page=3&tbnh=170&tbnw=270&start=27&ndsp=12&tx=102.85186767578125&ty=53
javascript:closeWindow()
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šīs produkcijas pārstrāde uz vietas, veicinot meža īpašnieku un 

kokrūpniecības uzņēmēju kooperāciju. 

Dzīves vieta- Uzlabojoties autoceļu kvalitātei un līdz ar to – 

Raunas novada sasniedzamībai no Rīgas, kā arī, attīstoties 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kas rada aizvien 

labākas iespējas veikt darbu un iegūt izglītību attālināti, novadā 

saglabātā dabiskā vide un izcilie ainavas resursi, kā arī aizvien 

labākās nodarbinātības iespējas padarīs novadu par aizvien 

pievilcīgāku dzīves vietu. Novads piedāvās daudzveidīgas dzīves 

vietas – gan ar kvalitatīvu komunālo infrastruktūru nodrošinātus 

daudzdzīvokļu namus Raunā un Drustos, gan ilgstošus sociālās 

aprūpes pakalpojumus, gan arī ainaviskas viensētas. Raunas novada 

pašvaldība novada iedzīvotājiem attīstīs ērtu un drošu transporta un 

komunālo infrastruktūru, nodrošinās kvalitatīvu un pieejamu sociālo 

infrastruktūru. 

2.4. Ilgtermiņa mērķi un prioritātes 
Lai sasniegtu Raunas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ir 

jāsasniedz 3 stratēģiskie mērķi: 

Stratēģiskais mērķis SM1  

SOCIĀLI VIENOTA, IZGLĪTOTA UN SABIEDRISKI AKTĪVA VIETĒJĀ 

SABIEDRĪBA 

Ilgtermiņa prioritāte 1: Cilvēkresursu attīstība  

Iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība. Stratēģiskais mērķis vērsts 

gan uz indivīdu, gan kopēju sabiedrības ilgtspēju. Cilvēkresursu 

attīstības pamatā ir jaunu ģimeņu veidošanās un dabisko pieaugumu 

veicinoši apstākļi, kā arī cilvēku potenciāla veicināšana, nodrošinot 

pieejamu un augsti kvalitatīvu izglītību. Izglītība kā vērtība, 

labklājības un izaugsmes pamats – ikviens bērns novadā ir nacionālā 

bagātība. Augstas kvalitātes, mūsdienīga un daudzveidīga izglītība, 

pieejama katram, atbilstoši vecumam, spējām un nākotnes karjeras 

vajadzībām. Izglītība visās pakāpēs mūža garumā atraisa cilvēku 

radošās un analītiskās spējas, ir kultūras pārmantojamības avots un 

pamats katra cilvēka personības izaugsmei un labklājībai. Tam 

nepieciešams arī paplašināt tālākizglītības iespējas, augsti kvalificēta 

darba spēka piesaisti darbam novadā. Izglītība ir visefektīvākais 

resurss ekonomiskai izaugsmei. No sociālā viedokļa būtiski ir 

stiprināt vietējo identitāti un īpaši atbalstīt radošo aktivitāti teritorijā, 

īstenojot saimnieciski efektīvu, sociāli orientētu pārvaldi un veicinot 

sabiedrības aktivitātes un līdzdalību. Tradīcijas un kultūrvēsture, 

pašdarbības kolektīvi, gadskārtu svētki, ir gan Raunas novada, gan 

arī valsts kultūrvēsturiskais mantojums un nacionālā identitāte. 

Palielinoties iedzīvotāju vidējam vecumam, novadā aizvien lielāku 

nozīmi iegūs veselīgs un harmonisks dzīvesveids, kas ļaus 

pilnvērtīgi nodzīvot ilgāku mūžu. Raunas novada iedzīvotāji saņems 

nepieciešamo atbalstu arī sirmā vecumā, kā arī situācijās, kad viņus 

piemeklējusi slimība vai cita nelaime. Iedzīvotājiem nodrošinātas 

darbavietas un ienākumi, sabiedrība tiek nodrošināta ar 

daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, informēta par 

aktualitātēm novadā un aktīvi iesaistās novada attīstības veicināšanā. 

Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada attīstību sociālajā 

plānošanā. Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība ir viens no pamata 

nosacījumiem dzīves vietas izvēlei dažādām iedzīvotāju grupām, 

īpaši jaunajām ģimenēm. Pašvaldības sniegtie izglītības, veselības 

aprūpes, sociālie, kultūras, brīvā laika pavadīšanas u.c. pakalpojumi 

ir būtiski, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palielinātu 

novada cilvēkresursu kapitālu. Raunas novadā tiks nodrošināta 

efektīva pārvaldība un novada iedzīvotājiem tiks nodrošinātas 

iespējas piedalīties labāko iespējamo lēmumu pieņemšanā. Novada 

pārvaldes institūcijas kopīgi ar iedzīvotājiem izstrādās attīstības 

plānošanas dokumentus un atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas grupas un 

nevalstiskās organizācijas. 
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Stratēģiskais mērķis SM2  

VIDES UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA UN 

INTEGRĀCIJA KVALITATĪVAI DZĪVES VIDEI  

Ilgtermiņa prioritāte 2:Telpiskā attīstība – ilgtspējīgas  

un pieejamas dzīvesvides veidošana  

Ar savu novietojumu starp Valmieru, Smilteni un Cēsīm, kā arī ceļu 

infrastruktūru, Raunas novads ir labi sasniedzama vieta. Raunas 

kultūrvēsturiskais centrs, savrupmāju apbūve un patīkama publiskā 

telpa, Raunas Staburags, lauki un meži – tas veido pievilcīgu dzīves 

telpu Raunas novadā. Raunas novada stiprās puses jāattīsta un 

jāuzlabo, lai noturētu esošos iedzīvotājus un piesaistītu jaunus 

iedzīvotājus, it īpaši ģimenes ar bērniem. Raunas novadam 

jāorientējas uz cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas un strādā novadā vai 

ārpus tā. Tas nozīmē, ka novadā jānodrošina laba sasniedzamība, 

gan novada ietvaros, gan ārpus novada, kā arī pievilcīgi un finansiāli 

pieejami dzīves apstākļi. Svarīgi nodrošināt atjaunojamo dabas 

resursu izmantošanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā. 

Novada dabas un kultūrvēsturisko vērtību kompleksa 

apsaimniekošana un iesaiste tūrisma pakalpojumu attīstībā, kā arī 

ikdienas saimnieciskajā un brīvā laika dzīvē. Novada pārvaldes un 

iedzīvotāju uzdevums ir saglabāt un izkopt šo bagāto mantojumu, 

saglabājot to nākamajām paaudzēm. 

Sakoptas, drošas un veselīgas dzīvesvides veidošana ietver esošo 

mājokļu kvalitātes paaugstināšanu (modernizēšanu), jaunu, pieejamu 

un kvalitatīvu mājokļu būvniecību un apsaimniekošanu. Būtiski ir 

saglabāt lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes produktivitāti, 

un arī platības. Novada ilgtspējīga attīstība ir iespējama labi 

organizētā, resursus taupošā atjaunojamo enerģijas resursu 

izmantošanā, izveidojot kvalitatīvu ceļu, sakaru un informācijas 

tehnoloģiju, enerģijas un vides infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu 

un pievilcīgu lauku vides un ūdeņiem piegulošās ainavas attīstību, 

īstenojot ūdens teritoriju integrētu apsaimniekošanu vietējā un 

reģionālā ikdienas dzīves telpā.  

Attīstīta, sakārtota infrastruktūras, tajā skaitā transporta, 

kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras kvalitāte, būvju un 

publiskās telpas kvalitāte, kā arī vides kvalitāte ir nozīmīgākie 

pievilcīgas dzīves kritēriji. Raunas novadā tiks nodrošināta racionālu 

un efektīvu energoapgādes un komunālās saimniecības sistēmu 

attīstība. Pievilcīga dzīves telpa nodrošina iedzīvotājiem 

komfortablu vidi, kurā strādāt, mācīties un pilnveidoties. Ērta 

sasniedzamība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem 

veiksmīgai Raunas novada attīstībai atbilstoši izvēlētajai novada 

specializācijai. Novadā tiks veicināta transporta infrastruktūras 

attīstība un tās uzturēšana atbilstoši novada iedzīvotāju un uzņēmēju 

interesēm, kā arī tiks nodrošināta sabiedriskā transporta pieejamība 

novada apdzīvotajās vietās. 
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Stratēģiskais mērķis SM3  

INOVATĪVA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA 

Ilgtermiņa prioritāte 3: Daudzveidīga, konkurētspējīga 

un uz vietējo resursu izmantošanu balstīta 

uzņēmējdarbība  

Svarīgi ekonomiskajā izaugsmē pilnībā izmantot pieejamos resursus 

un esošo potenciālu, vienlaicīgi saglabājot ilgtspējīgu domāšanu un 

rīcību attiecībā uz pieejamajiem resursiem. Ražošanas resursi – 

mežs un lauksaimniecībā izmantojamā zeme, derīgie izrakteņi – 

dolomīts, kūdra smilts. Mežs nodrošina ne tikai ražošanu un 

saimniecisko darbību, bet arī ekoloģisku un kvalitatīvu dzīves vidi, 

neskartās dabas telpu. Novadā ir pievilcīgas dabas ainavas, 

daudzveidīgs kultūras mantojums, tūrisma objekti un vēsturiskā 

atpazīstamība, tīrā vide, kas rada īpašo novada identitāti un sekmē 

tūristu piesaisti novadam un var kalpot par pamatu veiksmīgai 

tūrisma pakalpojumu sniegšanas sektora attīstībai. Raunas novadā ir 

potenciāls uzsākt un veiksmīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

Novada labklājība nākotnē balstīsies uz daudzu veiksmīgu mazo un 

vidējo uzņēmumu attīstību, kurās tiks nodrošināts aizvien lielāks 

skaits labi apmaksātu darba vietu. Raunas novadā var tikt izveidotas 

Dabas takas (kājnieku, velo u.c.). gar dažādiem ūdens objektiem, kā 

arī apkārt tiem. Ūdens ir ainaviski vērtīgs resurss, kas var tikt 

izmantots par pamatu šādu maršrutu veidošanā un attīstībā. Turklāt 

maršrutus iespējams izmantot gan individuāliem ceļotājiem un 

grupām, kas ierodas tos apmeklēt bez gidiem, gan tiem popularizēt 

dažādu aktīvās sportošanas pasākumu ietvaros – velobraukšanas, 

skriešanas sacīkstes, piedzīvojumu sacīkstes, komandu treniņi u.tml. 

Kultūrvēsturiskais tūrisms. Tā kā ūdeņi, ūdenskrastu tuvums un 

ūdeņu ainavas vienmēr ir vilinājušas cilvēkus, bieži vien gan 

kultūrvēsturiski objekti, gan modernāka industriālā infrastruktūra 

(tilti, bākas, pārceltuves, dzirnavas u.tml.) meklējama tieši ūdeņu 

tuvumā. Tas savukārt veicina tūristu plūsmas novirzi ūdeņu tuvumā. 

Šādas infrastruktūras esamība var kalpot par pamatu dažādu 

tradicionālu pasākumu rīkošanai ūdeņu tuvumā. Raunas novadam ir 

jāizceļ savas identitātes pievilcīgas puses: pievilcīgas ainavas, 

atrašanās tuvu Valmierai, Cēsīm un Smiltenei, un uz to bāzes 

jāveido ar kaimiņu teritorijām konkurētspējīgs dzīves vietas 

piedāvājums. Novada dome veicina iedzīvotāju uzņēmību, sniedzot 

regulāru informāciju novada mājas lapā un avīzē par 

uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, rīkojot ikgadējo biznesa 

ideju konkursu. Dome atbalsta uzņēmējdarbības informācijas 

sniegšanu ar lauku konsultantu un bibliotēku palīdzību, rīko 

uzņēmēju sapulces un pasākumus, sekmē mājražošanas attīstību. 

Novada teritorijā nepieciešams veidot labvēlīgu vidi 

uzņēmējdarbībai tradicionālajās un īpaši – perspektīvajās jomās – uz 

zināšanām balstītu uzņēmumu un to sadarbības tīklu attīstībai. Tam 

nepieciešama atbilstoša mobilitātes infrastruktūra - lai sasniegtu 

darbavietas novadā un ārpus novada. Ražošanas attīstībai īpaši 

veicināma uz zināšanām balstītu modernu tehnoloģiju un inovāciju 

piesaiste - specializētam ražošanas un pārstrādes biznesam, kas 

orientēts uz produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Pašpietiekama 

un starptautiskā telpā konkurētspējīga novada vietējā ekonomika ir 

attīstāma sadarbībā ar tuvējām pilsētām. Darbavietas jārada uz vietas 

- veidojot ražošanas un citus biznesa objektus speciālās tam 

labiekārtotās teritorijās. Vienlaikus jāizmanto novada teritorijas 

resursi, nodrošinot novada teritorijas attīstību aktīvajai atpūtai 

(piemēram, jāšana, velotūrisms u.c.).  

Pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiski sertificētiem un 

veselīgiem produktiem. Raunas novada ģeogrāfiskais izvietojums 

nodrošina neskartu dabu un ir potenciāls ekoloģiski tīru produktu 

izstrādei. Nākotnē tīra un dabiska vide kļūs arvien būtiskāka 

pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai. 
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Ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji 
1. tabula 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators, vērtība Sasniedzamais rezultāts 

2037. gadā 

Iedzīvotāju skaits novadā 2012. 3510 4000 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums uz 1000 

iedzīvotājiem 

2012. -8.83 -4.7 

Demogrāfiskā slodze  2012. 614 550 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz 1 

iedzīvotāju 

2012. 218 LVL 300 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības 

budžetā uz 1 iedzīvotāju 

2012 35 LVL 45 

Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs 2012. 295 350 

Nevalstisko organizāciju skaits 2012. 18 25 

Bezdarba līmenis % no darbspējīgajiem 

iedzīvotājiem 

2013. 6.3% 4 

Veselības aprūpe (ārsta apmeklējumu skaits) 2012.   

Mežu zemju īpatsvars % 2012 51% 51% 

Teritorijas attīstības indekss, vieta Latvijas novadu 

grupā 

2011 -0.167, 58 0.001; 46 

Reģistrētu uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2012 88 105 

Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits 

uz 1000 iedzīvotājiem 

2011 18 22 

Asfaltēti autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas (%) 2012 Valsts autoceļi -19% 

Pašvaldības autoceļi – 4% 

Pašvaldības ielas – 38% 

Valsts autoceļi -35% 

Pašvaldības autoceļi- 10% 

Pašvaldības ielas -60% 

Centralizēta ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumu pieejamība apdzīvotajās 

vietās (% iedzīvotāju) 

2012 60-80% 70-90% 

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā  Iedzīvotāju aptaujas 

rezultāti 
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3. Telpiskās attīstības 

perspektīva 
Attīstot sava novada teritoriju, 

Raunas novada pašvaldība balstīsies uz 

agrāk izstrādātajos attīstības plānošanas 

dokumentos iekļautajiem nosacījumiem, 

pielāgojoties izmaiņām un izmantojot 

iespējas, ko sniegs reģiona un valsts 

attīstības tendences. 

3.1. Vieta reģionā un funkcionālās 

saites 

Loma Latvijā un Vidzemē  
Atbilstoši hierarhiski augstākajam 

attīstības plānošanas dokumentam - LIAS 

2030 par galvenajiem ekonomiskās 

attīstības centriem kļūs lielās pilsētas, 

mazākas pilsētas un ciemi kalpos kā 

vietējas nozīmes pakalpojumu sniegšanas 

centri, nodrošinās darba vietas vietējā 

līmenī. LIAS ietvaros plānots, ka lauku 

teritorijas valstī nodrošinās resursus 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

produkcijas ražošanai, kvalitatīvu dzīves 

telpu un rekreācijas iespējas pilsētās 

strādājošajiem, valsts kultūrainavas un 

tradīciju saglabāšanu. Raunas novads šī 

dokumenta ietvaros izstrādātajā nacionālo 

interešu telpu kartē ietilpst „Lauku 

attīstības telpā”.
. 

7. attēls Latvijas nacionālo interešu telpas  



RAUNAS NOVADA Ilgtspējīgas attīstības stratēģija       2013.-2037. 

23 
 

 

 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007. – 2027. 

gadam ietvaros Raunas novads ir iekļauts „Lauksaimniecības zemju 

areālā”, to šķērso nacionālas nozīmes ceļš un reģionālas nozīmes 

tūrisma koridors (sk. 8. attēlu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. attēls Vidzemes reģiona telpiskās struktūras vīzija  



RAUNAS NOVADA Ilgtspējīgas attīstības stratēģija       2013.-2037. 

24 
 

Funkcionālās saites  

 

9. attēls Raunas novada funkcionālais 

tīkls 
Apzīmējumi

Novada nozīmes centrs

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

Nacionālas nozīmes transporta saite

Reģionālas nozīmes transporta saite

Novada nozīmes transporta saite

Savsarpējās sadarbības tīkls

Funkcionālās saites

Raunas novads sniedz

 Raunas novads saņem
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Analizējot Raunas novadā esošos resursus ir identificētas 

šādas funkcionālās saites ar blakus esošiem novadiem jomās, kurās 

sadarbība ir izveidojusies vai ir nepieciešams izveidot sadarbību (sk. 

2. tabulu) 

2. tabula Funkcionālās saites 
Funkcionālā 

ietekme 

Sadarbības 

teritorijas 

Sadarbības 

tēmas 

Skaidrojums - vadlīnijas 

turpmākajai sadarbībai 

Izglītība Rīga, 

Smiltenes 

novads, Cēsu 

novads, 

Valmiera, 

Jaunpiebalgas 

novads, 

Priekuļu 

novads 

Vispārējā 

izglītība; 

profesionālā 

izglītība; 

augstākā 

izglītība 

mūžizglītība 

Raunas novadā neatrodas 

profesionālās izglītības 

iestādes. Raunas novada 

iedzīvotāji augstāko 

izglītību iegūst ārpus 

novada. Pašvaldībai 

jāveicina novadnieku – 

augstskolu absolventu 

atgriešanās Raunas novadā. 

Izmantojot pieejamo 

infrastruktūru Raunas 

novadā ir iespēja attīstīt 

mūžizglītības piedāvājumu, 

kas apmierinātu ne vien 

novada iedzīvotājus un 

darba devējus, bet arī 

interesentus ārpus novada. 

Infrastruktūra Rīga, 

Valmiera, 

Smiltenes 

novads, 

Jaunpiebalgas 

novads, 

Priekuļu 

novads 

Autoceļi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadu šķērso nacionālās 

nozīmes autoceļš A2, kā arī 

reģionālie autoceļi (P28; 

P29) 

kuri savieno novadu ar 

Rīgu, Cēsīm, Jaunpiebalgu 

un citām apkārtnes 

pašvaldībām. Šo ceļu 

kvalitāti nodrošina valsts 

institūcijas, taču novada 

pašvaldībai sadarbībā ar 

kaimiņu pašvaldībām ir 

 

 

 

Veloceliņi 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedriskais 

transports 

 

 

 

 

Atkritumu 

saimniecība 

jāveicina šo ceļu attīstība, 

ar tiem saistītās 

infrastruktūras attīstība. 

Novadu teritoriju šķērso 

marķēts velo maršruts 

„Smiltene-Rauna-Cēsis”. 

Sadarbībā ar kaimiņu 

pašvaldībām jāveicina šī 

veloceliņa attīstība, ar tiem 

saistītās infrastruktūras 

attīstība.. 

Sabiedriskā transporta – 

autobusu – līnijas savieno 

Raunas novada 

apdzīvotās vietas ar Rīgu, 

Smilteni, Cēsīm , Alūksni, 

Gulbeni, Balviem.  

Novadā savāktos 

atkritumus apsaimnieko 

SIA „Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekotājs”. 

Pašvaldībai sadarbībā ar 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

uzņēmumiem ir jāveicina 

šķirotas atkritumu 

savākšanas sistēmas 

attīstība. 

 

 

 

Kultūra un 

tūrisms 

Kaimiņu 

pašvaldības un 

citas 

Vidzemes 

reģiona 

pašvaldības 

Tūrisma 

pakalpojumi, 

aktīvās atpūtas 

iespējas 

 

 

 

 

Raunas novadā atrodas 

nozīmīgi kultūrvēsturiskie 

un tūrisma objekti Raunas 

pilsdrupas, Raunas 

Staburags, Piltiņkalns, 

savvaļas zirgi 

„Jaunieviņās”. Novada 

iedzīvotāji aktīvi izmanto 
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Kultūras 

pakalpojumi 

tūrisma un aktīvās atpūtas 

pakalpojumus ārpus 

novada. Novadā kopīgi ar 

kaimiņu pašvaldībām un 

tajās esošajiem nozares 

uzņēmumiem ir jāattīsta 

tūrisma un aktīvās atpūtas 

piedāvājums, tā mārketings, 

veidojot Raunas novada 

zīmolu. 

Raunas novada iedzīvotāji 

aktīvi izmanto kaimiņu 

pašvaldību piedāvātos 

kultūras pasākumus. 

Novadā organizētais 

festivāls „Rodam raunas 

novadā” piesaista arī 

kaimiņu pašvaldību 

iedzīvotājus. Raunas 

novada iedzīvotāji labprāt 

apmeklē kultūras 

pasākumus Rīgā un 

Valmierā. 

Darba tirgus Valmiera, 

Cēsu novads, 

Smiltenes 

novads, 

Jaunpiebalgas 

novads 

Nodarbinātība Novads ir pietiekami ērti 

sasniedzams, lai varētu 

apvienot dzīvošanu Raunas 

novadā ar darbu citās 

pašvaldībās. Papildus 

motivācija šādai izvēlei ir 

novada ainaviskā pievilcība 

un drošība. Tai pat laikā 

Raunas novada iedzīvotāji 

aktīvi izmanto iespēju 

strādāt arī kaimiņu 

pašvaldībās - Cēsīs, 

Valmierā, Smiltenē. 

Veselības 

aprūpe 

Rīga, 

Valmiera, 

Cēsis, 

Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

Pašvaldība sniedz veselības 

un sociālos pakalpojumus 

novada un citu pašvaldību 

Jaunpiebalgas 

novads, 

Smiltenes 

novads, 

Vecpiebalgas 

novads 

pieejamība iedzīvotājiem.  

Raunas novada iedzīvotāji 

veselības aprūpes 

pakalpojumus visbiežāk 

izmanto Cēsu novadā un 

Rīgā. 

Sociālie 

pakalpojumi 

Smiltenes 

novads, 

Jaunpiebalgas 

novads, 

Vecpiebalgas 

novads 

Sociālo 

pakalpojumu 

pieejamība 

Novadā jāizvērtē iespēja 

attīstīt un paplašināt šo 

pakalpojumu sniegšanu, 

balstoties uz esošajiem 

resursiem. Raunas novadā 

darbojas divi pansionāti 

Raunā un Gatartā. 

Pakalpojumu 

pieejamība 

Rīga, 

Valmiera, 

Cēsu novads, 

Smiltenes 

novads 

Sadzīves 

pakalpojumu 

pieejamība, 

iepirkšanās, 

bankas 

pakalpojumi 

Sadzīves pakalpojumi tiek 

izmantoti ārpus novada, 

galvenokārt Cēsīs. Raunā 

iespējams iepirkties un 

iegādāties pirmās 

nepieciešamības preces. 

Raunas novada iedzīvotāji 

visbiežāk iepērkas, apmeklē 

veikalus, izmanto sadzīves 

un bankas pakalpojumus 

Rīgā, Cēsu novadā, 

Smiltenes novadā. 
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Sadarbība ar kaimiņu novadiem  

Raunas novada pašvaldība ir ieinteresēta veiksmīgā 

sadarbībā ar kaimiņu novadiem ar mērķi veicināt savu un kaimiņu 

pašvaldību attīstību. Novada pašvaldība, citas institūcijas un 

uzņēmumi aktīvi sadarbosies ar citām pašvaldībām, meklējot veidus, 

kā racionāli izmantot katrā novadā esošos resursus un infrastruktūru, 

kā arī, lai uzlabotu transporta infrastruktūru un satiksmi uz kaimiņu 

novadiem. Ar kaimiņu pašvaldībām tiks koordinēta sabiedriskā 

transporta, izglītības, kultūras, sociālās, sporta un citas 

infrastruktūras attīstība. Raunas novads kaimiņu pašvaldībām var 

piedāvāt kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi un atpūtu laukos. 

Raunas novada kopīgo interešu (sadarbības) jomas ar citām 

pašvaldībām: 

 Gulbenes novads - 

• Gaujas sateces baseina upju apsaimniekošana; 

• dabas resursu izmantošana robežteritorijās; 

• slēgtās un demontētās dzelzceļa līnijas “Ieriķi - Gulbene” 

tālākā izmantošana 

 Jaunpiebalgas novads- 

• autoceļu P 29 ‘’Rauna - Drusti – Jaunpiebalga’’, V 412 

‘’Ķeņģi – Jaunpiebalga’’, V 235 ‘’Lembis – Drusti – 

Vecpiebalga’’ uzturēšanas un attīstība; 

• slēgtās un demontētās dzelzceļa līnijas “Ieriķi – Gulbene” 

tālākā izmantošana; 

• dabas resursu izmantošana robežteritorijās. 

 Smiltenes novads- 

• Sadarbības projekti; 

• Profesionālā izglītība; 

• V  234; V323 attīstība; 

• dabas resursu izmantošana robežteritorijās; 

• Potenciālie tūrisma maršruti. 

 

 Vecpiebalgas novads- 

• Raunas upe; 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti; 

• Autoceļš V299, V325; 

• dabas resursu izmantošana robežteritorijās. 

 Priekuļu novads- 

• Sadarbība profesionālās izglītības jomā; 

• Dabas resursu izmantošana robežteritorijās; 

• V323, V296, V183 autoceļu attīstība; 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti; 

• Sporta aktivitātes. 

 Raunas novadam saglabājušās ciešākas saites ar bijušā Cēsu 

rajona centru – Cēsīm. Cēsīs atrodas vairāku valsts 

institūciju nodaļas, kas apkalpo arī Raunas novadu. Cēsīs 

koncentrējās gan dažādi valsts pārvaldes pakalpojumi (zemes 

dienests, zemesgrāmata, Valsts ieņēmumu dienests u.c.), gan 

ir plašs kultūras un sporta pasākumu klāsts. Cēsīs ir pieejama 

arī veselības aprūpe. Cēsis nodrošina Raunas novada 

iedzīvotājus arī ar izglītības pakalpojumiem un darba vietām. 

Šobrīd Raunas novadam ir sadarbība arī ar Amatas novadu, ar kuru 

noslēgts līgums par kopīgas Būvvaldes un Izglītības pārvaldes 

pakalpojumiem. 

3.2 Satiksmes infrastruktūra 
 

Raunas novadu šķērso vairāki Latvijas valsts autoceļi – 

galvenais autoceļš A2, reģionālie autoceļi P28, P29 (32,1 km 

kopgarumā), kā arī vairāki vietējie autoceļi (72.44 km kopgarumā). 

(sk. 11 attēlu). Šo infrastruktūru attīsta un uztur valsts institūcijas, 

taču šo ceļu attīstība ir būtiska gan Raunas novadam, gan arī 

kaimiņu novadiem.  
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Valsts autoceļš A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža 

(Veclaicene), kas ir daļa no starptautiskā tranzītceļa, kas savieno 

Rīgu ar Pleskavu, arī nākotnē būs nozīmīgākā transporta artērija. 

2037. gadā novada iedzīvotāju mobilitāti un veiksmīgu saimniecisko 

darbību nodrošinās kvalitatīvs ceļu tīkla asfalta segums un regulāri 

ceļu uzturēšanas un tīrīšanas darbi. 
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10. attēls Kopīgo  interešu 

teritorijas 

Apzīmējumi

Novada nozīmes centrs

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

¾¾¿ Attīstāmais sab. transporta savienojums





Novada nozīmes transporta saite





Reģionālās nozīmes transporta saite





Nacionālas nozīmes transporta saite

Tūrisma koridors

Velotūrisma koridors

Ainaviski vērtīgās teritorijas

Kopīgie saimniecikso mežu masīvi

! ! ! Maģistrālais gāzes vads
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Velomaršrutu tīkls izveidojams visā novada teritorijā, 

savienojot apdzīvotās vietas un interesantus apskates objektus. 

Novada teritoriju šķērsojošās 110kV augstsprieguma 

elektrolīnija parādīta 11. attēlā. 2037. gadā visā novada teritorijā 

jānodrošina pieejamība kvalitatīviem mobilā telefona sakariem, 

pieejai platjoslas internetam, energoapgādes jaudu pietiekamība 

mājsaimniecībām un ražošanas objektiem. Kvalitatīvi sakari, 

komunikāciju iespējas un pieeja informācijai nosaka gan investīciju 

un uzņēmējdarbības iespējas, gan iedzīvotāju piesaisti un noturību. 

Lai paaugstinātu novada dzīves vides kvalitāti un konkurētspēju, ir 

jānodrošina augoša komunikāciju un informācijas pakalpojumu 

kvalitāte un to pieejamība visā novada teritorijā. Stratēģija paredz 

veidot mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu, 

nodrošinot augstas kvalitātes infrastruktūru –telekomunikāciju un 

datu pārraides tīklu attīstību visā novada teritorijā. 

Īpaša nozīme novada attīstībā būs energoefektivitātes 

jautājumiem un atjaunojamo resursu ilgtspējīgai vadībai, pārejot uz 

resursu efektīvu ekonomiku, veicinot atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu, nodrošinot efektīvu vides aizsardzību. 

Būtisks pašvaldības teritorijas attīstības priekšnoteikums ir 

iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas 

tehniskās infrastruktūras esamība. Augstas kvalitātes 

inženierinfrastruktūras un transporta nodrošināšanas mērķis ir 

paaugstināt iedzīvotāju, darbaspēka, tūristu, kravu, enerģijas, 

informācijas plūsmas nodrošinošo komunikāciju un objektu 

darboties spēju, samazinot veicamo attālumu, patērējamo laiku un 

izmaksas. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātru sasniedzamību ar 

sabiedrisko transportu, novadam ir jāattīstās līdz ar kopējā Vidzemes 

reģiona sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidi. Visā novadā ir 

jāveido ar Valmieru un citiem reģionālajiem centriem vienojoša, 

savstarpēji integrēta sabiedriskā transporta sistēma. Tā jāveido 

saistībā ar perspektīvo apdzīvojuma struktūru. Kvalitatīvam 

sabiedriskajam transportam ir jānodrošina novada iedzīvotāju 

iespējas pēc iespējas īsākā laikā sasniegt savas dzīves un darba 

vietas gan novada teritorijā, gan arī Valmierā un Rīgā. 

Stratēģija nosaka, ka sabiedriskā transporta maršrutos ir 

jānodrošina visu novada ciemu sasniedzamība ne retāk kā 3 reisi 

dienā (katrā virzienā) ar aprēķinu, lai maksimālais attālums 

kājāmgājējiem līdz sabiedriskajam transportam nepārsniegtu 3 km. 

 

Satiksmes un infrastruktūras attīstības virzieni  

 Nodrošināt efektīvas un ilgtspējīgas saites starp visiem novada 

ciemiem, attīstīt novada iekšējo ceļu tīklu, lai nodrošinātu visu 

apdzīvoto vietu sasniedzamību. 

 Valsts galvenā autoceļa A2 un reģionālo autoceļu kvalitātes 

uzlabošana;  

 Attīstīt efektīvu, vienotu ar Valmieru un citiem reģionālajiem 

centriem sabiedriskā transporta sistēmu, integrējot vietējā un 

reģionālā transporta tīklus, uzlabot sabiedriskā transporta 

pakalpojumu līmeni novada teritorijā, lai 

paaugstinātu/nodrošinātu ciemu un citu apdzīvoto vietu 

savstarpējo sasniedzamību 

 Pārskatīt novada iekšējo ceļu tīklu un tā saistību ar valsts 

galvenajiem ceļiem; 

 Racionāla un funkcionāla ceļu tīkla izveidošana un ceļu 

kvalitātes uzlabošana; 

 Reģionālas nozīmes autoceļa - reģionālas nozīmes tūrisma 

koridora P 29 Rauna–(Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga 

seguma atjaunošana. Ceļš nav asfaltēts, kas būtiski kavē tūrisma 

un aktīvās atpūtas iespējas Drustu pagastā. Sadarbībā ar 

Jaunpiebalgas novadu tiks veicināta šī autoceļa attīstība. 

 Apkalpes infrastruktūras tīkla izveidošana un attīstīšana ap 

nacionālas un reģionālas nozīmes autoceļiem. 
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 Uzlabot pieeju pakalpojumiem, informācijai, sakariem un 

darbavietām, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošas 

informācijas sistēmas un augstas kvalitātes infrastruktūru – 

telekomunikācijas un datu pārraides tīklus. Nodrošināt 

līdzvērtīgu pieeju informācijas un telekomunikāciju 

pakalpojumiem visā novada teritorijā. 

 Veidot novadā videi draudzīgu infrastruktūru un veicināt 

efektīvas, ilgtspējīgas energoapgādes radīšanu. Veidot novadā 

videi draudzīgu enerģijas apgādes patēriņa infrastruktūru un 

veicināt efektīvas, ilgtspējīgas energoapgādes radīšanu. 

 Paredzēt arī alternatīvo enerģijas avotu – vēja, ūdens, saules 

enerģijas, vietējo atjaunojamo energoresursu – zemes siltuma, 

biomasas, biogāzes u.c. izmantošanu. 

 Uzlabot ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas, nodrošināt iedzīvotājiem augsti kvalitatīvus vides 

infrastruktūras pakalpojumus. Attīstīt dalītās atkritumu 

savākšanas sistēmas. 

 Vietējais autoceļš V187 Rauna-Valmiera nodrošina saikni starp 

Drustiem un Valmieru. Ceļš nav asfaltēts. Šī ceļa attīstība 

būtiski ietekmētu sadarbību ar Valmieru un novada attīstību. 

 Vietējais autoceļš starp Raunu un Lisu arī nav asfaltēts. Ceļa 

attīstība sadarbībā ar valsts institūcijām, radītu papildus iespējas 

Rozes ciema attīstībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Apdzīvojuma struktūra un pakalpojumu 

pieejamība 2030 
Latvijā, līdzīgi kā vairumā citu pasaules valstu, iedzīvotāju 

skaita samazināšanās lauku teritorijās un mazajos ciemos ir 

izteiktāka, nekā lielākajos apdzīvotajos centros. Sagaidāms, ka šī 

tendence turpināsies un iedzīvotāju skaits turpinās samazināties arī 

Raunas novada mazajos ciemos, vairāk koncentrējoties Raunā. Šī 

iemesla dēļ ir nepieciešams plānot nākotnē pieejamo pakalpojumu 

klāstu Raunas novada apdzīvotajās vietās, lai nodrošinātu racionālu 

pieejamo finanšu līdzekļu izlietojumu un vienlaikus nodrošinātu 

novada iedzīvotājus ar nepieciešamākajiem pakalpojumiem. 

Attīstības stratēģija paredz apdzīvojuma telpiskās struktūras 

attīstības virzienus, veicinot līdzsvarotu pašvaldības sociāli 

ekonomisko attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu, vides resursu un 

dabas aizsardzības atbildīgu vadīšanu un zemes racionālu 

izmantošanu. Apdzīvojuma telpiskās struktūras tīkla veidošanos 

vistiešāk ietekmē galvenās transporta un cita veida saiknes 

nodrošinošās infrastruktūras un nozīmīgāko apdzīvoto vietu - 

potenciālo dzīves un attīstības centru, savstarpējais izvietojums. 

Nākotnē saglabājama esošā apdzīvojuma struktūra, mērķtiecīgi 

veidojot katra centra identitāti, kas balstīta uz vietas vēsturi un 

tradīcijām, veidojot pievilcīgu publisko telpu un nodrošinot 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 
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 11. attēls Esošā satiksmes  un 

inženiertehniskā  infrastruktūra  

Apzīmējumi

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

!<< Central. siltumapg., ūdensapg., kanalizācija

!< Central. ūdensapg., kanalizācija

!( Ražošanas atbalsta punkti





Valsts galvenie autoceļi





Valsts reģionālie autoceļi

Valsts vietējie autoceļi

¾¾¿¿ Sab_transp_savienojumi

! ! Maģistrālais gāzes vads

! ! 110 kW elektrolīnija
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Apdzīvojuma attīstības virzieni  

 Izmantot visu apdzīvojuma centru potenciālu. 

 Nodrošināt ekoloģiskās situācijas nepasliktināšanos. 

 Veicināt dzīves vides kvalitātes atšķirību izlīdzināšanos 

Raunas novada teritorijā. 

 Nodrošināt novada apdzīvotajās vietās pievilcīgu vidi gan 

iedzīvotājiem, gan investoriem, mazināt telpiskās un dzīves 

līmeņa atšķirības. 

 Veicināt esošo ciemu attīstību un dzīvotspēju, tur koncentrējot 

ekonomiskās aktivitātes, kvalitatīvus mājokļus un 

pakalpojumus, maksimāli efektīvi izmantojot teritoriju un 

resursus, kā arī priekšrocības, ko dod Valmieras, Cēsu un 

Smiltenes tuvums. 

 Attīstīt ciemu iedzīvotājiem daudzveidīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas dzīvesvietas tuvumā. 

 Ilgtspējīgas vides kvalitātes nodrošināšanai novada ciemos ir 

jāsakārto ielu tīkls, ranžējot ielas pēc to nozīmes satiksmes 

plūsmas organizēšanā, veidojot atbilstošus ielu profilus. 

 Jāuzlabo ielu segums, jāuzstāda satiksmes drošība aprīkojums 

un apgaismojums. 

 Jāsekmē plašu e-pakalpojumu izplatību un pielietošanu, tai 

skaitā interneta pieejamību un izmantošanu novadā visās 

vecuma grupās, bezmaksas platjoslas interneta pieejamību 

apdzīvotajās vietās. 

 Drustos jāveido jauniešu centrs, Raunā mūžizglītības centrs, 

Tautas/kultūras nams un muzejs. 

 Lai paaugstinātu/nodrošinātu dzīves vides pievilcību, novada 

teritorijā iedzīvotāji jānodrošina ar sociālajiem pakalpojumiem 

atbilstoši pieprasījumam, tostarp: 

• pietiekošu vietu skaitu novada pirmskolas izglītības iestādēs; 

• vietām skolās visos - pamat- un vidējās izglītības līmeņos; 

• ērti sasniedzamām pirmējās apkalpes medicīnas iestādēm 

(ģimenes ārstu praksēm) ar pietiekamu kapacitāti; 

• ērti izmantojamām/pieejamām, daudzveidīgām sociālās 

aprūpes iestādēm (dienas centri, vasaras nometnes 

skolēniem, sociālās mājas, pansionāti u.tml.); 

• iespēju ērti izmantot/piekļūt daudzveidīgiem 

kultūras/izglītojošiem un izklaides pasākumiem (literāri un 

mākslinieciski sarīkojumi, lekcijas, teātru izrādes, koncerti, 

pašdarbības pulciņi, ansambļi, kori, izstādes u.tml., atpūtas 

vakari dažādām paaudzēm) kā arī sporta laukumiem, 

stadioniem, labiekārtotām peldvietām, treniņu un sacensību 

telpām. 

 Mazākās apdzīvotajās vietās jāattīsta kopienas centri – vietas, 

kur ciema iedzīvotāji pulcējas sociālām aktivitātēm un iegūst 

informāciju, šādi apvienojot tautas namu, bibliotēku un daļēji 

pildot arī muzeja, uzņēmējdarbības atbalsta centra un 

pārvaldības funkcijas. Kopienas centru funkcijas katrā no 

ciemiem var tikt noteiktas atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un 

nepieciešamībām, izmantojot pašvaldībai piederošas telpas. 
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Apdzīvotā 

vieta 

Apdzīvojuma 

līmenis 

Statuss un 

pakalpojumi 

2012.gadā. 

Slīprakstā – 

pakalpojumi, kurus 

nesniedz 

pašvaldība. 

Līdz 2037. gadam 

attīstāmie 

pakalpojumi. 

Treknrakstā – jauni 

pakalpojumi. 

Slīprakstā 

– pakalpojumi, kurus 

nesniedz pašvaldība 

RAUNA Novada 

nozīmes 

centrs 

Novada 

administratīvais 

centrs; 

• Pakalpojumu 

sniegšanas centrs 

(centrālā 

administrācija), 

pašvaldības 

informācijas punkts; 

• Tūrisma 

informācijas centrs; 

• Pirmsskolas, 

pamata, vidējā 

izglītība; 

• Bibliotēka; 

• Kultūras 

pakalpojumi; 

• Publiskā sporta 

infrastruktūra; 

• Primārā un 

sekundārā veselības 

aprūpe, zobārsts, 

aptieka; 

• Sociālās aprūpes 

pakalpojumi; 

• Centralizēta 

siltumapgāde, 

ūdensapgāde, 

Novada administratīvais 

centrs; 

• Pakalpojumu 

sniegšanas centrs 

(centrālā 

administrācija), 

pašvaldības 

informācijas punkts; 

• Tūrisma informācijas 

centrs; 

• Pirmsskolas, pamata, 

vidējā izglītība; Vidējā 

profesionālās ievirzes 

izglītība; 

• Mūzikas, sporta un 

mākslas skolas filiāles; 

• Bibliotēka; 

• Mūžizglītības centrs; 

• Tautas nams; 

• Publiskā sporta 

infrastruktūra; 

• Primārā un sekundārā 

veselības aprūpe, 

zobārsts, aptieka; 

• Sociālās aprūpes 

pakalpojumi; 

• Centralizēta 

siltumapgāde, 

notekūdeņu 

apsaimniekošana; 

• Ielu tīkls, ielu 

apgaismojums; 

• Jauniešu centrs; 

• VUGD; 

• Pasts; 

• Uzņēmumi, 

pakalpojumi, 

veikali, 

• aptieka; 

• Sabiedriskā 

transporta mezgla 

punkts; 

• Sabiedriskā 

ēdināšana 

• Bankomāts 

• Publiskā interneta 

pieejamība; 

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 

dzīvojamais fonds 

/dzīvesvietas 

nodrošinājums; 

• publiski pieejamas 

atpūtas un sporta 

teritorijas; 

ūdensapgāde, 

notekūdeņu 

apsaimniekošana; 

• Ielu tīkls, ielu 

apgaismojums; 

• VUGD; 

• Pasts; 

• Uzņēmumi, 

pakalpojumi, veikali, 

• aptieka; 

• Ražošanas uzņēmumu 

teritorija 

• Muzejs 

• Sabiedriskā transporta 

mezgla punkts; 

• Naktsmītnes 

• Sabiedriskā ēdināšana 

• Bankomāts 

• Publiskā interneta 

pieejamība;  

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, dzīvojamais 

fonds /dzīvesvietas 

nodrošinājums; 

• publiski pieejamas 

atpūtas un sporta 

teritorijas; 

DRUSTI Vietējas 

nozīmes 

centrs 

Drustu pagasta 

pārvalde; 

• Tautas nams, 

bibliotēka; 

• Muzejs; 

• Primārā veselības 

aprūpe; 

• Centralizēta 

ūdensapgāde, 

Drustu pagasta 

pārvalde; 

• Tautas nams, 

bibliotēka; 

• Muzejs; 

• Jauniešu centrs 

• Primārā veselības 

aprūpe; 

• Centralizēta 

3. tabula pakalpojumu pieejamība Raunas novadā 
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notekūdeņu 

• apsaimniekošana; 

• Ielu tīkls, ielu 

apgaismojums; 

• Pasts; 

• Sabiedriskais 

transports; 

• Uzņēmumi, veikals, 

pakalpojumi. 

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 

dzīvojamais fonds 

/dzīvesvietas 

nodrošinājums; 

• publiski pieejamas 

atpūtas un sporta 

teritorijas 

ūdensapgāde, 

notekūdeņu 

• apsaimniekošana; 

• Ielu tīkls, ielu 

apgaismojums; 

• Pasts; 

• Sabiedriskais 

transports; 

• Uzņēmumi, veikals, 

pakalpojumi; 

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 

dzīvojamais fonds 

/dzīvesvietas 

nodrošinājums; 

• publiski pieejamas 

atpūtas un sporta 

teritorijas 

ROZES Ciems • Bibliotēka; 

• Sociālie 

pakalpojumi; 

• Centralizēta 

ūdensapgāde, 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

sistēma; 

• Sabiedriskais 

transports; 

• Uzņēmumi, 

pakalpojumi, 

veikali; 

• Publiskā interneta 

pieejamība; 

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 

dzīvojamais fonds 

• Kopienas centrs ar 

telpām kultūras 

pasākumiem; 

• Sociālie pakalpojumi; 

• Centralizēta 

ūdensapgāde, 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

sistēma; 

• Sabiedriskais 

transports; 

• Uzņēmumi, 

pakalpojumi, veikali. 

• dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 

dzīvojamais fonds 

/dzīvesvietas 

nodrošināts transports 

/dzīvesvietas 

nodrošinājums; 

• nodrošināts 

transports skolēnu 

nogādāšanai uz 

tuvāko izglītības 

iestādi  

 

skolēnu nogādāšanai 

uz tuvāko izglītības 

iestādi nodrošinājums; 

Pārējās apdzīvotās vietas Pārējo apdzīvoto vietu – ciemu, viensētu un 

viensētu grupu plašāka attīstība netiek 

prognozēta. Tiek atbalstīta viensētu un to grupu 

pastāvēšana lauku teritorijā, lai saglabātu 

tradicionālo lauku apdzīvojuma veidu, veicinātu 

vienmērīgu lauku apdzīvotību, saglabātu 

kultūrainavu un tradīcijas. Apdzīvotās vietas 

nodrošināmas ar ceļiem, elektroenerģijas un 

komunikāciju infrastruktūru. 
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12. attēls Apdzīvojuma struktūra un publisko 

pakalpojumu pieejamība 2030  

Apzīmējumi

Novada nozīmes centrs

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

!( Ražošanas atbalsta punkti

Publiskā un inženiertehniskā infrastruktūra

(!n Novada dome

!n Pagasta pārvalde

!G Ambulance

(!A Aptieka

!(G Ārstu prakse

!0( Baznīca

(!* Pirmsskolas izglītība

(!S Pamatskola

(!V Vidusskola

! Bibliotēka

(!I Interešu izglītība

(!J Jauniešu centrs

! Mūžizglītības centrs

(!; Kultūras pieejamība

!; Brīvdabas estrāde

(!M Muzejs

(!Ö Pasts

(!B Bankomāts

!<< Central.siltuamg., ūdensapg., kanaliz.

!< Central.ūdensapg., kanal.

(!@ Platjoslas internets

(!5 Pārtikas veikals

!e Tūrisma informācijas centrs

dª Soc. pakalpojumi

(!t Sociālais dienests

(!P Pansionāts

!æ Kapsēta

kj kompostēšanas laukumi

!< Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

V VUGD

! ! 110 kW elektrolīnija

! ! Maģistrālais gāzes vads
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3.4. Lauku teritorija 
Lauku teritorijas ir telpa ciemiem un ietver lauksaimniecības 

un mežu teritorijas, ūdeņus, ekonomisko aktivitāšu teritorijas, īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, vietas tūrismam un rekreācijai. Tieši 

lauku teritorijas vērtības nosaka Raunas novada īpašo kultūras 

identitāti. Daudzveidīgo lauku teritoriju un kvalitatīvas vides 

nodrošināšanas mērķis ir lauku teritoriju sociālās un ekonomiskās 

attīstības veicināšana. Lauku apvidu aktivizēšanai galvenokārt 

jānotiek, maksimāli izmantojot pieejamos resursus, teritoriju 

atšķirīgo izmantošanu, saglabājot tradicionālās nozares, orientējot 

tās uz specializāciju un saistītu nozaru attīstību.  

Īpaši stiprināmi tie lauku teritoriju elementi, kas svarīgi novada 

ilgtspējīgai attīstībai. Lai saglabātu lauku telpas esošās kvalitātes, 

veicinātu ekonomisko attīstību un paaugstinātu iedzīvotāju dzīves 

līmeni, ņemot vērā pieejamos resursus, teritorijas līdzšinējās 

izmantošanas un attīstības īpatnības un perspektīvo ekonomisko 

darbību, ilgtspējīgas attīstības stratēģija izdala šādus būtiskus 

novada lauku teritorijas elementus: 

 Lauku telpa 

 Mežu telpa 

 Ražošanas teritorijas 

 Tūrisma /rekreācijas un ainaviski nozīmīgas teritorijas. 

 

Lauku telpa 

Tiek atbalstīta daudzveidīgu teritoriju izmantošanu un 

apbūvi – dažādotu lauksaimniecisko darbību, viensētu tipa apbūve, 

apbūve tūrisma, rekreācijas un citu komercobjektu apbūvei, 

dīķsaimniecību izveidei, derīgo izrakteņu ieguvei u.c., cik tālu tas 

nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un 

nepasliktina blakusesošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas. 

Ar ražošanu saistītai saimnieciskai darbībai ārpus apdzīvotajām 

vietām primāri izmantojamas līdz šim laikā izmantotās (t.sk. 

degradētās) teritorijas, tās atbilstoši sakārtojot, rekonstruējot un 

intensificējot to izmantošanu. 

Lauksaimniecības attīstība tiek atbalstīta visā novada 

teritorijā, bet ilgtspējīgas attīstības stratēģija īpaši akcentē 

lauksaimniecības teritorijas, kurās ir potenciāls konkurētspējīgai 

lauksaimniecībai un lauksaimniecība noteikta kā prioritāte, 

saglabājot, attīstot un atbalstot. 

Teritorijās galvenā attīstības prioritāte būs visa veida 

lauksaimnieciskā darbība, īpaši atbalstot lielražošanu, 

lauksaimniecības produkcijas pārstādi un bioloģisko 

lauksaimniecību. 

 Publiskā infrastruktūra tiks plānota un attīstīta tā, lai veicinātu 

videi draudzīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstību; 

 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija tiks pēc 

iespējas ierobežota; 

 Tiks sekmēta lauksaimniecības uzņēmumu attīstība, izmantojot 

konkurētspējīgas, videi draudzīgas un modernas saimniekošanas 

metodes; 

 Vietās ar augstu ainavisko un ekoloģisko vērtību tiks veicināta 

bioloģiskās lauksaimniecības attīstība; 

 Ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādi saistītās rūpnieciskās 

aktivitātes ieteicams koncentrēt ražošanas zonās pie apdzīvotām 

vietām. 
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Mežu telpa  

Izmantojamas ienākumu veidošanai, līdzsvarojot 

mežsaimniecības intereses ar tūrisma un rekreācijas vajadzībām; 

Novada teritorijā mežsaimniecība ir svarīga ekonomikas 

nozare. Ņemot vērā esošo mežu teritoriju izvietojumu, ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija nosaka mežsaimniecībai nozīmīgākās novada 

teritorijas ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai un 

prioritāti mežu saimnieciskajai izmantošanai. 

Mežsaimniecības teritoriju izmantošanas mērķis ir ilgtspējīga 

mežsaimniecība un mežu apsaimniekošana, sabalansējot mežu 

izmantošanas ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. Lielās 

mežu platības ir priekšnoteikums, lai novadā varētu attīstīties ne 

tikai mežistrāde un mežsaimniecība, bet arī mežrūpniecība un 

kokapstrāde, kas orientēta uz produkciju ar augstāku pievienoto 

vērtību, ražojot ne tikai kokmateriālus, bet arī būvkonstrukcijas un 

dažādus gatavus izstrādājumus. Savukārt lielā zvēru daudzveidība 

var kļūt par impulsu medību tūrisma attīstībai. Mežsaimniecības 

teritorijās ir veicināma arī medību tūrisma un dabas tūrisma attīstība, 

veidojot atbilstošu infrastruktūru, iekārtojot mednieku mājas, atpūtas 

vietas, piebraucamos ceļus utt. 

 Meži tiks apsaimniekoti atbilstoši vides un dabas aizsardzības 

prasībām; 

 Publiskā infrastruktūra tiks plānota un attīstīta tā, lai veicinātu 

videi draudzīgas un konkurētspējīgas mežsaimniecības attīstību; 

 Meža zemju transformācija tiks pēc iespējas ierobežota; 

 Izstrādātajās platībās mežs tiks atjaunots un kopts; 

 Neizmantotās lauksaimniecības zemes tiks apmežotas. 

 

 

Tūrisma/ainaviski vērtīgās teritorijas  

Meži un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir galvenais 

resurss daudzveidīgai saimnieciskai darbībai, kam papildus iespējas 

piešķir izcilās ainaviskās kvalitātes un kultūrvēsturiskais mantojums, 

kā arī ūdeņu bagātība - daudzie ezeri, mozaīkveida kultūrainava ar 

iekoptiem laukiem, tradicionālo apbūvi un raksturīgajām 

būvformām. Kultūrainava ir viena no Raunas novada lielākajām 

vērtībām. Ainaviskās vērtības ir iesaistāmas novada tēla un zīmola 

veidošanā un popularizēšanā. Ainaviski vērtīgajās teritorijās ir 

saglabājama to ekoloģiskā, estētiskā, rekreatīvā un sociālā vērtība. 

Ainaviskās teritorijas kā nozīmīgs resurss iesaistāmas aktivitātēs 

tūrisma, atpūtas un rekreācijas piedāvājuma veidošanā. Ainavas 

atspoguļo novada cilvēku dzīvi, dabas un saimnieciskās darbības 

mijiedarbības rezultātu konkrētā vietā un laikā, tajās vienlaikus 

nolasāma gan pagātne, gan šodiena. Ainavas mainās un attīstās laika 

plūsmā kopā ar kultūru, kas arī mainās. Ja vidē ienāk cita, sveša 

kultūra, tad iepriekšējās ainavas vietā tiek radīta jauna ainava, kurā 

paliek zīmes no oriģinālās kultūras. Tādējādi galvenais ainavu 

veidojošais faktors ir kultūra, kas rodas no cilvēku prāta, nevis no 

dabas ietekmes. 

Teritoriju attīstības prioritāte ir to kultūrvēsturisko un 

estētisko vērtību saglabāšana, kopšana un popularizēšana, teritoriju 

ilgtspējības nodrošināšana un daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu ar 

augstu pievienoto vērtību attīstība, novada ainavas daudzveidības un 

savdabības saglabāšana un nostiprināšana. 

 Publiskā infrastruktūra tiks plānota un attīstīta tā, lai veicinātu 

videi draudzīgu un konkurētspējīgu aktīvās atpūtas un tūrisma 

pakalpojumu attīstību; 
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 Tiks sekmēta ar tūrismu un aktīvo atpūtu saistītu, novada 

identitātei atbilstošu uzņēmumu attīstība, vienlaikus nodrošinot 

ainavas, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu 

nākamajām paaudzēm. 

 Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras attīstība tiks koordinēta 

ar kaimiņu pašvaldībām. 

 Tiks nodalītas augstas intensitātes tūrisma teritorijas un 

intensīva tūrisma attīstība ārpus šīm teritorijām netiks pieļauta. 

Augstas intensitātes tūrisma teritorijas būs labi saistītas ar 

reģionālas nozīmes autoceļiem un sabiedriskā transporta tīklu. 

 Novada ainavas vērtības tiks uzturētas un koptas, nepieļaujot 

vērtīgāko skatu punktu aizaugšanu un ainaviskās vietās veidojot 

jaunus skatu punktus, nepieļaujot ainavu degradējošu būvju un 

infrastruktūras attīstību; 

 Tiks veicināta Vidzemei tradicionālās apbūves rakstura, 

viensētu un to grupu, siluetu, formu, mērogu, būvniecības 

tradīciju saglabāšana 

Vadlīnijas teritorijas plānojumu, lokālplānojumu 

un tematisko plānojumu izstrādei 
 

Raunas novada attīstības centri:  

 Novadā blīvā apbūve un ekonomiskās aktivitātes galvenokārt 

jāveido ciemu teritorijās un to tiešā tuvumā, maksimāli 

izmantojot esošo ceļu infrastruktūru un inženiertīklus; 

 Jāveido pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai 

maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan 

vērtīgās lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots 

esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. 

 

Mežu teritoriju areāli: 
 Mežu teritoriju areālu prioritāte ir mežu ilgtspējīga attīstība un 

mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo 

funkciju īstenošanai. 

 Tajās mežu teritorijās, kurās atrodas aizsargājamās dabas 

teritorijas, jebkādas darbības veicamas saskaņā ar spēkā 

esošajiem likumiem un tiem pakārtotajiem MK noteikumiem. 

 Jārada apstākļi mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 

iedzīvotāju rekreācijas vajadzību nodrošināšanai. 

 

Lauku teritoriju areāli (Lauku telpa)  

 Maksimāli jāsaglabā lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās 

arī daudzveidīgu darbību - pamatfunkcijas nodrošināšanai 

nepieciešamos ražošanas objektus, tai skaitā lauksaimniecības 

un lopkopības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, kokapstrādes 

uzņēmumus, sabiedriskās un komerciestādes, kā arī viensētas. 

  Jāparedz, ka neizmantojamās lauksaimniecības zemes 

iespējams apmežot. 

 

Transporta infrastruktūra  

 Pilsētā un ciemos gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas ir 

jānosaka kā sarkanās līnijas (esoša vai projektētā ielas robeža) 

un būvlaides (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz 

apbūvei). 
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 Transporta infrastruktūras teritorijās var izvietot objektus un 

uzņēmumus, kas saistīti ar to pamatfunkcijas nodrošināšanu. 

 

Tūrisma/ainaviski vērtīgās teritorijas:  

 Dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgu teritoriju attīstības prioritāte 

ir dažādas dabas un kultūrvēsturiskajai videi draudzīgas ar 

tūrismu un rekreāciju saistītas aktivitātes un saimnieciskā 

darbība, medniecība, kā arī tūrisma, infrastruktūras attīstība. 

 Visā novada teritorijā tiek atbalstīta arī daudzveidīga tūrisma 

veidu attīstība – lauku tūrisma attīstība, amatniecības, aktīvās 

(ūdenstūrisms u.c.) un pasīvās atpūtas iespējas un dažādu 

pakalpojumu uzņēmumu veidošana. 

 Nodrošināt publiski pieejamas teritorijas iedzīvotāju rekreācijai, 

uzlabot vides un infrastruktūras kvalitāti atpūtas zonās un 

nodrošināt pieejamību publiskām ūdensmalām. 

 Jāveicina tūrisma infrastruktūras pilnveidošana. 

 

Ražošanas teritorijas:  

 Ražošanas attīstības centi jāveido, lai nodrošinātu rūpniecības 

uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 

infrastruktūru, kā arī lai mazinātu varbūtējo negatīvo ietekmi uz 

citām teritorijām.  

 Starp rūpniecības un dzīvojamās apbūves teritorijām jāparedz 

buferzonu un atbilstoši izplāno ceļu un ielu tīklu, lai mazinātu 

transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām. 

 



RAUNAS NOVADA Ilgtspējīgas attīstības stratēģija       2013.-2037. 

41 
 

  

13. attēls Telpiskās 

attīstības perspektīva 2037 

Apzīmējumi

Novada nozīmes centrs

"6 Vietējas nozīmes ciems

!. Ciems

!( Apdzīvota vieta

!( Ražošanas atbalsta punkti

Tūrisma koridors

Lauku telpa

Meža telpa

Ražošanas telpa

Tūrisma/ainaviski vērtīgā telpa




Nacionālas nozīmes autoceļs




Reģionālas nozīmes autoceļs




Novada nozīmes autoceļi

Valsts vietējie autoceļi

!

! !

!

!
110 kW elektrolīnija

!

! !

!

!
Maģistrālais gāzes vads
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ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 
Lai īstenotu Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

sekotu tās ieviešanai, Raunas novada pašvaldība regulāri, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, aktualizēs ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

pakārtotus vidēja termiņa plānošanas dokumentus – Raunas novada 

attīstības programmu un ilgtermiņa plānošanas dokumentu - Raunas 

novada teritorijas plānojumu. 

Raunas novada attīstības programmā noteiktie vidēja termiņa mērķi 

un rezultatīvie rādītāji ir saskaņoti ar Raunas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā noteiktajiem ilgtermiņa mērķiem un 

rezultatīvajiem rādītājiem, lai nodrošinātu to, ka: 

 Attīstības programma ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas ieviešanu; 

 novērtējot attīstības programmas ieviešanu, vienlaikus tiktu 

novērtēta arī ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešana. 

Informāciju par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvo rādītāju 

izpildi apkopos Raunas novada pašvaldības administrācija, iekļaujot 

to novada publiskajā gada pārskatā. Informācija tiek iegūta, 

pieprasot nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm, 

nodaļām. Reizi trīs gados publiskie gada pārskati tiks papildināti ar 

pārskatu par Raunas novada telpiskās attīstības perspektīvas 

īstenošanu. Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus 

var pārskatīt, veikto saraksta un rezultātu izmaiņu pamatojumu 

iekļaujot publiskajā gada pārskatā. 

Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus iespējams 

pārskatīt, rezultātu izmaiņu pamatojumu iekļaujot attīstības 

programmas uzraudzības ziņojumos.
 


