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13. § 

Par Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

 (Ziņo Evija Zurģe, Andris Neimanis) 
 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantu un 10.pantu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 5.pantu, 12.pantu, 20.pantu un 21.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 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādi. 

2. Par Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes vadītāju, 

apstiprināt E. Zurģi. 

3. Apstiprināt Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes 

darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

4. Paziņojumu par Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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.  

 

 

Domes priekšsēdētājs  (zīmogs) (paraksts)    A. Neimanis 

 

Sēdes protokoliste 

domes sekretāre    paraksts)    L. Plūme 
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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, 13. §) 
 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādei 

 

1. Pamatojums 

1.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

1.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma; 

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

plānošanas procesā”; 

2. Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis: 

2.1. Izstrādāt Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā IAS), kurā noteikts 

ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. 

2.2. Raunas novada IAS izstrādāt ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Vidzemes 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un 

prioritātes. 

3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi: 

3.1. Noteikt Raunas novada ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) nākotnes redzējumu (vīziju) 

3.2. Noteikt stratēģiskos mērķus; 

3.3. Noteikt attīstības prioritātes; 

3.4. Noteikt telpiskās attīstības perspektīvu- rakstveidā un grafiski ietverot: 

3.4.1. vēlamās ilgtermiņa izmaiņas un galvenās funkcionālās telpas; 

3.4.2. apdzīvojuma struktūru un pakalpojuma klāstu atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem; 

3.4.3. galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras attīstībai; 

3.4.4. dabas teritoriju t.sk. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju telpisko struktūru; 

3.4.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas; 

3.4.6. prioritāri attīstāmās teritorijas. 

3.5. Telpiskās attīstības perspektīvā noteikt teritorijas attīstības vadlīnijas; 

3.6. Nodrošināt sabiedrības iesaisti un līdzdalību Raunas novada IAS izstrādē iesaistot darba grupās un 

sabiedriskajās apspriedēs`. 

3.7. Izstrādes laika grafiks: 

3.7.1. Raunas novada IAS 1. redakcijas izstrāde – 2012. novembris; 

3.7.2. Raunas novada IAS sabiedriskā apspriešana – 2012. novembris-decembris; 

3.7.3. Raunas novada IAS gala redakcijas sagatavošana līdz 2013. gada septembrim 

3.7.4. Lēmums par Raunas novada IAS noteikšanu kā gala redakciju un iesniegšana Vidzemes 

plānošanas reģionā atzinuma sniegšanai -2013. gada septembris; 

3.7.5. Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam apstiprināšana līdz 2013. 

gada 31. decembrim. 

 

 

 

Raunas novada domes priekšsēdētājs       Andris Neimanis 

 


