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1. SRATĒĢISKĀ DAĻA 

1.1. Ilgtermiņa attīstības redzējums- VĪZIJA 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. 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, uzlabojot nepieciešamās satiksmes 

infrastruktūru, 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, 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 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 
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ražošanā, radošā tūrisma un aktīvās atpūtas attīstības iespējām 

reģionā. 

Lauksaimnieciskā ražošana  - Lauksaimniecība jau šobrīd ir 

viens 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. 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 šīs produkcijas pārstrāde uz vietas. 

Dzīves vieta- Uzlabojoties autoceļu kvalitātei uzlabosies Raunas 

novada sasniedzamībai no Rīgas. 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 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. 
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1.3. 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.  

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. 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 
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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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1.4. 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. 

 

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 
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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. 

 

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 – 

grants, 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. 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 
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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 

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 potenciālu ekoloģiski tīru produktu 

izstrādei. Nākotnē tīra un dabiska vide kļūs arvien būtiskāka 

pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raunas novada Attīstības programma 2014. -2020.       Stratēģiskā daļa  

 
 

9 
 

2. Raunas novada stratēģiskais ietvars 

Ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa prioritātes 

Stratēģiskais mērķis Ilgtermiņa prioritātes 

IP 

Vidēja termiņa prioritātes VPT Rīcības virzieni RV 

SM 1 SOCIĀLI 

VIENOTA, IZGLĪTOTA 

UN SABIEDRISKI 

AKTĪVA VIETĒJĀ 

SABIEDRĪBA 

IP1 Cilvēkresursu 

attīstība 

VPT 1.1. Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves 

vides attīstība 

RV 1.1.1. Kvalitatīvas izglītības pieejamība mūža garumā 

RV 1.1.2. Novada integrētas kultūras, sporta un aktīvās atpūtas telpas attīstība 

RV 1.1.3. Veselīgu dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstība 

RV 1.1.4. Sociālo pakalpojumu kompleksa attīstīšana 

VPT 1.2. Informētas un sociāli aktīvas 

sabiedrības veidošanās 

RV 1.2.1. Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām 

RV 1.2.2. Pilsoniskās aktivitātes veicināšana 

RV 1.2.3. Novada iedzīvotājus saliedējošu sporta un kultūras pasākumu 

organizēšana 

VPT 1.3. Efektīvs pašvaldības darbs RV 1.3.1. Līdzsvarota un ilgtspējīga pašvaldības pārvalde 

SM 2 VIDES UN DABAS 

RESURSU ILGTSPĒJĪGA 

IZMANTOŠANA UN 

INTEGRĀCIJA 

KVALITATĪVAI DZĪVES 

VIDEI 

IP2 Ilgtspējīgas un 

pieejamas dzīvesvides 

veidošana 

VPT 2.1. Augstas kvalitātes vispārējās 

infrastruktūras nodrošinājums  

RV 2.1.1. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana 

RV 2.1.2. Novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstoši iedzīvotāju mobilitātes 

vajadzībām (novada iekšienē un uz āru) 

RV 2.1.3. Novada sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras labiekārtošana 

un vides aizsardzība 

RV 2.1.4. Pašvaldības ēku un būvju infrastruktūras sakārtošana 

VPT 2.2. Novadam raksturīgā kultūrvēsturiskā 

mantojuma, kultūrvides, ainavas un tradīcijas 

saglabāšana un attīstība 

RV 2.2.1. Dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla 

apsaimniekošana 

RV 2.2.2. Kultūrvēstures mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana  

SM 3 INOVATĪVA UN 

KONKURĒTSPĒJĪGA 

EKONOMISKĀ 

ATTĪSTĪBA 

IP3 Daudzveidīga, 

konkurētspējīga un uz 

vietējo resursu 

izmantošanu balstīta 

uzņēmējdarbība 

VPT 3.1. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības 

atbalsta vide. 

RV 3.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai 

 

VPT 3.2. Atpazīstams un attīstību veicinošs 

novada tēls. 

RV 3.2.1. Mērķtiecīga novada tēla veidošana 

RV 3.2.2. Novada iedzīvotāju un uzņēmumu sasniegumu popularizēšana 

VPT 3.3. Novadam tradicionālo lauksaimniecības 

nozaru saglabāšana un attīstība, 

lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana 

RV 3.3.1. Tūrisma potenciāla attīstība novada teritorijā 

RV 3.3.2. Atbalsts tradicionālai un netradicionālai uzņēmējdarbībai 
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3. Rīcību plāns 2014.-2020. gadam 
Uzdevumi Plānotie darbības/Pasākumi 

rezultāti 

Plānotās darbības/pasākuma 

rezultāts 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

 Finanšu resursi 

VPT 1.1. Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves vides attīstība 

RV 1.1.1. Kvalitatīvas izglītības pieejamība mūža garumā 
U 1 Uzlabot vispārējās izglītības 

programmu apguves kvalitāti un 

materiāltehnisko bāzi 

1. Turpināt labiekārtot un pilnveidot 

pirmskolas grupu telpas. 

Nodrošinātas izglītības iestādes ar 

kvalitatīviem mācību līdzekļiem un 

metodiskajiem materiāliem 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

2. Turpināt organizēt vienotus izglītības 

pasākumus novadā: olimpiādes, konkursi, 
sacensības 

Vienotu izglītības pasākumu organizēšana 

novadā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valst 

finansējums,  

3. Veicināt radošuma un inovāciju 
ieviešanu mācību un audzināšanas darbā. 

Stabils skolēnu skaits izglītības iestādes, 
skolēnu sasniegumi olimpiādēs un 

konkursos, kvalitatīvas izglītības 

nodrošinājums jebkuram skolēnam 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums 

4. Turpināt uzlabot sadarbības starp skolu 

un vecākiem 

Paaugstinājusies vecāku iesaiste skolas 

rīkotajās aktivitātēs 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums,  

5. Turpināt Raunas vidusskolas un Drustu 
pamatskolas materiāltehniskās bāzes 

uzlabošanu. 

Iegādātas jaunas mēbeles, nodrošināti 
mācību 

uzskates līdzekļi, sporta inventārs 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums 

U 2 Veikt sistemātisku izglītības, 

kultūras un sporta jomas analīzi 

1. Nodrošināt ikgadēju izglītības, kultūras 

un sporta nozaru darbības izvērtējumu 
pašvaldībā 

Veikts izvērtējums par izglītības, kultūras 

un sporta nozaru darbību novadā 

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums,  

U3 pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšana 

1. Dzīvojamā fonda nodrošināšana 

piesaistītajiem pedagogiem. 

Piesaistīti pedagogi Raunas novada 

izglītības 
iestādēm. 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, 

privātais finansējums 

2. Pedagogu pieredzes apmaiņu 

organizēšana 

Sekmēta labās prakses piemēru 

ieviešama, jaunu darba metožu apguve, 
nodrošināta pedagogu tālākizglītošanās, 

veicināta jaunrades attīstība 
 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

3. Atbalsts pedagogu tālākizglītībai Uzlabojusies pedagogu kvalifikācija Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi, privātie līdzekļi 

4. Pedagogu motivācijas sistēmas izveide 

un ieviešana 

Piesaistīti pedagogi Raunas novada 

izglītības 
iestādēm. 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

U 4 Mūžizglītības un interešu izglītības 

dažādošana 

1. Veidot tālākizglītības programmas, kas 

fokusētos uz prasmju, zināšanu attīstību, 

psiholoģiskās labklājības celšanu un 
mūžizglītību. 

Izveidotas tālākizglītības programmas 

mūžizglītības attīstībai novadā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

2. Nodrošināt mūžizglītības iespējas Mūžizglītības programmās iesaistījušos Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
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novadā Raunas novada iedzīvotāju skaits finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi, privātais 
finansējums 

3. Nodrošināt autovadītāju kursus novadā   Apmācīto un tiesības ieguvušo skaits 

Raunas novadā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi, 

privātais finansējums 

U 5 Atbalstīt jauniešu iniciatīvas 1. Jauniešu centra izveide Drustos un 

Rozes centrā 

Izveidoti jauniešu centri Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

2. Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā 
un jaunatnes politikas jautājumu 

risināšanā. 

Iesaistīto jauniešu skaits lēmumu 
pieņemšanā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

3. Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde 
un īstenošana. 

Raunas novada jaunieši aktivitāte 
iesaistoties Raunas novada dzīvē 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

4. Atbalstīt jauniešu projektu idejas, 

palīdzot startēt projektu konkursos 
(tehnisks atbalsts, līdzfinansējums utml.). 

Īstenotas jauniešu projektu idejas Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets,  NVO 

5. aktivizēt sadarbību ar domi, kas 

nodrošinātu komunikāciju ar novada domi 
un tās iestādēm ideju apmaiņai un 

sadarbībai. 

Izveidota jauniešu sadarbības platforma ar 

domi 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets,  

U 6 Dažādot ārpusskolas aktivitātes 1. Paplašināt mūzikas un mākslas un 
sporta apguves iespējas Raunas novadā. 

Raunas novada skolēni aktīvi iesaistījušies 
ārpusklases nodarbībās 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, privātais 

finansējums 

2. Atbalsts jaunsargu un mazpulku 

aktivitātēm 

Palielinājies skolēnu skaits, kas iesaistās 

jaunsargu aktivitātēs 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi, privātais 

finansējums 

3. Atbalstīt profesionālās ievirzes un 
interešu izglītībā iesaistīto bērnu un 

jauniešu aktīvu līdzdalību novada un citu 

institūciju organizētajos pasākumos 

Novada pasākumos aktīvi piedalās novada 
jaunieši un amatierkolektīvi, kā arī novada 

aktīvisti 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums,  

4. Organizēt inovatīvas pulciņu nodarbības 

(datorgrafikas, robotika, vizuālā 
noformēšanu, video animācija) 

Izveidoti inovatīvie pulciņi, kur aktīvi 

darbojas novada jaunieši 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO,  

U 7 Ieviest Raunas novada vidusskolā 
specializētās izglītības programmu 

apguves iespējas. 

1. Iniciēt un ieviest profesionālās ievirzes 
programmas, kas atbilstu reģiona 

vajadzībām. 

Izveidota profesionālās ievirzes 
programma Raunas vidusskolā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums,  
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2. Sadarbībā ar uzņēmējiem, Vidzemes 

augstskolu, pašvaldību veidot aktuālo 
pētniecisko tēmu sarakstu, no kura skolēni 

var izvēlēties sev piemērotāku 

zinātniskajam darbam. 

Pētniecības darbu skaits par Raunas 

novadu.  

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets 

3. Piedāvāt apgūt specializētās izglītības 
programmas sadarbībā ar kaimiņu novadu 

un reģiona centra mācību iestādēm. 

Sadarbībā ar kaimiņu novadiem, izveidota 
specializētā izglītības programma 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums 

U 8 Nodrošināt pamatskolas izglītības 
iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību 

iespējami tuvu dzīvesvietai; 

1. Nodrošināt transporta satiksmi, lai 
nodrošinātu skolēnu nokļūšanu skolās 

Nodrošināta bērnu nokļūšana uz/ no 
izglītības iestādēm. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

2. Bezmaksas pusdienu nodrošinājums no 
5/6g..-9. klasei 

Nodrošinātas bezmaksas pusdienas 5/6g..-
9. klasei 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums 

U 9 Izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana un materiāltehniskās bāzes 

modernizācija 

1. Raunas sākumskolas būvniecības 
pabeigšana 

Pabeigta Raunas sākumskolas būvniecība Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 

2. Skolu energoefektivitātes uzlabošana.  Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

3. Pirmsskolas izglītības rotaļu laukumu 
pilnveide  

Atjaunoti un paplašināti Raunas 
pirmsskolas rotaļu laukumi 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

4. Sporta inventāra pilnveidošana Iegādāts un pilnveidots sporta inventārs. Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

5. Drustu pamatskolas un tai pieguļošās 
teritorijas sakārtošana 

Sakārtota Drustu pamatskolas apkārtne Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

6. Dabaszinību pirmo iemaņu apguvei 

izveidot „Zaļo klasi” Raunas pirmsskolā 

Izveidota „Zaļā klase” Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

7. Pilnveidot esošo dabas taku Raunas 
pirmsskolā. 

Pilnveidota dabas taka Raunas pirmsskolā Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

8. Drustu pamatskolas telpu remonts, 

Drustu pamatskolas sporta ēkas fasādes un 

telpu remonts 

Uzlabotas Drustu pamatskolas telpas, un 

ēku fasādes. 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 
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RV 1.1.2. Novada integrētas kultūras, sporta un aktīvās atpūtas telpas attīstība 

U10 Attīstīt kultūras infrastruktūru, 
pakalpojumus un to pārvaldību, 

pilnveidot esošo kultūras infrastruktūru 

1. Bibliotēku infrastruktūras un 
materiāltehniskā nodrošinājuma attīstība 

novada bibliotēkās 

Uzlabota pakalpojumu dažādība Raunas 
novada 

bibliotēkās bērniem un jauniešiem 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

2. Uzlabot kultūras iestāžu, objektu 
infrastruktūru 

Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība Raunas novada 

iedzīvotājiem 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

3. Kultūras pasākumu dažādošana un 

jaunu tradīciju veidošana 

Nodrošināta tradicionālās kultūras 

popularizēšana, pašdarbības attīstība un 
tradīciju saglabāšana 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi 

4. Veicināt profesionālās mākslas 

pieejamību novadā   

Dažādots kultūras pakalpojumu 

piedāvājums ar profesionālo mākslu 

U 11 Attīstīt sporta un brīvā laika 
pavadīšanas infrastruktūru un 

pakalpojumus 

1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 
izveide un attīstība novada ciemos 

Sekmēta bērnu un jauniešu veselīga 
dzīvesveida un fizisko spēju attīstība 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 2. Kvalitatīva sporta un tūrisma inventāra 

iegāde 

Pilnveidots sporta un tūrisma inventārs 

U 12 Veicināt vietējās amatiermākslas 
attīstība 

1. Veicināt visu paaudžu iesaistīšanos 
amatiermākslā.  

Nodrošināta tradicionālās kultūras 
popularizēšana pašdarbības attīstība un 

tradīciju saglabāšana 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi, 

privātais finansējums 

2. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu 

dalību starptautiskos pasākumos 

Nodrošināta tradicionālās kultūras 

popularizēšana, pašdarbības attīstība un 

tradīciju saglabāšanās 
 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, 

privātais finansējums 

3. Nodrošināt finansējumu pašdarbības 

kolektīvu darbības atbalstam. 

Amatiermākslas kolektīvu sistemātiska 

dalība novada organizētajos pasākumos, 
kā arī reģionāla un valsts mēroga 

pasākumos 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

U 13 Iesaistīt iedzīvotājus sporta 

aktivitātēs 

1. Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu 

organizēšana visām vecuma grupām 

Sekmēta Raunas novada iedzīvotāju 

veselīga dzīvesveida un fizisko spēju 
attīstība 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO,  

2. Sporta dzīves koordinatora un aktīvā 

tūrisma organizētāja piesaiste 

Piesaistīts sporta dzīves koordinators Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums,  

RV 1.1.3. Veselīgu dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība 

U 14 Veicināt veselīgu dzīvesveidu 1. Novada sporta dienu organizēšana. Nodrošināti sporta pasākumi novadā Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, NVO,  

2. Veselības takas pilnveidošana Izveidota un pilnveidota Veselības taka, 

nodrošinot gan novada iedzīvotājiem, gan 
tūristiem, aktīvās atpūtas iespējas 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

3. Izveidot un labiekārtot aktīvas atpūtas 

infrastruktūru 

Nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  NVO, 

fondu līdzekļi 

U 15 Attīstīt veselības aprūpes 

pakalpojumu infrastruktūru , kvalitāti 

1. Bērnu medicīnas pakalpojumu 

pieejamība, piesaistot pediatrus 

Uzlabota veselības pakalpojumu kvalitāte Pašvaldība Pastāvīgi Valsts finansējums,  
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un pieejamību 2. Vides pieejamības nodrošināšana 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
pašvaldības iestādēs 

Veselības aprūpes pakalpojumi pieejami 

cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

3. Jaunākā medicīnas personāla pieejamība 

bērnudārzos un izglītības iestādēs 

Nodrošināta medicīnas personāla 

pieejamība Raunas novada pirmsskolas 

iestādēs. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums,  

4. Medicīnas pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana, nodrošinot regulāras 

specializējošo ārstu pieņemšanas  Raunas 

novadā 

Daudzveidīgāku medicīnas pakalpojumu 

pieejamība novada teritorijā 

Pašvaldība Pastāvīgi 

 

Valsts finansējums,  

5. Primārās veselības aprūpes pieejamības 

uzlabošana Drustos 

Nodrošināta veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

Drustos 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums,  

6. Doktorāta telpu uzlabošana Drustos Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana Drustos 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets,  

RV 1.1.4. Sociālo pakalpojumu kompleksa attīstīšana 

U 16 Apmācību organizēšana novada 
sociālā darba speciālistiem 

1.Regulāras apmācības un kvalifikācijas 
paaugstināšana sociālajiem darbiniekiem 

Izpildītas prasības sociālajiem 
darbiniekiem, ko nosaka 

normatīvie akti, kā arī paaugstināta sociālo 

darbinieku 
kvalifikācija. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 

U 17 Izstrādāt un īstenot ģimeņu 

atbalsta politiku novadā. 

1. Daudzfunkcionāla dienas centra izveide 

un filiāles (Rozes, Drustos) 

Nodrošināti atbalsta pasākumi ģimenēm ar 

bērniem, brīvā laika pavadīšana, 
speciālistu konsultācijas, apmācības. 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi 

U 19 Veicināt sociālā riska grupu 

integrāciju sabiedrībā 

1. Iesaistīt bezdarbniekus algotos pagaidu 

darbos 

Veicināta bezdarbnieku integrācija darba 

tirgū 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

 2. Organizēt kursus konkurētspējas 
veicināšanai darba tirgū (IT, angļu val. 

u.c.) 

Nodrošinātas svešvalodas apguves 
iespējas novadā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

U 20 Iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām 

integrācija un pakalpojumu 
nodrošināšana 

1. Izveidotas pusceļa mājas un grupu 

dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 
un pēc ilgstošas uzturēšanās stacionārā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi 

2. Sociālo vajadzību apzināšana cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām 

Apzināta situācija novadā Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets,  

3. Cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana darba 

tirgū un sabiedriskajās aktivitātēs. 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija 

darba tirgū, nodrošinot šo cilvēku 

kvalitatīvu dzīvi. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

U 21 Realizēt Gatartas pansionāta 

revitalizācijas plānu 

Multifunkcionāla sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centra attīstība 

Paplašināta ilgstošās sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība. 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 
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U 22 Jaunu sociālo pakalpojumu 

ieviešana un esošo pakalpojumu 
pilnveidošana 

1.Nodrošināt sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus dzīves vietā 

Sociālo pakalpojumu pieejamība dzīves 

vietā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi 

2.Klientu sociālo prasmju uzlabošana un 
jaunu prasmju veicināšana 

Palielinājies iedzīvotājiem sniegto sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 

apjoms 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

3.Atbalsta un pašpalīdzības grupu izveide Sabiedrībā integrēto personu skaita 

pieaugums 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 
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VPT 1.2. Informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanās 

RV 1.2.1. Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām 

U 23 NVO sektora attīstības 
veicināšana 

1. Pašvaldībai realizēt kopīgus projektus 
un pasākumus ar novada teritorijā 

reģistrētām NVO 

Atbalsts NVO organizācijām novada 
attīstībai svarīgu projekta ideju realizēšanā 

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, NVO,  

2. NVO projektu konkursu organizēšana 
1x gadā  

Finansiāli atbalstīti NVO projekti Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, NVO  

U 24 Brīvprātīgā darba popularizēšana 1. Labo darbu „krātuves” izveide Izveidota „Labo darbu krātuve” Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

U 25 Sadarbības stiprināšana starp 

pašvaldību un NVO 

1. Regulāras tikšanās ar NVO pārstāvjiem Organizētas tikšanās ar NVO pārstāvjiem Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

RV 1.2.2. Pilsoniskās aktivitātes veicināšana 

U 26 Iesaistīt iedzīvotājus novada 
attīstības veidošanā 

1. Sapulču organizēšana novada 
iedzīvotājiem, tādejādi veicinot 

iedzīvotāju aktivitāti un piešķirot tās 

lēmumiem rekomendējošu statusu, kas 
jāņem vērā, pieņemot lēmumus novada 

domē un iestādēs. 

Pilsoniskā līdzdalība Raunas novada 
attīstībā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

2. Organizēt regulāras tematiskas 

diskusijas ar iedzīvotājiem. 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 

komunikācija, iedzīvotāju informētība par 
pašvaldības darbu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

3. Tiekoties ar iedzīvotājiem, noskaidrot 

viņu viedokli par Raunas novada ikgadējo 
pasākumu kalendāru un nepieciešamajām 

izmaiņām tajā 

Aktīva sabiedrības līdzdalība lēmumu 

pieņemšanas un sagatavošanas procesā, 
teritorijas attīstības jautājumu risināšanā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

U 27 Atbalsts jauniešu aktivitātēm 1. Jauniešu dienas nometnes, īpaši vasarā Paaugstinājusies jauniešu iesaiste Raunas 
novada attīstībā 

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums 

2. Jauniešu nodarbinātība, sadarbībā ar z/s, 

uzņēmējiem, kas ir gatavi piedāvāt darbu 

vasarā 

Informācijas apkopošana un izplatīšana 

par darba meklētājiem un darba ņēmējiem 

novadā 

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets, 

privātais finansējums 

3. Atbalsta fonda izveide pašvaldības 

budžetā jauniešu iniciatīvu realizācijai 

Realizēto jauniešu iniciatīvu skaits Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets  

U 28 Veicināt iedzīvotāju iespēju 

pašizpausties, popularizējot ideju, ka 

katra indivīda viedoklis novadā ir 
svarīgs, un tiks uzklausīts. 

1. Mājas lapas sasaiste ar sociālajiem 

tīkliem 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 

komunikācija, iedzīvotāju informētība par 

pašvaldības darbu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets  

2. Novada avīzē atvēlēt rubriku 
iedzīvotāju viedokļiem. 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 
komunikācija, iedzīvotāju informētība par 

pašvaldības darbu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

3. Organizēt regulārus mazo projektu 
konkursus iedzīvotāju un NVO 

iniciatīvām. 

Realizēto projektu skaits, veicinot 
iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā 

Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets 
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4. 1X 3 gados rīkot visu novada 

iedzīvotāju aptauju, izmantojot 
elektroniskās un drukātās anketas 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 

komunikācija, nodrošināta iedzīvotāju 
līdzdalība attīstības plānošanā novadā. 

Pašvaldība 1x 3 gados Pašvaldības budžets 

RV 1.2.3. Novada iedzīvotājus saliedējošu sporta un kultūras pasākumu organizēšana 

U 29 Raunas un Drustu pagastu 
sadraudzības pasākumu organizēšana 

interešu un vecuma grupu ietvaros – 

saliedētības pasākumi 

1. Pašdarbnieku vakaru organizēšana Veicināta pašdarbības kolektīvu darbība 
novadā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums 

2. Bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšana novada bērnu un jauniešu 

saliedēšanai 

Stiprināta bērnu un jauniešu piederība 

novadam 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO 

3. Sporta svētku organizēšana novada 

līmenī:  

Veicināta novada iedzīvotāju iesaiste 

veselīga dzīves veida popularizēšanā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 
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VPT 1.3. Efektīvs pašvaldības darbs 

RV 1.3.1. Līdzsvarota un ilgtspējīga pašvaldības pārvalde 

U 30 Paaugstināt pašvaldības un tās 

iestāžu darbinieku kvalifikāciju un 

darba efektivitāti 

1. Atbalsts pašvaldības darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanai 

Paaugstinātas Raunas novada pašvaldības 

speciālistu zināšanas. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

2. Sadarbības uzlabošana starp iestādēm Nodrošināta novada iestāžu sadarbība.  Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums  

3. Pašvaldības kompetences 

paaugstināšana attīstības plānošanas, 

sabiedrisko attiecību un uzņēmējdarbības 

jomā. 

Piesaistīti speciālisti attīstības plānošanas, 

uzņēmējdarbības un sabiedrisko attiecību 

jomās 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

U 31 Uzlabot pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāti 

1. Attīstīt Vienas pieturas aģentūras 
principu ieviešanu un e pakalpojumu 

nodrošinājumu 

Ieviesti e pakalpojumi novada pārvaldē Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 

U 32 Realizēt starp-pašvaldību 
sadarbības projektus, lai attīstītu 

uzņēmējdarbību, cilvēkresursus, 

jaunatnes un ģimeņu politiku, vides 
jautājumus u.c. 

1. Sadarboties ar pašvaldībām Latvijā, 
Igaunijā, Lietuvā u.c. Eiropas valstīs, 

sagatavojot un īstenojot projektus dažādās 

ES atbalsta programmās 
(„Europeforcitizens”, 

„NordicBalticmobility” un EK 

mūžizglītības programmās.). 

Palielinājies kopīgu pasākumu, projektu 
un sadarbības u.c. līgumu skaits gan 

Latvijā, gan ārvalstīs 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

U 33 Ārējās sadarbības uzlabošana 

starpnovadu līmenī 

1. Pieredzes apmaiņas pasākumi un labās 

prakses ieviešana Raunas novadā. 

Paplašināta novada speciālistu pieredze, 

gūtas jaunas zināšanas un idejas darba 

organizēšanai 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO  

U 34 Attīstīt komunikācijas un 
informēšanas sistēmu, paaugstinot 

iedzīvotāju informētību 

1. Raunas mājas lapas www.rauna.lv 
satura un struktūras uzlabošana 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 
komunikācija, iedzīvotāju informētība par 

pašvaldības darbu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

2. Pilnveidot un attīstīt novada avīzi Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 
komunikācija, iedzīvotāju informētība par 

pašvaldības darbu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

3. Izveidot Mājas lapā sadaļu „Resursu 

centrs”, kur iespējams ievietot informāciju 
par dažāda veida pakalpojumu sniegšanu 

(auklītes, galdniecības pakalpojumi 

u.tml.). 

Veicināta vietējo resursu izmantošana  Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

4. Izveidot mājas lapā sadaļu „Sports”, kur 

ievietota informācija par aktīvo sportistu 

panākumiem. 

Veicināta sporta panākumu popularizēšana 

novadā, stiprinot novada identitāti. 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

5. Izveidot e-pastu ziņu lapu par novada 
aktualitātēm; 

Izveidota ziņu lapa, uzlabojusies novada 
iedzīvotāju informētība par norisēm un 

aktualitātēm novadā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

http://www.rauna.lv/
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6. Aktīvi iesaistīties sociālo tīklu 

pašvaldībām veltītajās sadaļās, veidot 
domubiedru grupas vai uzturēt 

komunikāciju ar tām; 

Paplašināti informācijas nodošanas veidi 

iedzīvotājiem, 
iesaistot tos informācijas izplatīšanas 

procesā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

7. 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.) 

Paplašināti informācijas nodošanas veidi 

iedzīvotājiem, 
iesaistot tos informācijas izplatīšanas 

procesā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 

privātais finansējums 
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VPT 2.1. Augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums 

RV 2.1.1. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana 

U 35 Veicināt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 

1. Zaļās enerģijas rīcības plāna izstrāde Izstrādāts zaļās enerģijas rīcības plāns 
Raunas novadam 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

2. Vēja ģeneratoru izmantošana vietējām 

vajadzībām 

Veicināta alternatīvās energoapgādes 

izmantošana mājsaimniecībām. Izvietoti 
vēja ģeneratori saskaņā ar teritorijas 

plānojuma prasībām. 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 
finansējums 

U 36 Inovatīvu risinājumu pielietošana 
un ieviešana 

1. Gaismas paneļu izmantošana 
apgaismojuma nodrošināšanai ciemos. 

Ciemos nodrošināta energoefektīva ielu 
un laukumu apgaismojuma sistēma  

 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

2. Solāro saules sistēmu popularizēšana un 

sabiedrības informēšana par alternatīvās 

enerģijas ieguves veidiem. 

Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi 

par alternatīvās enerģijas ieguves veidiem. 

Izdoti informatīvie materiāli, veicināta 
sabiedrības izpratne  

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  fondu 

līdzekļi 

3. Pašvaldības ēku aprīkošana ar 

alternatīvajām enerģijas iegūšanas 
iekārtām 

Pašvaldību ēkas iespēju robežās aprīkotas 

ar alternatīvās enerģijas iegūšanas 
iekārtām 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  fondu 

līdzekļi 

U 37 Energopārvaldības ieviešana  

 

1.Veikt energoefektivitātes auditus 

pašvaldības ēkām, izstrādāt 

energoefektivitātes paaugstināšanas plānu 

katrai no tām. 

Pašvaldībās ēkās veikti energoauditi, 

paaugstināta ēku energoefektivitāte 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

2. Siltumenerģijas ražošanas un patēriņa 

uzskaite katlu mājā, katrā pašvaldības ēkā 
un pēc tam arī daudzdzīvokļu ēkās visā 

novada teritorijā 

Veikta siltumenerģijas patēriņa uzskaite, 

paaugstināta ēku energoefektivitāte 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

3. Katlu māju personāla apmācības 
 

Apmācīts katlu māju personāls, 
samazināts katlu māju energoresursu 

patēriņš  

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

4. Raunas aktu zāles Dīķa ielā 

energoapgādes uzlabošana 

Uzlabota ēkas 

energoefektivitāte 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets,  

U 38 Paaugstināt pašvaldības ēku 

energoefektivitāti un veicināt 

daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti 

1. Dežūrapsildes iestādīšana pašvaldības 

ēkās sestdienās un svētdienās dos enerģijas 

ietaupījumu par 10 -20%. 

paaugstināta ēku energoefektivitāte, 

samazināts enerģijas patēriņš 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

2. Sabiedrības informēšanas pasākumi 
 

Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

RV 2.1.2. Novada ceļu tīkla pilnveidošana atbilstīgi iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām (novada iekšienē un uz āru) 

U 39 Uzlabot pašvaldības autoceļu 

infrastruktūru 

1. Programmas izstrāde pašvaldības grants 

autoceļu atjaunošanai  

Izstrādāta programma pašvaldības 

autoceļu atjaunošanai 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

2. Autoceļa izvērtējuma sagatavošana Izvērtēti pašvaldības autoceļi 

3. Ceļa zīmju atjaunošana Uzstādītas vienotas ceļazīmes 
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4. Autoceļu seguma uzlabošana Uzlabots autoceļu segums 

5. Ietvju izbūve Raunā–Vidzemes un 

Valmieras ielā, Drustos Ozolu ielā 

Izbūvētas ietves Vidzemes un Valmieras 

ielā, kā arī Ozolu ielā 

6. Krasta un Kalna ielu rekonstrukciju 
Raunā 

Rekonstruētas Krasta un Kalna ielas 

7. Autoceļu regulāra uzturēšana un 

apkopšana 

Uzlabojusies autoceļu kvalitāte novadā Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

U 40 Valsts autoceļu infrastruktūras 
uzlabošana 

1. Realizēti kopīgi projekti ceļa klātnes 
atjaunošanai novada teritorijā 

Uzlabota Valsts autoceļu kvalitāte un 
segums 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 

U 41 Satiksmes drošības uzlabošana 
skolēnu ceļā uz izglītības iestādēm 

1. Velo un gājēju celiņu tīkla attīstība Izbūvētas gājēju ietves un veloceliņi Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 

U 42 Sekmēt iedzīvotāju mobilitāti 1. Sabiedriskā transporta nodrošinājuma 

saglabāšana 

Sabiedriskā transporta nodrošinājums 

atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

2. Organizēti mazākas ietilpības autobusi, 

palielinot kursēšanas biežumu 

Sabiedriskā transporta satiksmi nodrošina 

mazākas ietilpības autobusi 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

3. Turpināt Bezmaksas transporta 

nodrošināšana pamatskolas audzēkņiem 

Pamatskolas audzēkņime tiek nodrošināts 

bezmaksas transports uz skolu 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

RV 2.1.3. Novada sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras labiekārtošana un vides aizsardzība 

U 43 Vietējo inženiertehnisko 

infrastruktūru un komunālo 
pakalpojumu attīstīšana 

1. Apgaismojuma izveide Drustos 

 

Drustos uzlabota apgaismojuma kvalitāte Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, , 

fondu līdzekļi 

2. Uzlabot ārējo apgaismojumu Raunas PII 
iestādē  

Uzstādīts ārējais apgaismojums Raunā Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

3.Apgaismojuma modernizācija Raunā Uzlabota apgaismojuma kvalitāte Raunas 
ciemā 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

U 44 Veicināt jaunus un uzlabot esošos 

interneta pakalpojumu sniedzēju – 

galvenokārt radio interneta 
pakalpojumu 

1. Apzināt vietas, kur nav pieejams 

internets un uzlabot pakalpojuma 

pieejamību. 

Apzināts interneta pārklājums novadā Pašvaldība Katru gadu Pašvaldības budžets 

2. Veikt sakaru sniedzēju informēšanu par 
pakalpojumu kvalitāti 

Nodrošināta sadarbība ar pakalpojuma 
sniedzējiem 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums 

3. Aicināt pakalpojumu sniedzējus uzstādīt 

raidītājus novadā, izrādīt pretimnākšanu, 
sniedzot atvieglojumus sakaru torņu 

uzstādīšanai. 

Uzstādīti jauni mobilo sakaru torņi-

raidītāji novadā uzlabots interneta 
pārklājums 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

U 45 Uzlabot atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu 

2. Šķiroto atkritumu laukumu izveide 
Drustos un Rozēs 

2. Šķiroto atkritumu laukuma izveide 
Raunas novadā un EKO punktu izveide 

Raunā, Drustos un Rozēs.  

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, fondu līdzekļi 
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 3. Iedzīvotāju izglītošana atkritumu 

apsaimniekošanas un vides jautājumos 

Veikti informatīvi pasākumi bērnudārzos 

un skolās izglītojot par atkritumu 
šķirošanas nepieciešamību.  

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi 

4. Bioloģisko atkritumu kompostēšanas 

laukumu attīstība novadā 

Veicināts izpratnes līmenis par bioloģisko 

atkritumu kompestēšanas priekšrocībām 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

RV 2.1.4. Pašvaldības ēku un būvju infrastruktūras sakārtošana 

U 46 Sakārtot pašvaldībai piederošās 

ēkas un būves 

1. Veikta pašvaldības ēku infrastruktūras 

sakārtošana 

Nekustamā īpašuma Drustos, Palsas 11, 

Ozolu ielā, Skolas ielā 2 sakārtošana, 

Rozes kluba sakārtošana, Gatartas 

pansionāta sakārtošana, Nekustamā 
īpašuma Raunā, Valmieras ielā 4, Dīka 

ielā 3 sakārtošana. Uzlabota ēku 

energoefektivitāte,  ēku ārējais veidols 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 
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VPT 2.2. Novadam raksturīgā kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūrvides, ainavas un tradīcijas saglabāšana un attīstība 

RV 2.2.1. Dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīga un racionāla apsaimniekošana 

U 47 Saglabāt vides daudzveidību un 

veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu 

1. Organizēt Raunas upes krastu 

sakopšanu, lai veidotu ainavas. 

Sakopti upju krasti, izveidotas ainavas. 

Apzinātas un saglabātas novada vērtīgākās 

ainavas un tālie skatu punkti 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

2. Veselības takas pilnveidošana Nodrošināta dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

3.Pieejas nodrošināšana publiskajiem 

ūdeņiem 

Nodrošināta pieeja publiskajiem ūdeņiem Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 
līdzekļi, privātais 

finansējums 

4.Pamesto un degradēto objektu 

apsaimniekošana un likvidēšana 

Palielinājies sakārtoto objektu un 

rekultivēto teritoriju skaits 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  

privātais finansējums 

U 48 Meliorācijas sistēmu sakārtošana 1. Apzināts meliorācijas sistēmu stāvoklis Apzināts meliorācijas sistēmu stāvoklis, 

informēti īpašnieki 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  

2. Sadarbībā ar īpašniekiem veicināta 
meliorācijas sistēmu sakārtošana 

Iztīrīti novadgrāvji, veikti meliorācijas 
sistēmu 

sakārtošanas pasākumi 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums 

U 49 Veicināt degradēto teritoriju 
rekultivāciju 

1. Degradēto teritoriju apzināšana Apzināta situācija novadā, informēti 
īpašnieki 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

2. Sadarbībā ar īpašniekiem sekmēt to 

pakāpenisku rekultivācija; 

Veikta degradēto būvju sakārtošana Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

U 50 Veidot mūsdienīgus un videi 

draudzīgus publiski pieejamus 

rekreācijas objektus 

1. Ainavu elementu sakopšana Kultūrvēsturisko un ainavisko objektu 

atsegšana 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

2. Raunas parka sakārtošana Izveidotas pastaigu takas, uzstādītas 
atkritumu urnas, soliņi 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

3. Drustu baznīcas apkārtnes sakārtošana, 

sadarbībā ar draudzi 

Veiktas Drustu baznīcas apkārtnes 

sakopšanas darbi 

Pašvaldība 2017. 2020.  NVO finansējums 

4. Norāžu zīmju atjaunošana Uzstādītas ielu, adrešu norādes, izvietoti 
informatīvi 

stendi. 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

5. Publisko vietu, laukumu un parku 

labiekārtošana 

Uzlabota un labiekārtota publisko vietu un 

laukumu infrastruktūra. 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

RV 2.2.2. Kultūrvēstures mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana 

U 51 Kultūrvēsturiskā mantojuma 

attīstība 

1 Apkopot, publicēt un padarīt pieejamus 

iedzīvotājiem Raunas novada vēstures 
faktus un liecības, izdodot grāmatas par 

Raunu un Drustiem. 

Uzkrātas novada kultūrvēsturiskās liecības, kas 

tiek popularizētas, veidojot vienotu novada 
kopienu. Popularizēts Raunas novads, 

piesaistīti tūristi, izdota grāmata par Raunas 

novadu 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi, privātais 
finansējums 
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 2. Raunas muzeja izveide Izveidots Raunas muzejs, popularizējot 

kultūrvēsturiskā mantojuma attīstību novadā 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

3.Kultūras mantojuma apzināšana no 
senatnes līdz mūsdienām 

Kultūras mantojuma apzināšana. 
Latviskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana. 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

4. Sadarbība ar valsts atbildīgajām 
institūcijām kultūras mantojuma 

saglabāšanā. 

Pašvaldība sadarbojas ar valsts atbildīgajām 
institūcijām kultūras mantojuma saglabāšanā 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

5. Novada vides un kultūras resursu 

piedāvāšana radošam darbam (ļaut 
izpausties radošām personībām, aicinot pie 

sevis) 

Popularizēts novada kultūrvēsturiskais 

mantojums, veicināta Raunas novada 
atpazīstamība 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets,  NVO 

6. Izveidot pašvaldībā novadpētnieku 
kustību. 

Popularizēts novada kultūrvēsturiskais 
mantojums, veicināta Raunas novada 

atpazīstamība 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

U 52 Nodrošināt informācijas 

pieejamību par kultūrvēstures 
mantojumu novadā. 

1. Pilnveidot mājas lapas tūrisma un 

novada apraksta sadaļas ar informāciju par 
kultūrvēstures objektiem 

Uzlabota novada tūrisma pakalpojumu 

popularizēšana 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

2. Sniegt informāciju reģionālu tūrisma 

informatīvo materiālu izstrādātājiem par 
kultūrvēstures vērtībām novadā 

 

 
 

 

 

Informācija par tūrisma iespējām novadā, 

iekļauta reģionālajos tūrisma maršrutos 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 
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VPT 3.1. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide 

RV 3.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai 

U 53 Veicināt uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstību 

1. Atbalsta pasākumi elektroapgādes un 

telekomunikāciju attīstībai 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

Ierosinātas nepieciešamās izmaiņas 

likumdošanā 

uzņēmējdarbības atbalstam 

Pašvaldība 2014. 2020. valsts finansējums 

2. Izmaiņu rosināšana likumdošanā 

uzņēmējdarbības atbalstam 

Vienojoties ar uzņēmējiem izstrādāt tādu 

nekustamā īpašuma nodokļu politiku, kas 

veicinātu uzņēmējdarbības attīstību 

novadā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

nepieciešamo ielu un ceļu uzlabošana 

Uzlabojusies ielu un autoceļu kvalitāte Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, fondu līdzekļi 

U 54 Uzlabot pašvaldības pārvaldību 
uzņēmējdarbības atbalstam 

1.Jauno uzņēmēju izglītošana Jauno uzņēmēju zināšanu un kapacitātes 
pieaugums, palielinājusies 

uzņēmējdarbības aktivitāte 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 
fondu līdzekļi 

2. Pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese, 
uzņēmēju vizītes pie pašvaldības 

sadarbības partneriem. 

Palielinājusies uzņēmējdarbības aktivitāte Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO 

3. Praktiskā uzņēmēju piedalīšanās skolu 

nodarbībās, atvērto durvju dienas 
uzņēmumos 

Jauniešu izpratnes paaugstināšana par 

iespējamo profesiju. 

Pašvaldība pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO 

4. Informācijas apkopošana par Raunas 

novada uzņēmēju sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Apkopota un pieejama informācija par 

novada uzņēmējiem un to sniegtajiem 
pakalpojumiem 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

5. Pašvaldības organizētie pieredzes 

apmaiņas braucieni pie pašvaldības 

starptautiskajiem partneriem. 

Vietējo uzņēmēju dalība pašvaldības 

organizētajos pieredzes apmaiņas 

braucienos pie ārvalstu sadarbības 
partneriem 

Pašvaldība Pastāvīgi, katru gadu Pašvaldības budžets 

6. Novadā saražotās produkcijas un 

sniegto pakalpojumu popularizēšana 

Atpazīstrami novada ražojumi un sniegtie 

pakalpojumi 

Pašvaldība Pastāvīgi, katru gadu Pašvaldības budžets 

7. Informēt novada uzņēmumus par 

iespējām piedalīties Raunas novada un 
blakus novadu publiskajos iepirkumos. 

Paaugstinājusies uzņēmējdarbības 

aktivitāte 

Pašvaldība Pastāvīgi, katru gadu Pašvaldības budžets 

8. Atbalstīt uzņēmumu iniciatīvu apmeklēt 
nozaru izstādes Latvijā un ārzemēs. 

Atpazīstami novada uzņēmēji un to 
sniegtie pakalpojumi 

Pašvaldība Pastāvīgi, katru gadu Pašvaldības budžets 

U 55 Sekmēt investoru piesaisti 1. Sagatavot piedāvājuma paketi 

potenciālajiem investoriem 

Sagatavoti piedāvājumi potenciālajiem 

investoriem 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets 

2. Veicināt sadarbību ar Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūru, 

vēstniecībām, lai piesaistītu potenciālos 

investorus. 

Piesaistīto inveestīciju skaits ar LIAA 
atbalstu 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums 
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VPT 3.2. Atpazīstams un attīstību veicinošs novada tēls 

RV 3.2.1 Mērķtiecīga novada tēla veidošana 

U 56 Izstrādāt novada tēla koncepciju. 1. Sadarbojoties pašvaldības iestādēm, 

uzņēmējiem, iedzīvotājiem ar konsultantu 

atbalstu izstrādāt novada tēla koncepciju, 
ietverot logo, saukli, vērtības, 

popularizēšanas pasākumu plānu utml. 

Izstrādāts tūrisma attīstības plāns, 

izstrādāta novada tēla koncepcija, logo. 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets,  NVO 

U 57 Izveidot interaktīvu pašvaldības 

mājas lapu. 

1. Izmantot projektu iespējas un uzklausot 

iedzīvotāju viedokli, aktualizēt novada 

mājas lapu ar interaktīviem, radošiem 

elementiem – galerijām, kartēm, forumu, 
jauniešu sadaļu utml. 

Uzlabojusies novada mājas lapas 

funkcionalitāte un novada atpazīstamība 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

U 58 Veicināt sadarbību ar reģionu 1. Novada popularizēšanas nolūkos vismaz 

reizi divos gados organizēt kādu Vidzemes 

mēroga pasākumu, kas saistīts ar kultūru, 
lauku attīstību, sportu, mākslu, 

lauksaimniecību, mežsaimniecību u.c. 

Raunas novadam aktuālām tēmām 

Raunas novada festivāla popularizēšana 

Vidzemes mērogā. Sagatavoti un iesniegti 

projekta pieteikumi Vidzemes kultūras 
programmai  

Pašvaldība 1x2 gados Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums 

U 59 Motivēt Vidzemes Augstskolas 

studentus veidot savus zinātnisko 

darbus par Raunas novadu. 

1. Uzturēt regulāru komunikāciju novada 

domei ar Vidzemes augstskolu, precizējot 

Raunas novadā dzīvojošos studentus un 

iesakot ar Raunas novadu saistītas 

pētniecisko darbu tēmas, tiekoties ar 

studentiem klātienē utml. 

Studentu zinātniskajos darbos pētītas ar 

Raunas novada attīstību saistošas tēmas 

Pašvaldība pastāvīgi Pašvaldības budžets 

RV 3.2.2. Novada iedzīvotāju un uzņēmumu sasniegumu popularizēšana 

U 60 Popularizēt novada uzņēmēju un 
iedzīvotāju sasniegumus. 

1. Veikt popularizēšanas aktivitātes, 
izmantojot novada mājas lapu, novada 

avīzi, reģionālos un nacionālos medijus. 

Popularizēti novada uzņēmēju veiksmes 
stāsti 

Pašvaldība pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 
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VPT 3.3. Novadam tradicionālo lauksaimniecības nozaru saglabāšana un attīstība, lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana 

RV 3.3.1. Tūrisma potenciāla attīstība novada teritorijā 

U 61 Raunas novada tūrisma attīstības 

stratēģijas izstrādāšana un īstenošana 

1. Izstrādāt Raunas novada tūrisma 

stratēģiju, identificējot Raunas novada 

tūrisma tirgu un pieprasītākos produktus, 
noteikt tūrisma nozares turpmākos 

attīstības virzienus; pārdošanas un 

informēšanas kanālus, to apguves 

programmu. 

Izstrādāta Raunas novada tūrisma 

stratēģija 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO 

U 62 Kultūrtūrisma, ekotūrisma un 

aktīvā tūrisma attīstība novadā 

1.Apzināt resursus, izvērtēt to stāvoklis un 

pielietojamību 

Apzināti tūrisma resursi novadā Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, NVO 

2. Izveidoti jauni tūrisma maršruti Izveidoti jauni tūrisma maršruti, kas 
iekļauti tūristu ceļvežos 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, , 
NVO, fondu līdzekļi. 

Privātais finansējums 

3. Attīstīta norāžu sistēma un kartes par 
kultūras objektiem, aktīvās atpūtas 

objektiem 

Izveidotas vienotas tūrisma norādes 
novadā. Izdotas novada tūrisma kartes 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

4.Tanīskalna attīstības koncepcija 
 

Izstrādāta Tanīskalns un Raunas pilsdrupu 
attīstības koncepcija 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets 

5. Raunas pilsdrupu tūrisma attīstības 

koncepcija 

6. Popularizēt novada veiksmes stāstus 
(zemeņu audzēšana, Raunas ceplis) 

Veiksmes stāsti popularizēti novada avīzē 
un mājas lapā 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

U 63 Velomaršrutu attīstība 1. Velomaršrutu izstrāde, marķēšana, 

konkrētu piedāvājumu izstrāde (km, 

stundas u.tml.) 

Izveidoti novada velomaršruti, pieaudzis 

tūristu apmeklējums 

Pašvaldība 2017. 2020. Pašvaldības budžets,  NVO, 

fondu līdzekļi 

U 64 Tūrisma infrastruktūras un objektu 

attīstība 

1. Veselības takas pilnveidošana, ZIEMAS 

SLĒPOŠANAS TRASES 

IZVEIDOŠANA 

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita 

pieaugums, uzņēmējdarbības 

aktivizēšanās, darba vietu pieaugums un 
ienākumu palielināšanās 

Pašvaldība 2014. 2016. Pašvaldības budžets, , 

NVO, fondu līdzekļi 

2. Jaunu taku izveide, nodrošinot 

atbilstošus pakalpojumus. 

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita 

pieaugums 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi, privātais 

finansējums 

3. Izveidot tūrisma inventāra nomas 

punktu (velosipēdi, nūjas, slēpes u.tml.) 

Izveidoti nomas punkti, kas nodrošina 

inventāra nomas iespējas 

Pašvaldība 2017. 2020.  NVO, fondu līdzekļi 

U 65 Uzlabot tūrisma pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti novadā 

1. Novada domei sadarbībā ar tūrisma 

nozarē strādājošiem izstrādāt kopīgu 

Raunas novada tūrismu piedāvājumu 
gadam, ko tālāk popularizēt novada mājas 

lapā, sociālajos tīklos, tuvākajos TIC u.c. 

Atpazīstami Raunas novadā sniegtie 

tūrisma pakalpojumi 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

2. Raunas novada tūrismu bukleta 

izdošana 

Atpazīstami Raunas novadā sniegtie 

tūrisma pakalpojumi 

Pašvaldība Pastāvīgi  NVO, fondu līdzekļi 
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3. Iesaistīties reģionāla un nacionāla 

mēroga tūrisma mārketinga aktivitātēs 
(izstādes, Dižā Baltijas apceļošana u.c.); 

Informācija pieejama plašākam interesentu 

lokam novadā un ārpus tā, tūrisma 
potenciāla attīstīšana 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets 

RV 3.3.2. Atbalsts tradicionālai un netradicionālai uzņēmējdarbībai 

U 66 Raunas novada lauksaimniecības 

nozares konsultatīvās kapacitātes 

celšana 

1. Lauku konsultanta pakalpojumi novada 

lauksaimniecības darbības uzņēmējiem 

Pašvaldībā pieejams speciālists 

konsultāciju sniegšanai 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

U 67 Atbalstīt jaunu, netradicionālu 

lauksaimniecības nozaru veidošanos. 

1. Popularizēt aktuālās finanšu piesaistes 

iespējas jaunu, netradicionālu 

lauksaimniecības nozaru apgūšanai. 

 

Apmācību un informatīvie semināri 

novada uzņēmējiem 

Pašvaldība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 

finansējums, NVO, fondu 

līdzekļi 

2. Organizēt apmācības par ES līdzekļu 

apguvi vietējiem topošajiem un esošajiem 

saimnieciskās darbības veicējiem 

Apmācību un informatīvie semināri 

novada uzņēmējiem 

3. Bioloģiskās lauksaimniecības 

popularizēšana un ekoloģiskās produkcijas 

ražošanas veicināšana 

Attīstīti esošie un izveidoti jauni produkti; 

Attīstītas 

zemnieku saimniecības; 
Izveidotas jaunas darba vietas; izdota 

informatīvā brošūra par bioloģiskajām 

saimniecībām Raunas novadā 

U 68 Sadarbības attīstība un 

kooperācijas veicināšana 

1. Informēt vietējos uzņēmējus par 

Vidzemes pārtikas klāsteri 

Raunas uzņēmēji iesaistījušies Vidzemes 

pārtikas klāstera aktivitātēs 

Pašvaldība pastāvīgi Pašvaldības budžets, NVO, 

fondu līdzekļi 

U 69 Atbalstīt amatniecības 

mājražošanas attīstību 

1. Mājražošanas produktu tirdzniecības 

punktu izveide 

Nodrošināta iespēja novada mājražotājiem 

produktu tirdzniecībai novada pasākumos 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO 

U 70 Atbalsts un sadarbība ar vietējām 

biedrībām, kas darbojas šajā jomā 

1. Paplašināt uzņēmējdarbības attīstības 

atbalsta sistēmu, sadarbībā ar atbalsta 

organizācijām.  

Nodrošināta operatīva informācijas 

apmaiņa starp pašvaldību un uzņēmējiem, 

noorganizēti kopīgi pasākumi 

Pašvaldība 2014. 2020. Pašvaldības budžets, NVO 
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4. Investīciju plāns 2014.-2016. gadam 
 

Nr.  Projekta 

nosaukums 

Atbilstība 

vidēja 

termiņa 

prioritātei, 

rīcības 

virzienam 

Projekta 

mērķis 

Projekta 

darbības 

rezultāti 

Projektu 

saistība 
Indikatīvā 

summa, 

LVL 

Finanšu avoti Projekta ieviešanas 

termiņš 

Atbildīgais 

ES fondu 

finansējums 

Pašvaldības 

budžets 

Privātais 

sektors 

Cits 

finansējums 

Projekta 

uzsākšanas 

laiks 

Projekta 

Beigu 

termiņš 

1.  Raunas 
vidusskolas 

pirmsskolas 

grupu un 
sākumskolas 

rekonstrukcija 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

VPT 2.1. 

RV 2.1.1. 

Attīstīt izglītības 
infrastruktūru, 

lai sekmētu bērnu 

drošību un 
pilnveidotu vidi, 

kurā tiek 

apgūtas 
nepieciešamās 

prasmes un 

iemaņas. 

Rekonstruētas 
telpas 

6 1 000 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektors  

2. Sociālā 

dienesta ēkas 

vienkāršotā 
rekonstrukcija

, Valmieras 

ielā 1 

VPT 1.1. 

RV 1.1.4. VPT 

2.1. 
RV 2.1.1. 

RV 2.1.4. 

Veikt ēkas 

vienkāršotās 

rekonstrukcijas 
pasākumus, 

tādējādi palielinot 

ēkas 
energoefektivitāti, 

ceļot tās kvalitāti 

Rekonstruētas 

telpas, 

iegādāts 
aprīkojums 

un inventārs  

4 100 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektors  

3.  Telpu 

rekonstrukcija 
brīvā laika 

pavadīšanai 

Raunas 
pagasta 

iedzīvotājiem 
Dīķa ielā. 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 
RV 1.1.2. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 
RV 1.2.3. VPT 

2.1. 
RV 2.1.1. 

RV 2.1.4. 

Sekmēt Raunas 

novada 
pašvaldības 

īpašumā esošās 

ēkas saglabāšanu, 
palielinot 

energoefektivitāti 
un uzlabojot 

amatiermākslas 

attīstībai 
nepieciešamo 

infrastruktūru  

Nodrošināta 

ēkas 
funkcionalitāt

e, Telpu 

rekonstrukcija
, iegādāts 

aprīkojums 
un inventārs, 

veikti ēkas 

energoefektiv
itātes 

uzlabošanas 

pasākumi 

1 150 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektors 

4. Ēkas 
Valmieras 

VPT 1.1. 

RV 1.1.4. 
Veikt ēkas 
vienkāršotās 

Ēkas 
rekonstrukcija

2 100 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektors 
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ielā 4, 

sociālās 
mājas 

remontdarbi 

VPT 2.1. 

RV 2.1.1. 

rekonstrukcijas 

pasākumus, 
tādējādi palielinot 

ēkas 

energoefektivitāti, 
ceļot tās kvalitāti, 

un izbūvējot 

servisa dzīvokļus 

, nodrošināta 

ēkas 
funkcionalitāt

e, 

servisa 
dzīvokļu 

izveide 

5. Drustu 

novadpētniecī

bas muzeja 

attīstība 
kultūrvēsturis

kā mantojuma 

attīstībai 

VPT 1.1. 

RV 1.1.2. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 

VPT 2.1. 

RV 2.1.4. 

Veicināt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu un 
popularizēšanu, 

Veikt telpu 

rekonstrukciju 
uzlabot muzeja 

materiāltehnisko 

bāzi, veicināt 
muzeja 

pakalpojumu 

paplašināšanu 

Muzeja 

vajadzībām 

piemērotu 

telpu 
rekonstrukcija

, iegādāts 

muzeja 
eksponātu 

glabāšanai 

nepieciešamai
s aprīkojums 

 30 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

6. Muzeja 

izveide 

Raunā, Dīka 
ielā 3 

VPT 1.1. 

RV 1.1.2. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 

VPT 2.1. 

RV 2.1.4. 

Veicināt 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 
saglabāšanu un 

popularizēšanu. 

Veikt telpu 
rekonstrukciju, 

muzeja 

aprīkojuma 
iegāde, muzeja 

izveide. 

Nodrošināt 
muzeja vadītāja 

darbību 

Telpu 

pielāgošana 

muzeja 
vajadzībām, 

muzeja 

aprīkojuma 
iegāde, vides 

labiekārtošan

a 
Muzeja 

vadītāja 

atalgošana 

1 100 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

7. Estrādes 
remontdarbi 

Raunas 

pagastā 

VPT 1.1. 

RV 1.1.2. 

 

Rekonstruēt 
brīvdabas estrādi, 

uzlabojot tās 

kvalitāti  

Estrādes 
vienkāršotā 

rekonstrukcija 

 20 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 

8.  Nekustamā 
īpašuma 

rekonstrukcija 

Rīgas ielā 2 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

RV 1.1.2. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 

Veicināt 
mūžizglītības 

attīstību novadā 

un izglītības 
pieejamību 

Telpu izbūve. 
Dienas centra 

izveide 

dažādām 
personu 

9 600 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 
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VPT 2.1. 

RV 2.1.1. 
RV 2.1.4. 

VPT 2.2.  
RV 2.2.2. 

VPT 3.3.  
RV 3.3.1. 

RV 3.3.2. 

iedzīvotājiem 

jebkurā vecumā. 
Izveidojot Dienas 

centru, uzlabot 

dzīves kvalitāti 
Raunas novada 

iedzīvotājiem, 

nodrošinot 
personību 

pilnveidojošas 

brīvā laika 
pavadīšanas 

iespējas. Uzlabot 

jauniešu dzīves 
kvalitāti veicinot 

viņu iniciatīvu 

lēmumu 
pieņemšanā un 

sabiedriskajā 

dzīvē. Izveidot 
Raunas novada 

amatu māju 

dažādojot un 
paplašinot 

amatniecības 

produktu un 
pakalpojumu 

klāstu, veicinot 

iedzīvotāju iesaisti 
aktivitātēs un 

pieejamību visiem 

Raunas novada 
iedzīvotājiem, 

tādejādi attīstot 

kultūrtūrismu kā 

būtisku Raunas 

novada 

tautsaimniecības 
sastāvdaļu. 

grupām, telpu 

pielāgošana, 
aprīkojuma 

un inventāra 

iegāde  

9. Raunas 

pagasta 
bibliotēkas 

modernizācija 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 
RV 1.1.2. 

 

Atjaunot 

bibliotēkas 
materiāltehnisko 

bāzi, lai 

nodrošinātu 

Informācijas 

tehnoloģiju 
aprīkojuma 

uzlabošana 

iedzīvotāju 

 20 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor
s 
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informācijas 

pakalpojumu 
sniegšanu Raunas 

pagasta 

iedzīvotājiem 

ērtībām 

10.  Pakalpojums 
„Aprūpe 

mājās” 

attīstība 

VPT 1.1. 

RV 1.1.3. 

RV 1.1.4. 

Nodrošināt dzīves 
kvalitātes 

nepazemināšanos 

personai, kura 

vecuma vai 

funkcionālo 

traucējumu dēļ to 
nevar nodrošināt 

pati saviem 

spēkiem 

Aprīkojums 
un inventārs 

mājas aprūpes 

nodrošināšana

i, atalgojums 

projekta 

realizācijā 
iesaistītajam 

personālam, 

nodrošināts 
pakalpojums 

10 cilvēkiem 

mēnesī 

 50 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 

11.  Sporta zāles 

celtniecība 

Raunas 
pagastā 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

RV 1.1.2. 
RV 1.1.3. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 
RV 1.2.3. 

Sekmēt 

pilnvērtīgu sporta 

un fizisko 
aktivitāšu 

nodrošināšanu 

novadā. Radīt 
piemērotus 

apstākļus sporta 

aktivitāšu 
attīstībai novadā, 

kā arī uzlabot 

interešu izglītības 
sporta nodarbību 

kvalitāti. 

Sporta zāles 

celtniecība, 

aprīkojuma 
un inventāra 

iegāde 

1 1 300 000 X X   2014. 2020. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

12.  Jauniešu 
centra izveide 

Drustu 

pagastā 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 

Radīt vietu kur 
jauniešiem sanākt 

kopā, uzlabot 

jauniešu dzīves 
kvalitāti veicinot 

viņu iniciatīvu 

lēmumu 
pieņemšanā un 

sabiedriskajā 

dzīvē, kā arī 
nodrošināt 

jauniešiem 

Telpu 
pielāgošana, 

aprīkojuma 

un inventāra 
iegāde 

13 20 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 
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praktisku 

pasākumu 
kopumu 

personības 

izaugsmei un 
pašiniciatīvu 

izpausmēm. 

13. Drustu 

pamatskolas 

telpu remonts 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

VPT 2.1. 

RV 2.1.1. 

Attīstīt izglītības 

infrastruktūru, 

lai sekmētu bērnu 

drošību un 

pilnveidotu vidi, 
kurā tiek 

apgūtas 

nepieciešamās 
prasmes un 

iemaņas. 

Veikts Drustu 

pamatskolas 

telpu remonts 

12 21 000     2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s,Drustu 

pamatskolas 

direktore 

14. Drustu 
pamatskolas 

sporta zāles 

ēkas un 
fasādes 

remontdarbi 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

VPT 2.1. 

RV 2.1.1. 

Attīstīt izglītības 
infrastruktūru, 

lai sekmētu bērnu 

drošību un 
pilnveidotu vidi, 

kurā tiek 

apgūtas 
nepieciešamās 

prasmes un 

iemaņas. 

Veikti Drustu 
pamatskolas 

sporta zāles 

ēkas un 
fasādes 

remontdarbi. 

Uzlabota ēkas 
energoefektiv

itāte 

13 25 000     2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s, Drustu 

pamatskolas 
direktore 

15. E 

pakapojumu 

attīstība 
novadā 

VPT 1.3.  
RV 1.3.1. 

 

Attīstīt e –

pakalpojumu 

pieejamību 
novadā un vienas 

pieturas aģentūras 

darbības principus 
novada pārvaldē 

Ieviesti e 

pakalpojumi 

 55 000     2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 
 

 

16. Kalna un 

Krastu ielas 

rekonstrukcija 

VPT 2.1.  

RV 2.1.2. 

 

Veikt Kalna un 

Krasta ielu 

rekonstrukciju, 
tādējādi uzlabojot 

publiskās 

infrastruktūras 
kvalitāti un 

veicinātu 

apdzīvotās vietas 
attīstību. 

Ceļa seguma 

atjaunošana 

20 440 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 
 

 



Raunas novada Attīstības programma 2014. -2020.       Stratēģiskā daļa  

 
 

34 
 

17. Ozolu ielas 

rekonstrukcija
,  

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 
RV 2.1.3. 

Veikt Ozolu ielas 

rekonstrukciju, 
tādējādi uzlabojot 

publiskās 

infrastruktūras 
kvalitāti un 

veicinātu 

apdzīvotās vietas 
attīstību. 

Ietves izbūve, 

apgaismojum
a uzstādīšana. 

Nodrošināta 

iedzīvotāju 
satiksmes 

drošība 

19 40 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor
s 

18. Drusti- 

Vidzemes 

šoseja  
P 29, 17 km 

rekonstrukcija 

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

VPT 3.1.  
RV 3.1.1. 

Uzlabot autoceļa 

segumu, lai 

nodrošinātu 
Drustu pagasta 

savienojumu ar 

novada centru 

Asfalta 

seguma 

izbūve 

 2000000 X   X 2014. 2020. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

19. Palsas ielas 

rekonstrukcija 
VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

RV 2.1.3. 
 

Veikt Palsas ielas 

rekonstrukciju, 

tādējādi uzlabojot 
publiskās 

infrastruktūras 

kvalitāti un 
veicinātu 

apdzīvotās vietas 

attīstību. 

Ietves izbūve, 

apgaismojum

a uzstādīšana. 
Nodrošināta 

iedzīvotāju 

satiksmes 
drošība 

17 40 000 X X   2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

20. Valmieras un 
Vidzemes 

ielas gājēju 
ietvju izbūve 

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

RV 2.1.3. 

 

Veikta Vidzemes 
un Valmieras ielu 

ietvju 
rekonstrukciju,  

uzlabojot 

publiskās 
infrastruktūras 

kvalitāti un 

veicinot 
apdzīvotās vietas 

attīstību. 

Ietves izbūve, 
apgaismojum

a uzstādīšana. 
Nodrošināta 

iedzīvotāju 

satiksmes 
drošība 

16 180 000     2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 

21. Cimza-Lisa V 

298 9,2019 
km 

rekonstrukcija 

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

VPT 3.1.  
RV 3.1.1. 

Autoceļa 

kvalitātes 
uzlabošana, 

uzlabojot 

uzņēmējdarbības 
vidi novadā 

Asfalta 

seguma 
izbūve 

 1 100 000 X   X 2014. 2020. Pašvaldība, 

Izpilddirektor
s 

22. Valmiera-

Rauna V 187 
0,82 km 

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

VPT 3.1.  

Autoceļa 

kvalitātes 
uzlabošana 

Asfalta 

seguma 
rekonstrukcija

 300 000 X   X 2014. 2020. Pašvaldība, 

Izpilddirektor
s 
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rekonstrukcija RV 3.1.1. , t.sk. Tilta 

rekonstrukcija 

23. Cēsis-Rauna 
P28, 2,55 km 

rekonstrukcija 

VPT 2.1.  
RV 2.1.2. 

VPT 3.1.  
RV 3.1.1. 

Autoceļa 
kvalitātes 

uzlabošana 

Asfalta 
seguma 

izbūve 

 650 000 X   X 2014. 2020. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 

24. Drustu tautas 

nama II kārtas 

realizācija 

VPT 1.1. 

RV 1.1.1. 

RV 1.1.2. 

VPT 1.2. 

RV 1.2.2. 

RV 1.2.3. VPT 

2.1. 
RV 2.1.1. 

RV 2.1.4 

Sekmēt Raunas 

novada 

pašvaldības 

īpašumā esošās 

ēkas saglabāšanu, 

palielinot 
energoefektivitāti 

un uzlabojot 

amatiermākslas 
attīstībai 

nepieciešamo 

infrastruktūru 

Nodrošināta 

ēkas 

funkcionalitāt

e, Telpu 

rekonstrukcija

, iegādāts 
aprīkojums 

un inventārs, 

veikti ēkas 
energoefektiv

itātes 

uzlabošanas 
pasākumi 

6;12 Saskaņojama     2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

25. Piedāvājuma 

sagatavošana 

potenciāliem 

investoriem 

par 

uzņēmumu 
attīstības 

iespējām 
Raunas 

novadā 

VPT 3.1.  
RV 3.1.1. 

Sekmēt 

uzņēmējdarbības 

attīstību Raunas 

novadā, tādejādi 

sekmējot 

nodarbinātību un 
Raunas novada 

attīstību 

Sagatavoti 

piedāvājumi 

potenciālajie

m 

investoriem. 

Mājas 
Pilnveidota 

novada mājas 
lapa, 

nodrošinot 

aktuālu 
informāciju 

par potenciāli 

brīvajām 
teritorijām 

investoru 

piesaistei 

 Saskaņojama     2014. 2016. Pašvaldība, 

Izpilddirektor

s 

26. Raunas 
novada tēla 

veidošanas 

mārketinga 
pasākumi, e 

risinājumu 

attīstība 

VPT 3.2.  
RV 3.2.1. 

Veicināt Raunas 
novada 

atpazīstamību, 

uzņēmējdarbības 
attīstību 

Marketinga 
pasākumi 

novada tēla 

veidošanai, e 
pakalpojumu 

attīstība 

21;22;23 Saskaņojama     2014. 2016. Pašvaldība, 
Izpilddirektor

s 

27. Tradicionālās VPT 3.3.  Uzņēmējdarbības Sadarbībā ar 21;22;23 Saskaņojama     2014. 2016. NVO, 
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lauksaimniecī

bas nozares 
un inovatīvu 

attīstības 

ideju 
veicināšana 

RV 3.3.2. potenciāla 

attīstība, 
nodarbinātības 

saglabāšana, 

apdzīvotības un 
lauku teritoriju 

pievilcības 

saglabāšana. 
Veicināt 

lauksaimniecības 

nozares attīstību 
un lauku 

uzņēmēju 

aktivitāti 

LLKC 

noorganizēti 
informatīvi 

pasākumi 

interesentiem 
par 

netradicionālā

s 
lauksaimniecī

bas attīstības 

iespējām reizi 
2 gados 

uzņēmēji  

28. Mājražošanas 
un 

amatniecības 

attīstība 

VPT 3.3.  
RV 3.3.2 

Uzņēmējdarbības 
vides un 

infrastruktūras 

sakārtošana, lauku 
iedzīvotāju 

nodarbinātības 

saglabāšanai, 
jaunu uzņēmumu 

un darba vietu 

radīšana 
pakalpojumu 

pieejamībai 

Zaļo tirdziņu 
organizēšana, 

apmācības, 

informatīvie 
pasākumi. 

Atbalstītas 

vietējo 
iniciatīvu 

projektu 

idejas. 

 Saskaņojama     2014. 2016. Biedrības, 
LAD  

5. Atbilstība plānošanas dokumentiem 
Izstrādājot novada attīstības programmu, tika izvērtēta Raunas novada attīstības programmas atbilstība citiem plānošanas dokumentiem - Vidzemes 

plānošanas reģiona attīstības programmai 2017.-2013. un Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020. Gadam, kā arī Raunas novada teritorijas 

plānojumam 

5.1. Reģiona attīstības programma un Nacionālais attīstības plāns 
Raunas novada attīstības programma 

2014.-2020. gadam 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-

2013. 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 

gadam 

SM 1 SOCIĀLI VIENOTA, IZGLĪTOTA UN SABIEDRISKI AKTĪVA VIETĒJĀ SABIEDRĪBA 

VPT 1.1. Ģimenēm un bērniem 1. prioritāte: Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.pasākums Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”, Rīcības 
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labvēlīgas dzīves vides attīstība izglītības infrastruktūra, 5. Pasākums Veselības aprūpes 

infrastruktūra, 7.pasākums „Kultūras infrastruktūra”, 

8.pasākums „Sporta infrastruktūra”, 6.pasākums „Sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”. 

3.prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

paaugstināšana” 16. Pasākums izglītības kvalitātes un 

pieejamības nodrošināšana, 17. Pasākums Mūžizglītības 

attīstība 

virzieni „Cienīgs darbs”, „Stabili pamati tautas 

ataudzei”, ‘Kompetenču attīstība”, „Vesels un 

darbspējīgs cilvēks”. Prioritāte „Izaugsmi 

atbalstošas teritorijas” Rīcības virziens 

„Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves apstākļu radīšanai” 

VPT 1.2. Informētas un sociāli aktīvas 

sabiedrības veidošanās 

3.prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

paaugstināšana” 18. Pasākums Nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšana, 4. Prioritāte lauku attīstība 24. Pasākums 

Vietējo kopienu iniciatīvu attīstība 

Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”, Rīcības 

virzieni Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederība 

VPT 1.3. Efektīvs pašvaldības darbs 3.prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

paaugstināšana” 21.pasākums „Administratīvās 

kapacitātes stiprināšana” 

Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”, Rīcības 

virziens Kompetenču attīstība, Pakalpojumu 

pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

SM 2 VIDES UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA UN INTEGRĀCIJA KVALITATĪVAI DZĪVES VIDEI 

VPT 2.1. Augstas kvalitātes vispārējās 

infrastruktūras nodrošinājums 

1.prioritāte „Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 

1.pasākums „Transporta infrastruktūra”, 2.pasākums „Vides 

infrastruktūra”, 4.pasākums „Enerģētikas infrastruktūra”, 

12.pasākums „Dzīvojamā fonda/mājokļu 

infrastruktūra” 

Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme” 
Rīcības virziens „Izcila uzņēmējdarbības vide, 

Energoefektivitāte un enerģijas ražošana, 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos- 

teritoriju potenciāla izmantošana 

VPT 2.2. Novadam raksturīgā 

kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūrvides, 

ainavas un tradīcijas saglabāšana un 

attīstība 

1.prioritāte „Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 

2.pasākums „Vides infrastruktūra”, 10. Pasākums 

kultūrvides saglabāšanai. 11. Pasākums Bioloģiskās, ainavu 

daudzveidības un dabas teritoriju saglabāšanai un 

atjaunošanai nepieciešamā infrastruktūra” 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos- 

teritoriju potenciāla izmantošana”, Dabas un 

kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 

SM 3 INOVATĪVA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA 

VPT 3.1. Sakārtota un aktīva 

uzņēmējdarbības atbalsta vide 

1.prioritāte „Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 

1.pasākums „Transporta infrastruktūra”, 10. Pasākums 

kultūrvides saglabāšanai, 2.prioritāte „Ekonomiskā attīstība, 

Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme” 
Rīcības virziens „Izcila uzņēmējdarbības vide, 

Energoefektivitāte un enerģijas ražošana, 
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konkurētspējas palielināšana un virzīta uz zināšanu ietilpīgu 

ekonomiku” 13. Pasākums „Uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšana: jaunu uzņēmumu veidošana, esošo 

konkurētspējas paaugstināšana, komercdarbībā 

izmantojamo teritoriju attīstība” 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos- 

teritoriju potenciāla izmantošana 

VPT 3.2. Atpazīstams un attīstību 

veicinošs novada tēls 

1.prioritāte „Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 10. 

Pasākums kultūrvides saglabāšanai. 2.prioritāte 

„Ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana un 

virzīta uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku” 13. Pasākums 

„Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana: jaunu uzņēmumu 

veidošana, esošo konkurētspējas paaugstināšana, 

komercdarbībā izmantojamo teritoriju attīstība” 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos- 

teritoriju potenciāla izmantošana”, Dabas un 

kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 

VPT 3.3. Novadam tradicionālo 

lauksaimniecības nozaru saglabāšana un 

attīstība, lauksaimnieciskās ražošanas 

dažādošana 

4. prioritāte Lauku attīstība 22. Pasākums netradicionālās 

lauksaimniecības attīstība, 23. Pasākums lauksaimniecības 

attīstība, 24. Pasākums Vietējo kopienu iniciatīvu attīstība 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos- 

teritoriju potenciāla izmantošana”, Dabas un 

kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 
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5.2. Kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumenti 
 

Laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam visās Raunas novada 

kaimiņu pašvaldībās ir izstrādāti jeb vai ir izstrādes stadijā attīstības 

plānošanas dokumenti, tai skaitā attīstības programmas un ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas. Pašvaldību attīstības mērķu un plānotās ekonomikas 

specializācijas analīze uzrāda, ka Raunas novada kaimiņu pašvaldību 

attīstības mērķi sasaucas ar Raunas novada attīstības mērķiem un ir vērsti 

uz katras pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu un ekonomikas 

attīstību. Raunas novada kaimiņu pašvaldību plānotā ekonomikas 

specializācija ir šāda: 

 Smiltenes novads - Pamatojas uz tradicionālajām nozarēm – 

lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde un 

ceļu būve. Smiltenes novadā ir potenciāls attīstīties mājražošanai, 

komercializējot senos arodus un prasmes – maizes cepšanas, sieru siešana, 

amatniecība. Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana, attīstot, piemēram, 

kazkopību. Izmantojot tranzīta ceļu esamību, Krievijas un Igaunijas 

robežas tuvumu, attīstīt loģistikas pakalpojumus. Mežsaimniecības un ceļu 

būves attīstība smiltenes novadā pozitīvi ietekmēs arī Raunas novada 

attīstību. Smiltenes novadā darbojošies uzņēmumi piena pārstrādes jomā, 

jau šobrīd pozitīvi ietekmē Raunas novada lauksaimniecības-piena 

lopkopības attīstību Raunas novadā. 

 Beverīnas novads - Lauksaimniecības un koksnes produktu 

ražošana un pārstrāde, amatniecība, mājražošana un bioloģisko produktu 

ražošana. Dabas, izglītības un aktīvas atpūtas tūrisms, lauku tūrisms. 

Tūrisma attīstība Beverīnas novadā veicinās šīs nozares attīstību Raunas 

novadā. 

 Priekuļu novads- AP izstrādes stadijā, bet 1. Redakcija vēl nav 

publiskota 

 Vecpiebalgas novads - lauksaimniecība, lauku tūrisms, 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, mežsaimniecība un mežizstrāde, 

jāizmanto kā priekšnosacījums Raunas novada attīstībā. 

 Jaunpiebalgas novads - Novada turpmākai attīstībai jābalstās uz 

novada resursu (cilvēkresursi, meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

kultūrvēsturiskais mantojums) efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā dabas 

apstākļus, tradīcijas, ieguldījumus ražošanā, uzkrātās prasmes un zināšanas 

par prioritārām jāuzskata piena un gaļas lopkopība un mežsaimniecība. 

Par nozīmīgām jomām jāmin aitkopība, dārzkopība, biškopība, 

ārstniecības augu audzēšana un netradicionālā lauksaimniecība. Kā 

sekundāras nozares kokapstrāde, mēbeļu ražošana, lauksaimniecības 

produktu pārstrāde. Novada kultūrvēsturiskais mantojumus, aktīvā kultūras 

dzīve un infrastruktūra novadam dod iespēju kļūt par kultūras pasākumu 

vietu novada, Vidzemes un Latvijas iedzīvotājiem. Uz minētā pamata 

attīstāmi arī tūrisma pakalpojumi (īpaši, kultūras tūrisms) 

 Gulbenes novads - Ņemot vērā esošos resursus, novadā 

uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai jābalstās uz lauksaimniecības zemes 

un mežu resursu racionālu izmantošanu, tūrisma un pakalpojumu nozares 

attīstību (piena un gaļas lopkopība, graudaugu ražošana, dārzeņu 

audzēšana, tehnisko kultūru audzēšana, bioloģisko produktu audzēšana, 

netradicionālā lauksaimniecības nozares attīstība, bioenerģijas ražošana). 

Ņemot vērā, ka kaimiņu novadu definētās specializācijas lielā mērā sakrīt 

arī Raunas novada resursiem un izvirzīto speciālizāciju, Raunas novadam 

jāmeklē nišas produkti un pakalpojumi un jāizstrādā novada zīmols, lai 

izmantotu izdevīgo atrašanās vietu un piesaistītu novadam iedzīvotājus. 
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6. Uzraudzības plāns 

Programmas īstenošana 

Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikumi:  

 noteikts atbildīgais par attīstības programmas īstenošanu;  

 attīstības programmas īstenošana notiek organizēti;  

 attīstības programmas īstenošana ir sasaistīta ar Raunas novada 

budžetu. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 

politiskajā līmenī, ko nodrošina Raunas novada dome un domes komitejas;  

izpildes līmenī, ko nodrošina novada administrācija, iestāžu vadītāji. 

Programmas īstenošanas uzraudzība 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas 

izveide, ar kuras palīdzību iespējams: 

 izmērīt teritorijas attīstību; 

 izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 

 novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi 

ilgākā laika periodā. 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 

 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, 

identificējot pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas; 

 sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas 

ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības 

plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, 

politiķus un citas ieinteresētās puses; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu 

un sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības 

jautājumos. 

Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma 

struktūrai 

Uzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: ievads, AP ieviešanas izvērtējums, 

secinājumi un priekšlikumi. 

Ievads 
 uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, 

 laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots,  

 uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie. 

Ieviešanas izvērtējums: 
 ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem, 

 izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, 

rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību,  

 Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu 

izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu. 

Secinājumi un priekšlikumi: 
 galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai,  

 secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu 

izpēti,  

 rekomendācijas Attīstības programmas grozījumiem un/vai 

aktualizācijai,  

 priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai. 

Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Raunas novada dome 

pieņem lēmumu par Attīstības programmas aktualizāciju. Uzraudzības 

ziņojums var tikt izmantots novada budžeta plānošanai un publiskā 

pārskata sagatavošanai. Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumu 
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sagatavošanai, Raunas novada pašvaldība ir izveidojusi rezultatīvo rādītāju 

datu bāzi, kurā regulāri tiek uzskaitītas izmaiņas rādītājos. 

Uzraudzības process 

Katru gadu 
Vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek veikts Raunas 

novada Attīstības Programmas uzraudzības process 3 soļos: 

1.  tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar 

Rīcības plānu, 

2.  tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati; 

3.  tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem 

Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības 

ziņojums par attīstības programmas ieviešanu (norādītas veiktās 

darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā, ietverts uzraudzības 

rādītāju apkopojums 

Reizi 2 gados 
Papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros 

tiek veikts Raunas novada Attīstības Programmas uzraudzības process 2 

soļos: 

1.  veikta novada iedzīvotāju aptauja; 

2.  apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji; 

Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot Attīstības programmas 

izstrādē izmantoto anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, kā arī vispārējās attīstības tendences un būtiskākās 

problēmas. 

Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums 

par attīstības programmas ieviešanu, norādot attīstības programmas 

rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā. 

 

 
Attēls 1 Priekšlikums ikgadējai īstenošanas uzraudzībai 

 

 
 

Attēls 2 Priekšlikums īstenošanas uzraudzībai reizi 3 gados 

 

Raunas novada Attīstības Programmas IKGADĒJAIS uzraudzības ziņojums 

Dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem 

Raunas novada teritorijas attīstības rādītāju dati 

Dati par īstenotajām rīcībām 

Raunas novada Attīstības programmas 3 gadu pārskata ziņojums 

Politikas rezultātu rādītāji 

Raunas novada iedzīvotāju aptauja 
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6.1. Uzraudzības rādītāji 
Ikgadējā ziņojuma sagatavošanai var izmantot 3 tabulas: (1) Teritorijas 

attīstības rādītāju tabula, (2) Darbības rezultātu rādītāju tabulu (3) 

Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabulu. 

3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmantot (4) Politikas 

rezultātu rādītāju tabulu. Tā tiek balstīta uz iedzīvotāju aptauju. Tai par 

pamatu var izmantot Attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes 

ietvaros veiktās anketas paraugu. 

Uzraudzības rādītāju tabulas iespējams koriģēt pēc pašvaldības ieskatiem 

un pieejamajiem datiem, piemēram, papildināt ar citiem būtiskiem 

rezultātu indikatoriem, kas palīdz analizēt novada ikgadējās un vidēja 

termiņa attīstības tendences. 

Teritorijas attīstības rādītāju tabula 

Gads Iedzīvotāju skaits gada 

sākumā 

Demogrāfiskās slodzes 

līmenis 

Bezdarba līmenis 

( % ) 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa apmērs uz vienu 

iedzīvotāju (latos) 

Teritorijas attīstības 

indekss 

2012 Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas 

2013.           

2014.           

2015.           

2016.           

2017.           

2018.           

2019.           

2020.           

Vēlamais 

sasniedzamais 

rādītājs uz 

2020.gada 

sākumu 
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Darbības rezultātu rādītāju tabula 

Nr.  Rādītājs Datu avots Bāzes gads Pašreizējā 

vērtība 

Sasniedzamais 

rādītājs 2020. 

gadā 

Rādītāji par 

2014.gadu 

(aizpilda 

2015.gada sākumā 

Tendence 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 

() 

1.  Dabiskais pieaugums CSP 2012. -22 +/- 0   

2. Dzimušo skaits CSP 2012. 31 35   

4. Iedzīvotāju skaits CSP 2013. 3510    

5. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 

1 iedzīvotāju (LVL) 

Valsts kase 2012 604 750   

6. Vidējais novada mājaslapas 

apmeklējumu skaits dienā 

Pašvaldības 

informācija 

2013. Tiks precizēts    

7.  Izglītojamo skaits Drustu pamatskolā Pašvaldība 2012 87 90   

8. Izglītojamo skaits Raunas vidusskolā Pašvaldība 2012 267 350   

9. Izglītojamo skaits Pirmskolas izglītības 

iestādēs 

Pašvaldība 2012 65    

10. Kopējais bibliotēku lietotāju skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 1111 1350   

11. Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 11 15   

12. Pašdarbībā iesaistīto personu skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 ~170 200   

13. NVO skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 18 25   

 NVO realizēto projektu skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 Tiks precizēts    

14. Iedzīvotāju sapulces (pašvaldības 

vadības tikšanās ar iedzīvotājiem) 

Pašvaldības 

informācija 

2012 2 6   

15. Novadā pieejamo ģimenes ārstu prakšu 

skaits 

Pašvaldības 

informācija 

2012 3 4   

16. Reģistrēto ugunsgrēku skaits VUGD 2012 12 5   

18. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību 

skaits 

CSP 2012 321 350   
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19. Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits 

attiecībā pret visiem reģistrētajiem 

bezdarbniekiem 

NVA 2012 69 40   

20. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba 

samaksa (LVL) 

CSP 2012 329 450   

21. Aizņemto darbavietu skaits pavisam (bez 

privātā sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu mazāku par 50) 

CSP 2012 371 500   

22. Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme (ha) 

CSP      

23. Sējumu kopplatība (ha) CSP      

24. Meža zemju īpatsvars VZD, 

pašvaldība 

     

24. Rekonstruēto/ jaunizveidoto sporta 

infrastruktūras objektu skaits 

Pašvaldība 2012 1 4   

25. Īstenoto ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektu skaits 

Pašvaldība      

26. Pašvaldības autoceļi ar melno segumu 

garums (km) 

Pašvaldība 2012 4.58 8   

27. Valsts autoceļi ar melno segumu garums 

(km) 

Pašvaldība, 

LVC 

2012     

28. Rekonstruēto ielu garums (km) Pašvaldība 2012 3,72 6   

29. Rekonstruēto ūdensapgādes tīklu garums 

(km) 

Pašvaldība  8,5 12   

30. Rekonstruēto kanalizācijas tīklu garums 

(km) 

Pašvaldība 2012 10 15   

31. Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 

centralizēto ūdensapgādes sistēmu 

Pašvaldība 2012 1758 1900   

32. Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 

centralizēto kanalizācijas sistēmu 

Pašvaldība 2012 1468 1650   

31. Izbūvēto gājēju un velosipēdistu celiņu 

garums (km) 

Pašvaldība 2012 Tiks precizēts    

32. Rekonstruēto/ no jauna ierīkoto bērnu 

rotaļu laukumu skaits 

Pašvaldība 2012 1 3   

34. Labiekārtotu/ no jauna izveidoto Pašvaldība 2013 1 2   
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peldvietu skaits 

35. Jaunizveidoto uzņēmumu skaits Lursoft 2012 7 10   

36. Likvidēto uzņēmumu skaits Lursoft 2012 6 2   

37. Tūrisma maršrutu un dabas taku izveide Pašvaldība 2012 1 3   

38. Ieviesto e pakalpojumu skaits Pašvaldība 2012 0 10   

39. Pašvaldībā realizēto projektu skaits Pašvaldības 

informācija 

2012 19 30   

39. Mājsaimniecību skaits, kas noslēgušas 

līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem 

 2012 617 700   
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Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabula 

Uzdevums Vai veiktas darbības uzdevuma 

ietvaros jā/nē 

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei Priekšlikumi programmas 

aktualizācijai 

VPT 1.1. Ģimenēm un bērniem labvēlīgas dzīves vides attīstība 

U1 Uzlabot vispārējās izglītības programmu apguves 

kvalitāti un materiāltehnisko bāzi 

   

U2 Veikt sistemātisku izglītības, kultūras un sporta 

jomas analīzi 

   

U3 pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana    

U5 Mūžizglītības un interešu izglītības dažādošana    

U6 Atbalstīt jauniešu iniciatīvas    

U 7 Dažādot ārpusskolas aktivitātes    

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    

U11 Attīstīt kultūras infrastruktūru, pakalpojumus un 

to pārvaldību, pilnveidot esošo kultūras infrastruktūru 

   

U 12 Attīstīt sporta un brīvā laika pavadīšanas 

infrastruktūru un pakalpojumus 

   

U 13 Veicināt vietējās amatiermākslas attīstība    

U 14 Kultūras piedāvājuma paplašināšana un 

dažādošana 

   

U 15 Iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs    

U 16 Veicināt veselīgu dzīvesveidu    

U 17 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu 

infrastruktūru, kvalitāti un pieejamību 

   

U 18 Apmācību organizēšana novada sociālā darba 

speciālistiem 

   

U 19 Izstrādāt un īstenot ģimeņu atbalsta politiku 

novadā 
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U 20 Vecināt sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā    

U 21 Iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām integrācija un 

pakalpojumu nodrošināšana 

   

U 22 Sociālo pabalstu saņēmēju motivācijas 

programmas izstrāde 

   

VPT 1.2. Informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanās 
U 23 NVO sektora attīstības veicināšana    

U 24 Brīvprātīgā darba popularizēšana    

U 25 Sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un NVO    

U 26 Iesaistīt iedzīvotājus novada attīstības veidošanā    

U 27 Jaunatnes politikas veidošana    

U 28 Veicināt iedzīvotāju iespēju pašizpausties, 

popularizējot ideju, ka katra indivīda viedoklis novadā 

ir svarīgs, un tiks uzklausīts 

   

U 29 Raunas un Drustu pagastu sadraudzības 

pasākumu organizēšana interešu un vecuma grupu 

ietvaros – saliedētības pasākumi 

   

VPT 1.3. Efektīvs pašvaldības darbs 
U 30 Paaugstināt pašvaldības un tās iestāžu darbinieku 

kvalifikāciju un darba efektivitāti 

   

U 31 Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti    

U 32 Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus, 

lai attīstītu uzņēmējdarbību, cilvēkresursus, jaunatnes 

un ģimeņu politiku, vides jautājumus u.c 

   

U 33 Ārējās sadarbības uzlabošana starpnovadu līmenī    

U 34 Attīstīt komunikācijas un informēšanas sistēmu, 

paaugstinot iedzīvotāju informētību 

   

VPT 2.1. Augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums 

U 35 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu    

U 36 Inovatīvu risinājumu pielietošana un ieviešana    

U 37 Energopārvaldības ieviešana    

U 38 Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti un 

veicināt daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti 

   

U 40 Uzlabot pašvaldības autoceļu infrastruktūru    
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U 41 Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošana    

U 42 Satiksmes drošības uzlabošana skolēnu ceļā uz 

izglītības iestādēm 

   

U 43 Sekmēt iedzīvotāju mobilitāti    

U 43 Vietējo inženiertehnisko infrastruktūru un 

komunālo pakalpojumu attīstīšana 

   

U 44 Veicināt jaunus un uzlabot esošos interneta 

pakalpojumu sniedzēju – galvenokārt radio interneta 

pakalpojumu 

   

U 45 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu    

U 46 Sakārtot pašvaldībai piederošās ēkas un būves    

VPT 2.2. Novadam raksturīgā kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūrvides, ainavas un tradīcijas saglabāšana un attīstība 
U 48 Saglabāt vides daudzveidību un veicināt dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu 

   

U 49 Meliorācijas sistēmu sakārtošana    

U 50 Veicināt degradēto teritoriju rekultivāciju    

U 51 Veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus publiski 

pieejamus rekreācijas objektus 

   

U 53 Kultūrvēsturiskā mantojuma attīstība    

U 54 Nodrošināt informācijas pieejamību par 

materiālo kultūrvēstures mantojumu novadā 

   

VPT 3.1. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide 

U 54 Veicināt uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstību 

   

U 55 Uzlabot pašvaldības pārvaldību uzņēmējdarbības 

atbalstam 

   

U 56 Sekmēt investoru piesaisti    

VPT 3.2. Atpazīstams un attīstību veicinošs novada tēls 

U 57 Izstrādāt novada tēla koncepciju    

U 58 Izveidot interaktīvu pašvaldības mājas lapu    

U 59 Veicināt sadarbību ar reģionu    

U 60 Motivēt Vidzemes Augstskolas studentus veidot 

savus zinātnisko darbus par Raunas novadu 

   

U 61 Popularizēt novada uzņēmēju un iedzīvotāju    
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sasniegumus 

VPT 3.3. Novadam tradicionālo lauksaimniecības nozaru saglabāšana un attīstība, lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana 
U 62 Raunas novada tūrisma attīstības stratēģijas 

izstrādāšana un īstenošana 

   

U 63 Tūrisma attīstība izmantojot kultūrvēsturisko 

mantojumu 

   

U 65 Tūrisma infrastruktūras un objektu attīstība    

U 66 Veicināt sadarbību ar tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, TIC un citām pašvaldībām 

   

U 67 Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību un 

kvalitāti novadā 

   

U 68 Raunas novada lauksaimniecības nozares 

konsultatīvās kapacitātes celšana 

   

U 69 Atbalstīt jaunu, netradicionālu lauksaimniecības 

nozaru veidošanos 

   

U 73 Atbalstīt amatniecības 

mājražošanas attīstību 
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Politikas rezultātu rādītāji un sasniedzamie rezultāti 

Nr. Rādītājs Pozitīvā vērtējuma 

rādītājs uz 2014. 

gadu 

Sasniedzamais rādītājs 

2020 

2015. gadā aizpilda pēc 

iedzīvotāju anketēšanas 

Tendence salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu 
() 

1. Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu 

ārpus novada robežām tuvāko 5 gadu laikā 

    

 Pirmskolas izglītības pakalpojumu kvalitāte 78%    

 Vispārējās izglītības pakalpojumu kvalitāte 73%    

 Kultūras un izklaides un sporta pasākumu kvalitāte 45%    

 Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte 74%    

 Sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāte 57%    

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte 52%    

 Ielu/ceļu infrastruktūras kvalitāte, tās uzturēšana 21%    

 Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas un tml. 45%    

 Ielu apgaismojuma kvalitāte 46%    

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte 55%    

 Atkritumu savākšanas/ izvešanas pakalpojumu 

kvalitāte 

88%    

 Ūdensapgādes un kanalizācijas kvalitāte 71%    

 Mazumtirdzniecības pakalpojumu kvalitāte     

 Interneta kvalitāte     

 Vides sakoptība 83%    

 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitāte 42%    

 


