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1. RAUNAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.2030.GADAM IZSTRĀDES UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS APRAKSTS
Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde
tika uzsākta, pamatojoties uz Raunas novada pašvaldības domes Raunas novada domes 2012.
gada 28. marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3. 13.p.)
„Par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu un 2012. gada 28.
marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3. 12.p.) „Par Raunas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu. Publicēts paziņojums novada mājas lapā www.rauna.lv un
novada informatīvajā izdevumā „Raunas novada vēstis”.
Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde notika
vienlaicīgi. Izstrādes procesā notika vairākas darba grupas, kurās dalību ņēma pašvaldības
deputāti un speciālisti, iedzīvotāji un tika definēti novada izaicinājumi, SVID, notika darbs
pie Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas stratēģiskās daļas un novada
telpiskā attīstības perspektīvas:
 19.09.2013.
 10.10.2013.
 24.10.2013
28.08.2013. novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 9., 6§) „Par Raunas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Raunas novada Attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu. Publiskā apspriešana
tika organizēta no 16.09.2013.-13.10.2013. Publiskās apspriešanas sapulces notika 2013.
gada 10. oktobrī plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas
pagasts, Raunas novads un 2013. gada 10. oktobrī plkst. 14.00 Drustu pagasta Tautas namā,
Drusti, Raunas novads. Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika publicēts pašvaldības
tīmekļa vietnē www.rauna.lv un lēmums publicēts Raunas novada pašvaldības informatīvā
izdevumā.
30.10.2013. Raunas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 12., 12§) par Raunas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu un
nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Pēc Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas, 27.12.2013., Raunas novada dome
pieņēma lēmumu par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un
Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu.
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS
2.1. Raunas novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu
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2.2. Darba uzdevums Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
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2.3. Raunas novada domes lēmums par Attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu
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2.4. Darba uzdevums Attīstības programmas izstrādei
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2.5. Raunas novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas 1. Redakcijas publisko apspriešanu
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2.6. Raunas novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
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2.7. Raunas novada domes lēmums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
apstiprināšanu
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2.8. Raunas novada
apstiprināšanu

domes

lēmums

par

Attīstības

programmas
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3. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDI
3.1. Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu
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3.2. Paziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas publisko apspriešanu tīmekļa vietnē www.rauna.lv
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3.3. Paziņojums par attīstības plānošanas dokumentu publisko
apspriešanu novada informatīvajā izdevumā Raunas novada vēstis
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3.4. Paziņojums par attīstības plānošanas dokumentu gala redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas dokumentu nodošanu
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
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4. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU DARBA GRUPU
SANĀKSMES
4.1. Veselības un sociālās aprūpes darba grupas sanāksme
2012. gada 19. septembrī, Raunā plkst.16.00
KOPSAVILKUMS
DALĪBNIEKI:
1. Evija Zurģe (Raunas novada pašvaldība, izpilddirektore);
2. Linda Zūdiņa (Raunas novada pašvaldība, izpilddirektores p.i.);
3. Lelde Buliņa (Raunas novada sociālās aprūpes centrs);
4. Vēsma Veldze Petrova (Raunas novada pašvaldība, sociālais dienests);
5. Andra Butlere (Raunas novads, iedzīvotāja);
6. Tatjana Mastiņa (Raunas novads, iedzīvotāja);
7. Valda Zvaigznīte (Raunas novada pašvaldība, sociālais dienests);
8. Valentīna Ņilova (Raunas novada domes deputāte);
9. Dzintra Slišāne (Raunas novada domes deputāte);
10. Linda Reķe (Raunas novads, VSCA „Vidzeme”);
11. Sandra Fišmeistare (Raunas novada pašvaldība, sociālais dienests);
12. Inga Kārkliņa (Raunas novada pašvaldība, sociālais dienests);
13. Inna Brahuna (Raunas novada pašvaldība, sociālais dienests);
14. Aivars Damroze( Raunas novada domes deputāts);
15. Guntars Peitruts (Raunas novads, iedzīvotājs);
16. Baiba Miezīte (Raunas novads, iedzīvotāja);
17. Gunta Biģe (Raunas novads, iedzīvotāja);
18. Ieva Kalniņa (Raunas novada pašvaldība, konsultante).
DARBA KĀRTĪBA
1.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas koncepcija
1.2. Novada vīzija
1.3. Stratēģiskie mērķi
1.4. Prioritātes
2. Kādam būt Raunas novadam 2037. gadā
Ar Raunas novads lepojas:
 Lepojas ar bagātiem dabas resursiem (ainava, ievērojamas vietas un objekti),
laba vieta tūrisma attīstībai. Lai šī bagātība arī 2037. gadā tiktu saglabāta,
pareizi saimniekojot, lai intensīvās lauksaimniecības rezultātā netiktu
pazaudēta novada unikālā ainava un dzīves vietas vērtība.
 Lepojas ar to, ka Raunas novada pašvaldība ir uz vietējiem cilvēkiem
orientēta, atvērta pašvaldība.
 2037. gadā novada attīstība tiktu veidota ar mērķi, lai nodrošinātu labklājību,
uz pozitīvu attīstību.
 Lepojas ar apkārtējo dabu, vidi, aktīviem, darboties gribošiem cilvēkiem.
2037. g. – apdzīvots novads, lai atgriežas aizbraucēji, katrā pagastā saglabātos
vēsturiskās īpatnības, sakārtota infrastruktūra uzņēmējdarbības vides attīstībai.
19
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 Lepojas ar saviem novada cilvēkiem, 2037. g., lai novads attīstītos vienoti (kā
viena kopiena).
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SVID ANALĪZE (darbs grupās)
Veselības aprūpe, sociālā aizsardzība
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

-Sociālo pakalpojumu
nodrošinājums
novadā
-Aprūpe mājas,
pakalpojuma
pieejamība
-Pašvaldības sociālais
atbalsts
maznodrošinātajiem
-Sociālo darbinieku
pieejamība novadā;

-Demogrāfiskās situācijas
pasliktināšanās, jauniešu
aizplūšana
-Veselības aprūpes iestāžu
tehniskais aprīkojuma
neatbilstība mūsdienu prasībām
-Sociālo pakalpojumu pieejamība
-Ģimenes ārsta pieejamība
Drustos
-Izpratnes trūkums par atkarību
ierobežošanu un veselīgu dzīves
veidu
-Rehabilitācijas pakalpojumu
trūkums
-Apdzīvojamās platības trūkums
(sociālās mājas, grupu mājas)
-Liels sociālo pakalpojumu
saņēmēju skaits
-Novadā samazinās medicīnas
speciālistu skaits un lauku
iedzīvotāju pieejamība (attālums,
cena u.tml.) veselības aprūpes
jomā
-Atsevišķu sabiedrības grupu
zemā sociālā aktivitāte

-Sociālo pakalpojumu klāsta
paplašināšana (mājaprūpe, vientuļo
veco ļaužu mītnes „sociālās mājas”
izveide Raunā)
-Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstīšana,
veidošana laukos (īpaši pēc iespējas
tuvāk dzīvesvietai
- Valsts atbalsts pašvaldību brīvākai
rīcībai lemjot par atbalstu sociālajā
jomā
-Investīciju piesaiste veselības,
sociālās un izglītības jomas
attīstībai
-Sadarbība ar uzņēmējiem sociālās
situācijas uzlabošanai
-Kvalificētu medicīnas speciālistu
piesaiste
-Transporta nodrošinājums bērnu
nokļūšanai no Drustiem pie
zobārsta Raunā

-Hronisko pacientu
pieaugums novadā
-Maznodrošināto iedzīvotāju
skaita palielināšanās
-Sociālekonomiskā situācija
valstī
-Veselības aprūpes, sociālās
aprūpes un palīdzības klientu
pieaugums
-Biežas izmaiņas jomas
normatīvajos aktos
-Cilvēku pesimisms
-Sabiedrības noslāņošanās
-Valsts atbalsta trūkums
veselības aprūpei un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai
-Sociālo problēmu
saasināšanās (noziedzība,
veselības problēmas,
atkarības, sociālo tīklu
izzušana, mājokļu kvalitāte
u.c.).
- Sabiedriskā transporta
nodrošinājuma
pasliktināšanās

4. Vīzija, novada pamatvērtības
Atslēgas vārdi vīzijai:
 Ģimenes.
 Vidzeme (saistībā ar Latvijas kultūrvēsturisko novadu iedalījumu)
 Dabas resursi (upes, ainavas, reljefs u.c.)
 Novada kontūra
 Ar kultūrvēsturi (objekti, tradīcijas).
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4. Stratēģiskie mērķi
 SM1 –Sabiedrība
 SM2 – Dzīves vide
 SM3 - Ekonomiskā attīstība
Esošā pārvaldības darbība – komunikācijā ar iedzīvotājiem tiek plaši izmantoti sociālie
tīkli (tiek rīkotas aptaujas u.c. pasākumi), lai ir „atpakļsaite” no iedzīvotājiem. Atvērti
pašvaldības speciālisti. Skolēnu izglītošana par pašvaldības darbību (jaunatnes ieinteresētība
un zināšanu līmenis par pašvaldību). Būtu vēlams veido jauniešu iniciatīvas grupu, kas
piedāvātu inovatīvas idejas.

24

PĀRSKATS par Raunas novada IAS un AP izstrādi

4.2. izglītības, kultūras, NVO, jauniešu darba grupas sanāksme
2012. gada 10. oktobrī, Raunā plkst.16.00
KOPSAVILKUMS
DALĪBNIEKI:
1. Linda Zūdiņa (Raunas novada pašvaldība, izpilddirektores p.i.);
2. Sanita Krone (Raunas novads, iedzīvotāja);
3. Ligita Biģe (Raunas novads, iedzīvotāja);
4. Aivars Damroze( Raunas novada domes deputāts);
5. Klāvs Kalnačs (Raunas novads, jauniešu centrs);
6. Inga Pērkone 9Raunas novada pašvaldība, Drustu tautas nama vadītāja);
7. Aīda Vašile (Raunas novada pašvaldība, Drustu pamatskolas direktore);
8. Jānis Butlers (Raunas novads, iedzīvotājs)
9. Aiga Zvēriņa (Raunas novada deputāte);
10. Ieva Veģere (Raunas novada iedzīvotāja);
11. Linda Kručāne (Raunas novada pašvaldība, jauniešu centrs);
12. Mareks Dombrovskis (Raunas novada pašvaldība, jauniešu centrs);
13. Ieva Kalniņa (Raunas novada pašvaldība, konsultante).
DARBA KĀRTĪBA
1.Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas koncepcija (prezentācija)
2. Darbs grupās
Kopsavilkums:
Rīcības, uzdevumi
Kultūra
 Cilvēkresursa nodrošinājums, štata vieta, kas koordinē sportu, kultūru,
jauniešu darbu, sabiedrisko attiecību speciālists-Kultūras centra izveide Raunā,
ar kultūras nama vadītāju (cilvēks, kas par to „deg”).
 Nepieciešams veikt materiālā, nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma
revīziju, apkopojumu. Kas bijis no senatnes līdz mūsdienām... „Rūsiņš”, caur
ko varam sevi popularizēt. Apzinamies vietas nozīmību, identitāte. Rodas
piemiņas vietas, Zilākalna Marta, Cimze- tūrisma attīstība izmantojot
kultūrvēsturisko mantojumu
 Pilnvērtīga muzeja izveide Raunā;
 Mājas lapā interaktīvajā vidē „Resursu centrs” – auklītes, galdniecības
pakalpojumi,u.tml....
 Mājas lapas uzlabošana
 Drustu baznīcas labiekārtošana, vides sakārtošana.
 Novada vides un kultūras resursu piedāvāšana radošam kultūras darbam (ļaut
radoši izpausties....ļaut izpausties radošām personībām, aicināt pie sevis.
Novada popularizēšana.
 Raunas un Drustu pagastu sadraudzības pasākumi, interešu un vecuma grupu
ietvaros. Saliedētības pasākumi.
Izglītība
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 Vidusskolai piesaistīt profesionālo ievirzi (piemēram īsā laikā iegūt
profesionālo ievirzi, piemēram sports, mūzika, lai piesaistītu no kaimiņu
novadam
 Jaunas izglītības programmas, vakarskola, tālmācība, mūžizglītība, neformālā
izglītība.
 Bērnudārza projekta turpināšana Raunā, lai pārvērstu par sākumskolu.
 Mūzikas un sporta skolas filiāle Raunā un Drustos.
 Drustu Tautskolas telpās attīstīt bērnu un jauniešu interešu izglītības centru.
 Atbalsta, motivācijas programma pedagogiem no novada pašvaldības, lai
veicinātu pedagogu motivāciju strādāt un piesaistītu jaunus speciālistus
 Specializēts pētījums par skolēnu samazināšanās tendencēm novada skolās.
 Motivēt sadarbību ar vecākiem
 Radīt apstākļus, lai bērni neaizplūst uz kaimiņu novadiem-pētījums par skolu.
Kas ir skolas vājākā vieta. Skola? Sadarbība starp vecākiem un skolu? Meklēt
iespējas...pasvaldība, vecāki skola.
Sports
 Trūkst cilvēka, kas koordinētu sporta attīstību, pulciņu darbību.
 Drustos ir zāle, bet nav kas apmāca, vada treniņus. Ikdienas sporta dzīves
koordinēšana, jo viss ir uz pašiniciatīvu.
 Mājas lapā sadaļu sports, aktīvie sportisti šajā sadaļā informētu par saviem
sasniegumiem
 Trūkst sporta inventārs
3. SVID analīze
Iedzīvotāji un apdzīvojums
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

-augsts latviešu tautības
iedzīvotāju īpatsvars
-Lauku iedzīvotāji ar pozitīvu
domāšanu un aktīvu darbu
-Migrācijas samazināšanās
2011. gadā;

-Iedzīvotāju skaita samazināšanās
-Dabiskā pieauguma rādītājs
-Zems iedzīvotāju blīvums
-Zems nodarbināto skaits ražošanas un
apstrādes nozarē
-Brīvo darba vietu neesamība
-Sociālekonomiskie rādītāji
-Sabiedrības noslāņošanās
-Sliktais nodrošinājums ar sabiedrisko
transportu

-Nodarbinātības veicināšanas
pasākumu īstenošana
-Attīstīt dažādu sadzīves
pakalpojumu piedāvājumu, kas
rada priekšnoteikumus ērtas
dzīves vides attīstīšanai
-Atbalsts jaunajām ģimenēm un
jauniešiem, kuri vēlas dzīvot un
strādāt novadā

- Demogrāfiskās situācijas
pasliktināšanās – negatīvs dabiskais
pieaugums,
- darbspējas vecuma iedzīvotāju
īpatsvara samazināšanās,
- iedzīvotāju novecošanās tendence
- Valsts sociālekonomiskās
situācijas pasliktināšanās
-Darba vietu trūkums, nemotivē
jauniešus atgriezties uz dzīvi
novadā
-Darba spēka aizplūšana uz Rīgu un
ārvalstīm

Izglītība, sports un kultūra
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

-Raunas novada iedzīvotāji
-Pašvaldības atbalsts skolu
attīstībai
-Pirmsskolas izglītības
pieejamība Drustos un
Raunā
-Sporta svētki un
velobraukšana Drustos
-Pieejami trenažieru un
sporta zāles pakalpojumi
Drustos

-Nepietiekama un novecojusi
izglītības, sociālo, kultūras
iestāžu un sporta objektu
materiālā bāze un to
infrastruktūra
-Kultūras pasākumu trūkums
-Atpūtas iespēju trūkums
jaunajām ģimenēm
-Kultūras, tautas nama trūkums
Raunā
-Sabiedrības kūtrums

-Bērnu un jaunatnes aktivitātes atbalstīšana un
veicināšana
-Cilvēkresursu apzināšana, kas spētu izglītot
apkārtējos
-Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana
-Jauniešu centra izveide Drustos
-Ģimeņu prestiža, sabiedriskās dzīves līdzdalības
stiprināšana
-Piederības sajūtas un patriotisma veidošana
-Ārzemju pieredzes ieguve un informācijas
apmaiņa

-Izglītības iestāžu slēgšana un
izglītības līmeņa
pasliktināšanās
-Kultūras tradīciju un
kultūrmantojuma izzušana
-Bērnu un jauniešu kopskaita
un īpatsvara samazināšanās
-Neziņa par valsts politiku un
nākotnes situāciju izglītības
jomā
-Demogrāfiskā situācija
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-Novadpētniecības muzejs
Drustos
-Finansiāls atbalsts
braukšanai sabiedriskajā
transportā novada
bērniem
-Brīvā laika pavadīšanas
iespējas jauniešiem
Raunā, pirmsskolas
bērnime Drustos
-Futbola un hokeja
entuziastu grupas
-Jauns, labi aprīkots
Tautas nams Drustos
-Spēcīgi pašdarbnieki visos
vecuma posmos Drustos
un Raunā
-Kultūrvēsturiskās vērtības
un tradīcijas.
-Pilsētu tuvums ļauj baudīt
kvalitatīvus kultūras
pasākumus, nebraucot uz
Rīgu
-Festivāls „Rodi Raunas
novadā”- kā tradīcija

-Cilvēkresursu trūkums, kas
organizē sporta un kultūras
pasākumus
-Pamesti novārtā Raunas parki
-Skolēnu skaita samazināšanās
- Kvalitatīvu un kompetentu
pedagogu trūkums Drustos
-Sabiedrības audzināšanadisbalans starp pienākumiem
un tiesībām
-Bērniem nav iespējams
apmeklēt baseinu
-Bērnu izglītošana ārpus
novada skolas
-Vāja sporta dzīves
organizētība Raunā
-Brīvā laika pavadīšanas
ne/iespējas bērniem un
jauniešiem Drustos
-Sadarbības trūkums starp
Drustiem un Raunu dažādu
jautājumu risināšanā- jaunieši,
izglītība, kultūra, sports)
-Cilvēkresursu trūkums, kas
nodrošinātu pilnvērtīgu laika
pavadīšanu sporta un
trenažieru zālē
-Sadarbība trūkums starp skolu
un vecākiem
-Jaunieši nodarbinātība , īpaši
vasaras laikā

-Vietējā kultūras mantojuma saglabāšana un
atjaunošana, novadpētniecības atbalstīšana;
-Sistemātiska iedzīvotāju vajadzību
noskaidrošana
-Tautskolas telpu izmantošana brīvā lika centra
izveidei bērniem un jauniešiem Drustos
-Sporta laukuma pilnveidošana
-Brīvprātīgais darbs
-Jaunu pedagogu piesaiste
-Mājas lapā sadaļa „Resursu centrs”
-Piesaistīt citu novadu kultūras un sporta aktīvus
dalībniekus
-Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus kultūras un
sporta dzīvei nepieciešamajam inventāram
-Vasaras nometņu organizēšana bērniem
-Vidusskolas klasēs izveidot profesionālās
ievirzes programmas, lai piesaistītu skolēnus no
kaimiņu novadiem
-Pabeigt iesākto sākumskolas celtniecību Raunā
-Sporta infrastruktūras pilnveidošana
-Kultūrvēsturiskā mantojuma revīzija
-Radošu telpu izveide dažādu interešu grupu
sanākšanai
-Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus kultūras un
sporta dzīvei nepieciešamajam inventāram

-Skolnieku aizplūšana uz
kaimiņu novadu skolām
-Sabiedrības novecošanās, īpaši
pedagogu vidū
-Tuvumā esošās pilsētas
piesaista darba spēku, kā
rezultātā skolnieki mācīties
brauc līdz vecākiem
- Profesionālās izglītības
sistēma nodrošina tikai dažu
specialitāšu sagatavošanu un
nepietiekošu profesionāļu
skaitā
-Izglītības sistēma
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4.3. Uzņēmējdarbības un tūrisma darba grupas sanāksme
KOPSAVILKUMS
DALĪBNIEKI:
1. Leonīds Palms (z/s Pļavnas);
2. Rūta Kļaviņa (z/s Ozolkalns);
3. Līga Pommere (Balt-Go);
4. Jolanta B erkolte( SIA Maribu);
5. Edgars Berkolts ( SIA Maribu);
6. Ilze Lubūze (z/s Lubūži)
7. Jānis Salmanis (z/s Viesuļi)
8. Raitis Kalējs (SIA Nestik);
9. Kārlis Sarmulis (z/s Sarmuļi);
10. Laimonis Bite (z/s Lejas smurģi);
11. Uldis Rudzītis (z/s Jaunieviņas);
12. Tatjana Jankovska (psa Baižkalna Staļļi);
13. Drustu tautas nama vadītāja);
14. Veronika Linuža ( sia Linužlenda):
15. Astrīda Paurniete (CLKC);
16. Ieva Kalniņa (Raunas novada pašvaldība, konsultante).
DARBA KĀRTĪBA
1.Raunas novada uzņēmēju aptaujas kopsavilkums
2. Īss pašreizējās situācijas kopsavilkums
2. SVID analīze
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Fizioģeogrāfija un vide
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

-Daudzveidīgie un bagātie dabas
resursi – meži, derīgie izrakteņu,
ūdeņi, lauksaimniecībā izmantojamās
zemes
-Mežs ir viens no nozīmīgākajiem
Raunas novada dabas resursiem
-Novadā nav būtisku gaisa
piesārņojuma avotu un citu bīstamu
piesārņojuma avotu
-Pietiekami izvērsts ceļu tīkls ar
iespēju veicināt apdzīvoto vietu
attīstību
-Teritoriālais izvietojums tuvu valsts
galvaspilsētai.
-Pilsētu tuvums, kurās ir pastāvīgs
darbaspēka un preču pieprasījums

-Klimatiskie apstākļi novadā
būtiski ietekmē
lauksaimniecību, jo salīdzinot
ar Latviju kopumā, Raunas
novadā ir relatīvi īsāks
veģetācijas periods
-Vietējo resursu nepilnvērtīga
un neefektīva izmantošana
-Nepietiekami pašvaldības
finanšu līdzekļi vides
aizsardzības pasākumu
īstenošanai

-Vietējo dabas resursu izmantošana
(lauksaimniecības, tūrisma u.c. nozaru
attīstībai)
-Dažādu finanšu resursu piesaiste vides
aizsardzības projektu īstenošanai
-Novada teritorija ar gleznainajām un
daudzveidīgajām ainavām ir piemērota
rekreācijai un tūrisma attīstībai
-Atrašanās vieta tuvu nacionālas un
reģionālas nozīmes centriem Valmierai,
Smiltenei, Cēsīm
-Zaļās idejas attīstība

-Pieaugot saimnieciskajai
aktivitātei, tūrismam var
pasliktināsies vides
stāvoklis
-Pamestu un degradētu
teritoriju veidošanās
-Dabas objektu bojāeja
ierobežoto finanšu līdzekļu
dēļ
-Dabas katastrofas, globālā
sasilšana

Infrastruktūra, ekonomika un uzņēmējdarbība
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

- ģeogrāfiskais novietojums, valsts,
reģionālo autoceļu pieejamība (t.sk.
tuvums)
-attālums līdz apkārtējām pilsētām
atsevišķu novadā darbojošos
uzņēmumu atpazīstamība (Raunas
Lauktehnika, Raunas bruģakmens,
Siera ražotne, SIA Pavasars)
-Tūrismam pievilcīga un aktīva vide,
nozīmīgi tūrisma un kultūrvēsturiskie
resursi, neskarta daba un gleznainas
ainavas
-komunālo pakalpojumu
nodrošinājums (atkritumu
apsaimniekošana, ūdensapgāde)
-Līdzšinējā pašvaldības pieredze ES
struktūrfondu apguvē infrastruktūras
attīstībai
-Dabas resursu daudzveidība
(ievērojami L/S un meža resursi,
biotopi, derīgie izrakteņi,
atjaunojamie dabas resursi, tūrisma
resursi) un to pieejamība
-Ilga pieredze tradicionālajā

-Vienveidīga uzņēmējdarbība
-Lauksaimniecībā izmantojamo
zemju nepietiekama
apsaimniekošana.
-Raunas novada un vietējās
produkcijas zīmolu
neatpazīstamība tirgū
-Maz un nepietiekami attīstīti
mazie un vidējie uzņēmumi
-Sliktā autoceļu infrastruktūra
-Dzīvojamā fonda trūkums
-Darba vietu trūkums
-Izglītības sistēma, kas
neveicina uzņēmējdarbības
domāšanu
-Ēdināšanas pakalpojumu
trūkums
-Tūrisma maršrutu trūkums
-ES fondu apguves apjoms un
līdzfinansējuma ierobežotās
iespējas
-Kvalificētu speciālistu trūkums
novadā
-Iedzīvotāju skaita

-Tūrisma resursu piedāvājuma
dažādošana, tūrisma vides attīstīšana
-Vietējās lauku produkcijas (ieskaitot
lauksaimniecības ražojumu) noieta tirgu
paplašināšana, atbalsts amatniecības
attīstīšanai
-Energoefektīvu un videi draudzīgu
tehnoloģiju ieviešana.
-NVO sektora aktivizēšana
-Infrastruktūras uzlabošana novada
centrā
-Novada potenciāla (vide un dabas
resursi) izmantošana uzņēmējdarbības
attīstībai
-Starpnovadu sadarbības paplašināšana
ar kaimiņu novadiem, veidojot kopīgus
tūrisma maršrutus un pasākumus
-Novada atpazīstamības veicināšana
-ES fondu finansējuma iespējas
-Finansējuma piesaiste/projektu
izstrāde (speciālista piesaiste)
-Interneta pieejamības uzlabošana
laukos
-Tūrisma nozares attīstība

-Ļoti mainīga darba tirgus
struktūra.
-Uzņēmējdarbības
aktivitātes samazināšanās,
bezdarba līmeņa
pieaugums.
-Valsts ekonomiskās
nestabilitātes ieilgšana,
krīze.
-Augsta inflācija,
iedzīvotāju pirktspēja
samazinās.
- Atkarība no
politekonomiskās
situācijas ES un pasaulē.
- Globalizācija, zemā
konkurētspēja
- Latvijas valsts politikas
maiņas
- Iedzīvotāju migrācija
- Demogrāfiskās situācijas
pasliktināšanās;
- Lielo pilsētu tuvums, kā
rezultātā iedzīvotāju
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lauksaimnieciskajā ražošanā
-Attīstīta būvmateriālu ražošana
-Maģistrāla gāzesvada tuvums

(pakalpojuma ņēmēju) un
maksātspējas samazināšanās,
kas kavē attīstību
-Interneta nepilnīga kvalitāte
un pieejamība laukos
-Elektronerģijas pieslēgumu
lielās izmaksas.
-Ierobežots sabiedriskā
transporta nodrošinājums
-Iedzīvotāju mazā savstarpējā
sadarbība un aktivitāte
- Komunikācijas trūkums
-Sociālo pabalstu politika, kas
neveicina bezdarba
mazināšanos
-Sadarbības trūkums ar
uzņēmējiem un iedzīvotājiem
-Vietējo resursu nepilnvērtīga
izmantošana
-Iedzīvotāju zemā aktivitāte
-Finanšu resursu ierobežojums
-Labiekārtotu sabiedrisko vietu
(parki, laukumi, tirdzniecības
vietas, tikšanās vietu, atpūtas
u.c.) trūkums
-Tūrisma infrastruktūras
nesakārtotība

-Infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām
-Drustu centrā apgaismojuma
izveidošana
-Publiskās privātās partnerības projektu
realizācija
--Prakšu veicināšana uzņēmumos no
skolām
-Velomaršrutu izstrāde
-Ražošanai „brīvo teritoriju ceļveža”
veidošana
-Kultūras mantojuma piesaiste
uzņēmējdarbībai

izvēlas dzīvot pilsētās ar
labāk attīstītu
infrastruktūru
-Jauna administratīvi
teritoriālā reforma
- Sociālo pabalstu politika,
kas neveicina vēlmi strādāt
- Nodarbinātības politikas
neveidošana valstī
- Uzņēmējdarbībai
nedraudzīga nodokļi
politika
- Ražošanas resursu cenu
pieaugums
(elektroenerģija, degviela
- Klimata pārmaiņu
iespaids uz
lauksaimniecības kultūru
audzēšanu, tūrismu,
bioloģisko daudzveidību
- Finanšu resursu
samazināšanās
- Administratīvie šķēršļi
jauniešu darbaspēka
piesaistei
- Valsts politikas un
pasaules ekonomikas
tendenču radītais izmaksu
pieaugums
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4.4. Apvienotā darba grupa
27.03.2013. Rauna
KOPSAVILKUMS
DALĪBNIEKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evija Zurģe (Raunas novada pašvaldība, izpilddirektore);
Linda Zūdiņa (Raunas novada pašvaldība izpilddirektores p.i.);
Rūta Kļaviņa (z/s Ozolkalns);
Mareks Dombrovskis (Raunas novada pašvaldība, jauniešu centrs);
Uldis Kalniņš (Raunas novada domes deputāts);
Aivars Damroze (Raunas novada domes deputāts);
Alda Raiskuma (Raunas novada domes deputāts);
Edgars Berkolts ( SIA Maribu);
Ieva Kalniņa (Raunas novada pašvaldība, konsultante).

DARBA KĀRTĪBA
1. Ziņojums par paveikto
2. Darbs grupās
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4.5. Raunas novada IAS un AP 1. Redakcijas publiskās apspriešanas
sanāksme
2013. gada 10. oktobrī
Drustu Tautas nams,
Sanāksme plkst. 14.00
Sanāksmi vada Raunas novada domes izpilddirektore - Linda Zūdiņa
Protokolē – Ieva Kalniņa
Piedalās: Jānis Arājs (pensionārs), Aija Ciguze (Drustu bibliotēka), Inga Pērkone
(Drustu Tautas nama vadītāja).
1. L. Zūdiņa - Ievadvārdi par sabiedriskās apspriešanas mērķi un kur iespējams
atrast, iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentu projektiem.
Galvenais mērķis ir iegūt papildus priekšlikumus un atsauksmes par izstrādāto
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas pirmo redakciju.
Darba grupas, kas tika organizētas 2012.-2013. gadā, kas deva savu skatījumu
un priekšlikumus par Raunas novada attīstību, pēc kā arī tika veidota
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1.redakcija.
2. I. Kalniņa- iepazīstina ar IAS un AP 1. Redakciju, izstrādes mērķiem, novada
attīstības priekšnoteikumiem, izvirzītajiem mērķiem un plānotajām rīcībām.
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3. diskusijas
J Arājs: pauž viedokli, ka ir labs un pamatīgs darbs. Rada priekšstatu par novadu un tā
attīstības iespējām. Aicina papildināt ar muzeja attīstības iespējām, norādot, ka muzejs
ir līdzeklis, lai padarītu novadu redzamu. Aicina papildināt ar Drustu pagasta
pamatvērtībām.- Drustu ezerpili, Auļukalnu, Dūķu ezeru, kā arī uzsver, ka Drustos ir
bijusi viena no pirmajām draudzesskolām.
I. Pērkone: lūdz papildināt ar Drustu tautas nama II kārtas rekonstrukciju.
A. Ciguze aicina ievērtēt arī piekļūšanu bibliotēkas telpām.
Sanāksmi slēdz: 15.30
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4.6. Raunas novada IAS un AP 1. Redakcijas publiskās apspriešanas
sanāksme
2013. gada 10. oktobrī
Raunas novada domē, 2. stāva zāle,
Sanāksme plkst. 17.00
Sanāksmi vada Raunas novada domes priekšsēdētāja - Evija Zurģe
Protokolē – Ieva Kalniņa
Piedalās: Agris Kalniņš (iedzīvotājs), Vija Bernharde (pensionāre), Georgs
Maiznieks (pensionārs), Linda Zūdiņa (izpilddirektore), Jānis Pālēns, Uldis Kalniņš
(Raunas novada domes deputāts)
1. E. Zurģe - Ievadvārdi par sabiedriskās apspriešanas mērķi un kur iespējams
atrast, iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentu projektiem.
Galvenais mērķis ir iegūt papildus priekšlikumus un atsauksmes par izstrādāto
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas pirmo redakciju.
Darba grupas, kas tika organizētas 2012.-2013. gadā, kas deva savu skatījumu
un priekšlikumus par Raunas novada attīstību, pēc kā arī tika veidota.
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1.redakcija.
2. I. Kalniņa- iepazīstina ar Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2037.gadam (turpmāk tekstā IAS) un Attīstības programmas 2014.2020. gadam projektu prezentācija, iepazīstināšana ar IAS un AP izstrādes
procesu, tā saturu, stratēģiskās daļas (vīzija, mērķi, prioritātes, ekonomiskā
specializācija) un telpiskās attīstības perspektīvas (galvenās funkcionālās
telpas) risinājumiem.
3. Diskusijas
V. Bernharde vēlas zināt vai tiek plānots pārdot zemi?
E. Zurģe skaidro, ka attīstības plānošanas dokumentos šādas aktivitātes nav
plānotas.
G. Maiznieks vēlas zināt vai tiek plānotas aktivitātes bezdarbniekiem?
E. Zurģe skaidro, ka AP ir plānotas aktivitātes riska grupām.
V. Bernharde vēlas zināt, kas plānots darīt ar Puķu ielu 1? Vai novads nevar
atpirkt šo ēku un izvietot piemēram sociālo māju?
E. Zurģe atbild, ka tas ir nākotnes jautājums, bet izslēgts tas nav.
A. Kalniņš vēlas zināt, kas ir plānots saistībā ar kultūras nama attīstību.
E Zurģe atbild, ka kultūras nama jautājums ir plaši diskutēts jau iepriekš un
šobrīd netiek plānots atpirkt veco kultūras namu. Jāizmanto pilnvērtīgi Raunas
vidusskolas aktu zāle.
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G. Maiznieks: izsaka pateicību par lielo ieguldīto darbu attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes ietvaros.
Sanāksme beidzas 18.30
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5. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM
IESNIEDZĒJS
Ieva Veģere

PRIEKŠLIKUMS
13.lpp. U9 uzdevumā/pasākumā par sabiedrisko transportu ieviesusies tehniska kļūda par autobusa vietu skaitu
(925 vietīga)

KOMENTĀRS
ŅEMTS VĒRĀ

19.lpp. U40 uzdevums/uzlabot pašvaldības ceļu infrastruktūru papildināt ar pasākumu 7. autoceļu regulāra auto
ceļu uzturēšana un apkopšana.
20. lpp U45 uzdevumā kā pasākums ir minēts "šķiroto atkritumu laukumu izveide Drustos un Rozēs"
Koriģēt tekstu vai precizēt uz:
Šķiroto atkritumu laukuma izveide Raunas novadā un EKO punktu izveide Raunā, Drustos un Rozēs./
informācija ņemta no Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna darba versija 2014.2020.gadam/67.lpp.
34. lpp tabulā Nr. 9 par izglītojamo skaitu PII iestādēs 2012. gadā norādīts 65. Jautājums, kā veidojās šis
skaitlis? Vai tam nav jābūt lielākam???, jo programmas pašreizējās situācijas aprakstā Drustos ir 2012./2013.
gadā 21 bērns savukārt Raunā PII bērnu skaits nav atsevišķi izdalīts. Pēc ši skaitļa Raunā sanāk tikai 44!!!
42. lpp. Tabulā/ Pozitīvā vērtējuma rādītājs uz 2014. gadu/... ja, šie skaitļi % ir iedzīvotāju aptaujas anketas
rezultāti par pakalpojumu kvalitāti, tad korektāk būtu norādīt, kurā gadā veikta iedzīvotāju aptauja.
Attīstības programma 2014.-2020. gadam/I daļa/Pašreizējās situācijas apraksts
12.lpp tehniska kļūda iedzīvotāju skaits 24850
27.lpp neprecīzs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma nosaukums, jo ar 2012.gada 19.oktobri, ir mainīts
uzņēmuma nosaukums. Tagad tas ir SIA "ZAAO".
31. lpp pie Raunas vidusskolas skolēnu skaits (267) aicinu izdalīt atsevišķi Pirmsskolas vecuma bērnu skaitu
iekavas papildiniet ar PII bērnu skaitli.
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45.lpp neprecīzs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma nosaukums, jo ar 2012.gada 19.oktobri, ir mainīts
uzņēmuma nosaukums. Tagad tas ir SIA "ZAAO"

Raunas vidusskola.
Sociālais dienests

Uzdevumi

Pasākumi

VPT 1.1. Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves vides attīstība
RV 1.1.1. Kvalitatīvas izglītības pieejamība mūža garumā
U 1 Uzlabot vispārējās
1. Labiekārtot pirmskolas grupu telpas.
izglītības programmu
apguves kvalitāti un
2. Organizēt vienotus izglītības
materiāltehnisko bāzi
pasākumus novadā
3. Veicināt radošuma un inovāciju
ieviešanu mācību un audzināšanas darbā.

U 4 Racionāli izmantot
esošo izglītības, kultūras un
sporta infrastruktūru

U 6 Atbalstīt jauniešu
iniciatīvas
U 7 Dažādot ārpusskolas
aktivitātes

4. Veicināt sadarbības starp skolu un
vecākiem
1. Apzināt izglītības un sporta
infrastruktūras izmantošanas efektivitāti
un sagatavot priekšlikumu darbības
uzlabošanai
2. Izveidot amatniecības centru Raunā
3. Nodrošināt autovadītāju kursus novadā
–
4. Organizēt svešvalodu kursus.
1. Jauniešu centra izveide Drustos
3. Jaunatnes stratēģijas izstrāde un
īstenošana.
1. Paplašināt mūzikas un mākslu apguves
iespējas Raunas novadā.

Priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas
laikā

ŅEMTS VĒRĀ

Turpināt labiekārtot un pilnveidot
pirmskolas grupu telpas.
2.Turpināt organizēt vienotus izglītības
pasākumus novadā:
olimpiādes,konkursi,sacensības
3. Veicināt radošuma un inovāciju
ieviešanu mācību un audzināšanas darbā.
4.Turpināt uzlabot sadarbības starp skolu
un vecākiem
Dzēst

2. Nodrošināt mūžizglītības iespējas
novadā
Turpināt nodrošināt autovadītāju kursus
novadā
Dzēst
Jauniešu centra izveide Drustos un Rozes
centrā
3. Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde
un īstenošana
1. Paplašināt mūzikas un mākslas un
sporta apguves iespējas Raunas novadā.

2. Smiltenes mākslas un mūzikas skolas
filiāle Raunas vidusskolā
3. Sporta skolas filiāle Raunas vidusskolā.

Dzēst

6. Pilnveidot materiāltehnisko bāzi
mūzikas apguves iespējām.

Dzēst

Dzēst

56

PĀRSKATS par Raunas novada IAS un AP izstrādi

U 8 Ieviest Raunas novada
vidusskolā specializētās
izglītības programmu
apguves iespējas.

U 9 Nodrošināt pamatskolas
izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu pieejamību
iespējami tuvu dzīvesvietai;
U 10 Izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana
un materiāltehniskās bāzes
modernizācija

1. Izstrādāt profesionālās ievirzes
programmas, kas atbilstu reģiona
vajadzībām.
2. Sadarbībā ar uzņēmējiem, Vidzemes
augstskolu, pašvaldību veidot aktuālo
pētniecisko tēmu sarakstu, no kura skolēni
var izvēlēties sev piemērotāku
zinātniskajam darbam.
Nodrošināt sabiedriskā transporta
satiksmi, lai nodrošinātu skolēnu
nokļūšanu skolās.
Skolēnu autobusa iegāde (25 vietīga)
6. dabaszinību pirmo iemaņu apguve
izveidot „Zaļo klasi”

1. Iniciēt un ieviest profesionālās ievirzes
programmas, kas atbilstu reģiona
vajadzībām
2. Veidot Sadarbību ar uzņēmējiem,
augstskolām

Nodrošināt transporta satiksmi, lai
nodrošinātu skolēnu nokļūšanu skolās.
6. Dabaszinību pirmo iemaņu apguvei
izveidot „Zaļo klasi” Raunas pirmsskolā
skolā
7. Pilnveidot esošo dabas taku Raunas
pirmsskolā.
8. Drustu pamatskolas telpu remonts,
Drustu pamatskolas sporta ēkas fasādes un
telpu remonts

RV 1.1. 2. Novada integrētas kultūras, sporta un aktīvās atpūtas
telpas attīstība
U11. ATTĪSTĪT KULTŪRVIDI
RAUNAS PAGASTĀ par pamatu
ņemot kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanos
U12 Attīstīt kultūras
infrastruktūru, pakalpojumus un
to pārvaldību, pilnveidot esošo
kultūras infrastruktūru

1. Attīstīt kultūras centru (kultūras
infrastruktūru) Raunā
3. Krēslu iegāde Raunas aktu zālē un
Drustu tautas namā
4. Skaņas, gaismas un videoaparatūras
aparatūras iegāde Raunas kultūras
pasākumu nodrošināšanai.

Dzēst
Uz investīciju plānu
Uz investīciju plānu
3. Uzlabot kultūras iestāžu, objektu
infrastruktūru

5. Kultūras pasākumu dažādošana un
jaunu tradīciju veidošana

57

PĀRSKATS par Raunas novada IAS un AP izstrādi

6. Labiekārtot Drustu Tautas nama
apkārtni.
U 14 Veicināt vietējās
2. Organizēt amatiermākslas kolektīvu
amatiermākslas attīstība
pasākumus, gatavojoties Dziesmu un
deju svētkiem, veicinot jaunu
dalībnieku iesaisti kolektīvos
4. Nodrošināt Dziesmu un deju
dalībniekus ar nepieciešamo
inventāru.
5. Transporta nodrošināšana uz
pasākumiem novadā un ārpus novada
teritorijas.
U 15 Kultūras piedāvājuma
1. Veicināt profesionālās mākslas
paplašināšana un dažādošana
pieejamību novadā
U 15 Iesaistīt iedzīvotājus sporta 3. Transporta nodrošināšana uz sporta
aktivitātēs
pasākumiem
RV 1.1.3. Veselīgu dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstība
U 17 Attīstīt veselības aprūpes
pakalpojumu infrastruktūru , kvalitāti un
pieejamību

Veicināt profesionālās mākslas pieejamību
novadā
Dzēst
Dzēst

Nodrošināt finansējumu pašdarbības
kolektīvu darbības atbalstam
Dzēst
Dzēst, pārvietots pie U 12
Dzēst

2. Vides pieejamības
nodrošināšana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām Drustu
ambulancē, Drustu pagasta
pārvaldē
4. Medicīnas pakalpojumu
pieejamības uzlabošana,
nodrošinot regulāras
specializējošo ārstu LOR,
neirologa, okulista,
dermatologa,
endokrinologa,
ultrasonogrāfija u.c.)
Raunas novadā
RV 1.1.4. Sociālo pakalpojumu kompleksa attīstīšana

Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām pašvaldības iestādēs

U 19 Izstrādāt un īstenot
ģimeņu atbalsta politiku

Daudzfunkcionāla dienas centra izveide un
filiāles (Rozes, Drustos)

1. Daudzfunkcionāla dienas centra
izveide

Jāapspriežas pie ģimenes ārstiem
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novadā.
U 20 Vecināt sociālā riska
grupu integrāciju sabiedrībā
U 22 Sociālo pabalstu
saņēmēju motivācijas
programmas izstrāde

U 28 Jaunatnes politikas
veidošana
U 28 Atbalsts jauniešu
aktivitātēm
U 35 Attīstīt komunikācijas
un informēšanas sistēmu,
paaugstinot iedzīvotāju
informētību

1. Identificēt un risināt bezdarbnieku
problēmas.
1. Pašvaldības sadarbība ar vietējiem
uzņēmējiem, veicinot pabalstu saņēmēju
darba vietu nodrošināšanu pēc iespējas
tuvāk darbavietai

3. Atbalsta fonda izveide pašvaldības
budžetā dažādu labu iniciatīvu realizācijai

2. Komunikācijas plāna izstrāde
6. Aktīvi iesaistīties sociālo tīklu
pašvaldībām veltītajās sadaļās, veidot
domubiedru grupas vai uzturēt
komunikāciju ar tām;
7. Iespēju robežās izmantot video un
audio ierakstus par Raunas novada
aktualitātēm, kurus ievietot novada mājas
lapā un sociālajos tīklus (intervijas ar
dažādiem novadniekiem, izbraukumi uz
uzņēmumiem, galerija internetā utml.)

Dzēst

U23 Realizēt Gatartas pansionāta
revitalizācijas plānu
U 24 Jaunu sociālo pakalpojumu
ieviešana un esošo pakalpojumu
pilnveidošana
1. Nodrošināt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus
dzīves vietā
2. Klientu sociālo prasmju
uzlabošana un jaunu prasmju
veicināšana
3. Atbalsta un pašpalīdzības grupu
izveide
Atbalsta fonda izveide pašvaldības budžetā
jauniešu iniciatīvu realizācijai
PILNVEIDOT UN ATTĪSTĪT NOVADA
AVĪZI
Dzēst
??? Vai nepieciešams?

Iespēju robežās izmantot video un audio
ierakstus par Raunas novada aktualitātēm,
kurus ievietot novada mājas lapā un
sociālajos tīklus (intervijas ar dažādiem
novadniekiem, izbraukumi uz
uzņēmumiem, galerija internetā utml.)
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VPT 2.1. Augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums
RV 2.1.1. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana
U 36 Veicināt atjaunojamo
energoresursu izmantošanu
U 37 Inovatīvu risinājumu
pielietošana un ieviešana

1. Apzināt kokapstrādes/mežizstrādes
uzņēmumus, kam koksnes atlikums ir
šķelda
3. Pašvaldības ēku maksimāli efektīva
aprīkošana ar alternatīvajām enerģijas
iegūšanas iekārtām
1. Pašvaldības īpašumā esošo ēku ārdurvju
sakārtošana (jāieliek atsperes);
4. Energoresursu kvalitātes noteikšana
biomasas iepirkumos

Dzēst
3. Pašvaldības ēku aprīkošana ar
alternatīvajām enerģijas iegūšanas
iekārtām
Dzēst

U 39 Paaugstināt
pašvaldības ēku
energoefektivitāti un
Vai nepieciešams?
veicināt daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitāti
RV 2.1.2. Novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām (novada iekšienē un uz
āru)
U 40 Uzlabot pašvaldības
7. Autoceļu regulāra auto ceļu uzturēšana
autoceļu infrastruktūru
un apkopšana
U 41 Valsts autoceļu
1. Realizēti kopīgi projekti ceļa klātnes
Dzēst
infrastruktūras uzlabošana
atjaunošanai novada teritorijā
U 43 Sekmēt iedzīvotāju
mobilitāti

1. Sabiedriskā transporta nodrošinājuma
uzlabošana
3. Bezmaksas transporta nodrošināšana
pamatskolas audzēkņiem
RV 2.1.3. Novada sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras
labiekārtošana un vides aizsardzība

1. Sabiedriskā transporta nodrošinājuma
saglabāšana
Turpināt Bezmaksas transporta
nodrošināšana pamatskolas audzēkņiem

U 44 Vietējo
inženiertehnisko
infrastruktūru un komunālo
pakalpojumu attīstīšana
U 45 Veicināt jaunus un
uzlabot esošos interneta
pakalpojumu sniedzēju –
galvenokārt radio interneta
pakalpojumu
U 46 Uzlabot atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu

2. Uzlabot ārējo apgaismojumu Raunas PII
iestādē
3. Apgaismojuma modernizācija Raunā
1. Apzināt vietas, kur nav pieejams
internets.

1. Apzināt vietas, kur nav pieejams
internets un uzlabot pakalpojuma
pieejamību

2. Šķiroto atkritumu laukumu izveide
Drustos un Rozēs

2. Šķiroto atkritumu laukuma izveide
Raunas novadā un EKO punktu izveide
Raunā, Drustos un Rozēs.
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RV 2.1.4. Pašvaldības ēku un būvju infrastruktūras sakārtošana
U 48 Palielināt
privātīpašnieku atbildību par
daudzdzīvokļu namiem un to
apsaimniekošanu

1. Saistošo noteikumu sagatavošana, kas
paredz apsaimniekošanas sistēmas
izveidošanu daudzdzīvokļu mājās, nosakot
katra personisko atbildību par mājokļa
drošību
VPT 2.2. Novadam raksturīgā kultūrvēsturiskā mantojuma,
kultūrvides, ainavas un tradīcijas saglabāšana un attīstība

Dzēst

RV 2.2.1. Dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un
racionāla apsaimniekošana
U 49 Saglabāt vides
1. Organizēt Raunas upes krastu
daudzveidību un veicināt
sakopšanu, lai veidotu ainavas, kavētu
dabas resursu ilgtspējīgu
upes aizaugšanu.
izmantošanu
RV 2.2.2. Kultūrvēstures mantojuma apzināšana, saglabāšana un
attīstīšana

1. Organizēt Raunas upes krastu
sakopšanu, lai veidotu ainavas, kavētu upes
aizaugšanu

U 53 Kultūrvēsturiskā
mantojuma attīstība

1. Apkopot, publicēt un padarīt pieejamus
iedzīvotājiem Raunas novada vēstures
faktus un liecības, izdodot grāmatas par
Raunu un Drustiem

1. Apkopot, publicēt un padarīt pieejamus
iedzīvotājiem Raunas novada vēstures
faktus un liecības.

6. Izveidot pašvaldībā novadpētnieku
kustību.
VPT 3.1. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide
RV 2.2.3. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai
U 56 Uzlabot pašvaldības
6. Popularizēt novadā saražotās
pārvaldību uzņēmējdarbības
produkcijas un sniegto pakalpojumu
atbalstam
popularizēšana
VPT 3.3. Novadam tradicionālo lauksaimniecības nozaru saglabāšana
un attīstība, lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana

6. Popularizēt novadā saražotās
produkcijas un sniegto pakalpojumu
popularizēšana

RV 3.3.1. Tūrisma potenciāla attīstība novada teritorijā
U 64 Tūrisma attīstība
izmantojot kultūrvēsturisko

6. Attīstīt ūdens tūrismu
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mantojumu
U 64
KULTŪRTŪRISMA
EKOTŪRISMA
AKTĪVĀ TŪRISMA
ATTĪSTĪBA
U 66 Tūrisma infrastruktūras 1. Veselības takas pilnveidošana
un objektu attīstība
U 68 Uzlabot tūrisma
4. Regulāra informācija Raunas novada
pakalpojumu pieejamību un
mājas lapā
kvalitāti novadā
RV 3.3.2. Atbalsts tradicionālai un netradicionālai uzņēmējdarbībai

7. ZEMEŅAUDZĒTĀJI,
CEPLIS,
IEVĒROJAMU RAUNĒNIEŠU,
DRUSTĒNIEŠU ATDUSAS VIETAS
KAPOS

U 69 Raunas novada
lauksaimniecības nozares
konsultatīvās kapacitātes
celšana
U 70 Organizēt apmācības
par ES līdzekļu apguvi
vietējiem topošajiem un
esošajiem saimnieciskās
darbības veicējiem.
U 71 Bioloģiskās
lauksaimniecības
popularizēšana u
ekoloģiskās produkcijas
ražošanas veicināšana
U 73 Atbalstīt amatniecības
mājražošanas attīstību

No U 70 Organizēt apmācības par ES
līdzekļu apguvi vietējiem topošajiem un
esošajiem saimnieciskās darbības
veicējiem
Dzēst, pārvietots uz U 69 2. rīcību

1. Veselības takas pilnveidošana, ZIEMAS
SLĒPOŠANAS TRASES IZVEIDOŠANA
Dzēst

Atbalsts un sadarbība ar vietējām
biedrībām, kas darbojas šajā jomā
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