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IEVADS
Raunas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk –
Attīstības programma) ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā
noteikts 7 gadu pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Šis ir
pirmais kopējais novada attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka
Raunas un Drustu pagastu intereses, mērķus un redzējumu par kopīgu
novada attīstību un nākotni.
Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo LR
normatīvo aktu prasībām un LR VARAM izstrādāto metodiku „Metodiskie
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Attīstības programmas informācijas avoti ir valsts līmeņa plānošanas
dokumenti, reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti, vietējā līmeņa
plānošanas dokumenti, kā arī novada viedokļu līderu, speciālistu,
ieinteresēto pušu informācija, statistikas dati un iedzīvotāju aptaujas
rezultāti. Aptaujā par novada attīstību piedalījās 114 respondenti.
Ietvertie raksturojumi par novada nozarēm un jomām no iedzīvotāju
aptaujas rezultātiem nav uztverami kā vispārējs visu iedzīvotāju
redzējums, bet gan subjektīvu viedokļu apkopojums, kas ieskicē novada
aktualitātes.
Attīstības programma sastāv no trīs daļām:

Attīstības programmas izstrādes pamatojums
Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” Raunas
novadā ietilpst Raunas pagasts un Drustu pagasts
Novada attīstības programmas izstrādes nepieciešamība ir noteikta
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā – lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums
izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo uzraudzību.
Attīstības programma ir nepieciešama, lai:
 Apzinātu un novērtētu novada rīcībā esošos resursus un
piedāvātu skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai
izmantošanai;
 Noteiktu novada attīstības prioritātes;
 Mērķtiecīgi plānotu rīcības un investīcijas un kalpotu par pamatu
Raunas novada pašvaldības budžeta plānošanai;
 Sekmētu investīciju piesaisti novadam;
 Nodrošinātu ilgtspējīgu novada attīstību;
 Veidotu sadarbību ar sociālajiem partneriem un citām
pašvaldībām;
 Sekmētu Raunas novada atpazīstamību

 1.daļa: Pašreizējās situācijas raksturojums;
 2.daļa: Stratēģiskā daļa;
 3.daļa: Rīcības plāns un uzraudzība.
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NOVADA VIZĪTKARTE
NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA

309 km

1

2

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

2

3924
IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS
2

12,7 cilvēki uz 1 km teritorijas

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
Rauna,
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS
Raunas novads atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), aptuveni 100 km
attālumā no Rīgas. Pašvaldības administratīvā teritorija robežojas ar
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Smiltenes un Priekuļu novadiem.
APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Novadu veido 2 teritoriālās vienības – Raunas pagasts un Drustu pagasts.
Lielākās apdzīvotās vietas: Rauna un Drusti.
DABAS RESURSI
49% no visas teritorijas aizņem meža zemes, 39% - LIZ, 6% - purvi, 6% ūdens objektu zeme. Novadā Raunas Staburags.
TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Raunas novada teritoriju šķērso galvenais autoceļš A2 Rīga- SiguldaIgaunijas robeža, reģionālie autoceļi P28 Priekuļi-Rauna, P29 RaunaDrusti-Jaunpiebalga.
IZGLĪTĪBA

Izglītības iestāžu struktūru veido Raunas vidusskola un Drustu pamatskola.

ATTĒLS 1: NOVADA ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Sociālais
dienests. Veselības aprūpes pakalpojumi pieejami trīs ģimenes ārstu
prakses vietās Drustos un Raunā, kā arī 2 zobārstniecības prakses vietas
Raunā.
KULTŪRA UN SPORTS
Novadā ir 4 bibliotēkas – Raunā, Rozēs, Gatartā un Drustos, un tikai viens
tautas nams Drustos. Sporta aktivitātēm pieejama, trenažieru zāles,
sporta laukumi.
EKONOMIKA

Galvenās uzņēmējdarbības nozares3: lauksaimniecība (zemkopība,
lopkopība, putnkopība, augkopība, graudkopība, dārzkopība), ražošana
(piena pārstrāde, kokapstrāde, rūpnieciskā ražošana), mežsaimniecība,

1

Avots: „Reģionu attīstība Latvijā 2011”, Novadu attīstības pamatrādītāji, VRAA
Avots: Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 2012.gada
sākumā, CSP
2

3

Raunas novada pašvaldības informācija

3

mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, derīgo izrakteņu ieguve,
infrastruktūras un autoservisa pakalpojumi, DUS, kā arī tūrisms.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedz.
2011.gadā - 218,50Ls. Reģistrētais bezdarba līmenis 2013.gada sākumā –
8,7%.
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS4
Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem,
salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem) ir – -0,167.. Starp visiem
Latvijas 110 novadiem Raunas novads ieņem 58.vietu.
NOZĪMĪGĀKIE OBJEKTI5
• Raunas Staburags;
• Raunas Velnala -Baltā smilšakmens ala;
• Raunas Pildrupas;
• Tanīskalns;
• Savvaļas zirgi.

4
5

„Reģionu attīstība Latvijā 2011”, Novadu attīstības pamatrādītāji, VRAA
Raunas novada pašvaldības informācija
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IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS
Iedzīvotāju skaita dinamika6

Platība, km²

Iedzīvotāju skaits
2013.g. sākumā

Vidzemes reģions

15 246

228 331

Iedzīvotāju
blīvums
2013.g.
sākumā,
cilv./km²
15,0

Latvijā

64 562

2 217 053

34,3

Gulbenes novads

1872

24 604

13,1

Jaunpiebalgas
novads
Priekuļu novads

251

2612

10,4

302

9173

30,4

Raunas novads

309

3510

11,4

Smiltenes novads

947

14 049

14,8

Vecpiebalgas
novads

542

4612

8,5

Teritorija

TABULA 1: Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums, uz 01.01.2013

Pēc iedzīvotāju skaita, salīdzinājumā ar sešām kaimiņu pašvaldībām,
Raunas novads ir otrs mazākais, savukārt pēc iedzīvotāju blīvuma – trešais
mazāk apdzīvotais novads (11,4 iedzīvotāju uz 1 km2).
Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir ļoti nevienmērīgs – vairāk kā
divas trešdaļas no visiem iedzīvotājiem dzīvo Drustu pagastā (sk. attēlu
Nr.2.).
24%

Drustu
pagastā

76%
ATTĒLS 2: IEDZĪVOTĀJU IZVIETOJUMS – IEDZĪVOTĀJU SKAITS GADA SĀKUMĀ7

Pēdējo 12 gadu laikā pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadā
samazinājies par 1142 iedzīvotājiem – 27,4 %.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2013. gada sākumā Raunas novadā bija 3510.

6

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos
reģionos, republikas pilsētās un novados; CSP
*iedzīvotāju skaits pārrēķināts saskaņā ar 2011. Gada tautas skaitīšanas rezultātiem

7

INFORMĀCIJAS AVOTS PMLP DATU BĀZE

5

1991.-1995.

1996.-2001.

-2,87
-2,63

-5,00
-7,00

2008.-2011.

-0,52

-1,00
-3,00

2002.-2007

-4,70

-4,55

-4,83

-6,28

-7,56
-8,58
-9,42

-9,00

-10,66

-11,00

-11,90
-13,00
-15,00

Raunas

Latvija

4652
4568
4481
4403
4320
4241
4153
4059
3984
3890
3759
3608
3510

Vidzeme

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ATTĒLS 3: IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 1991.-2011.

ATTĒLS 4: IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA – IEDZĪVOTĀJU SKAITS GADA SĀKUMĀ

Iedzīvotāju skaita (ilgtermiņa) izmaiņas novadā ir līdzīgas valstī un reģionā
kopumā novērojamām tendencēm: ja Latvijā iedzīvotāju skaits no 1991.
gada līdz 2011. gadam samazinājās par 23.5 %, tad tagadējā Raunas
novada teritorijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies vēl straujāk – par 27.4%

Viens no faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaitu, ir iedzīvotāju dabiskā
kustība. Raunas novadā dzimušo skaits 2011. gadā bija 31, 2010.gadā –
30, bet 2009.gadā – 31. Mirušo skaits 2011.gadā – 53, 2010.gadā – 67, bet
2009.gadā – 59. Raunas novada iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir
negatīvs, tomēr 2011.gadā tam ir bijusi tendence uzlaboties.

Vidējā termiņā, no 2007. līdz 2012.gadam iedzīvotāju skaits Raunas
novadā samazinājās būtiski par 13,5%.

Raunas novada dabiskā pieauguma rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem
2011.gadā ir 6,3, kas ir sliktāks par vidējo Latvijā -4,7.
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2009 2010
Dzimuši
Miruši
Dabiskais pieaugums

31
59
-28

14,0

2011
30
67
-37

12,3

31
53
-22

12,0

10,0

11,2
10,3

9,7

10,3

9,7

10,6

10,3
9,1

9,7

9,6

9,9

9,8
8,0

TABULA 2: DABISKĀS KUSTĪBAS RĀDĪTĀJI

8,0

8,6

8,0
6,0

0
-1

Jaunpiebalgas novads

-2

Vecpiebalgas novads

-3

-2,8

-4
-4,1

-5

-4,8

-6
-6,3

-7
-6,9

-8
-8,3

-9
-10

-5,9

4,0

2,0

Gulbenes novads
0,0

Raunas novads

1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.

VIDZEME
LATVIJA

ATTĒLS 6: Dzimušo skaits 1996.-2011.GADĀ (UZ 1000 IEDZĪVOTĀJIEM)

Priekuļu novads
Smiltenes novads

-9,4

ATTĒLS 5: DABISKĀ PIEAUGUMA SALĪDZINĀJUMS 2011.GADĀ (UZ 1000 IEDZĪVOTĀJIEM)

Laikā no 1996. gada dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir samazinājies,
tomēr 2011. gadā ir tendence dzimstībai kaut nedaudz tomēr pieaugt.
Otrs faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas, ir migrācija8. Arī
migrācijas saldo Raunas novadā laikā no 2000. līdz 2011.gadam kopumā ir
bijis negatīvs (sk. attēlu Nr.7.).

8

Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, CSP

7

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
0

100%

52,0

49,4

52,0

49,2

52,0

49,0

51,7

48,9

51,4

48,9

47,5

49,0

70%

51,6

80%
-20

49,1

90%
Vīrieši

60%
-40

50%
-50

51,1

48,6

51,1

48,3

51,0

48,0

50,8

48,0

50,6

48,0

Latvija

Rauna

Latvija

Rauna

Latvija

Rauna

Latvija

Rauna

Latvija

Rauna

20%

52,5

-76

-80

Rauna

-65

Sievietes
51,0

30%

Latvija

-64

-58

48,4

-65

-61

Rauna

-64

40%
-60

50,9

-57

Latvija

-60

10%
0%

-100

-103
-114

-120

ATTĒLS 7: MIGRĀCIJAS SALDO SALĪDZINĀJUMS

2006.

2007.

ATTĒLS 8: VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

SKAITS RAUNAS NOVADĀ UN LATVIJĀ, % NO KOPĒJĀ IEDZĪVOTĀJU SKAITA,

2007. – 2012.GADS (GADA SĀKUMĀ)

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam 2012. gada sākumā
Raunas novadā bija 490, darbspējas vecumā – 2169, bet virs darbspējas
vecumā – 8519

Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars novadā ir augstāks nekā
vidēji valstī un laikā no 2007. līdz 2011.gadam tas ir samazinājies par
4,25% procentpunktiem, jo ir samazinājies dzimstības līmenis novadā (sk.
attēlu Nr.8.).

“ 2012. gadā 52% no visiem iedzīvotājiem ir sievietes, bet 48% - vīrieši.”

9

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma; Īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma
grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, CSP
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18,00%

70,00

16,57%

16,00%

65,33

13,77%
14,00%
12,00%

13,93%

13,70%

13,71%
10,18%

12,90%

12,90%

12,74%

13,72%

13,72%

13,82%

65,96

66,21

65,00

12,32%
13,93%

65,74

66,06

65,81

65,64

66,14

65,95

66,16

64,94
65,28

63,36
60,00

10,00%

Latvija

8,00%

Rauna

Latvija

Rauna

55,00

6,00%

55,03

4,00%

50,00

2,00%
45,00

0,00%
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

ATTĒLS 9: IEDZĪVOTĀJU LĪDZ DARBSPĒJAS VECUMAM SKAITS RAUNAS NOVADĀ UN LATVIJĀ, % NO KOPĒJĀ
IEDZĪVOTĀJU SKAITA, 2007. – 2012.GADS (GADA SĀKUMĀ)

Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars novadā ir zemāks nekā
vidēji valstī un laikā no 2007. līdz 2011.gadam tas ir samazinājies par 2,5
procentpunktiem, jo ir samazinājies dzimstības līmenis novadā (sk. attēlu
Nr.9.).

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

ATTĒLS 10: Iedzīvotāju darbspējas vecuma skaita Raunas novadā un Latvijā, % no kopējā
iedzīvotāju skaita, 2007. – 2012.gads (gada sākumā)

Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars novadā ir augstāks kā valstī
kopumā un laikā no 2007. līdz 2012.gadam tas ir palielinājies par 0,2
procentpunktiem (sk. attēlu Nr.11.).
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25,00%
21,57% 21,59%
20,00%

20,97% 21,15%

Demogrāfiskā slodze10

22,08% 22,41%

Demogrāfiskās slodzes līmenis11 Raunas novadā laikā no 2010.gada
līdz 2012.gadam ir palielinājies un tas ir augstāks nekā vidēji Latvijā
un kaimiņu novados (sk. tabulu Nr.3.).

20,95% 21,13%
20,74% 20,35%
20,08% 20,23% 20,47%
15,19%

15,00%

Latvija

Rauna

10,00%

5,00%

0,00%
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

ATTĒLS 11: Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaits Raunas novadā un Latvijā, % no kopējā
iedzīvotāju skaita, 2007. – 2012.gads (gada sākumā)

Teritorija
LATVIJA
Gulbenes novads
Jaunpiebalgas novads
Priekuļu novads
Raunas novads
Smiltenes novads
Vecpiebalgas novads

2010.
513,8
507,6
544,8
557,9
516,4
512,4
506,1

2011.
558
563
660
563
611
566
581

2012.
573
563
640
571
618
571
575

TABULA 3: Demogrāfiskā slodze Raunas novadā, Latvijā un kaimiņu novados (uz 1 000
iedzīvotājiem), 2010. – 2012.gads

Nacionālais sastāvs un pilsonība12
Pēc nacionālā sastāva 3124 jeb 89% Raunas novada iedzīvotāju 2013.
gada sākumā bija latvieši, 186 jeb 5.3% - krievi, 200 jeb 5,7% - citas
tautības (ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību).
No visiem reģistrētajiem12 iedzīvotājiem 97% ir pilsoņi, 3% - nepilsoņi, bet
mazāk par 1% kopā - bezvalstnieki un ārvalstnieki.
10

Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā,
CSP
11
Iedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs (darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo
personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā)
12
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs novados gada sākumā, CSP

10

Pēc 2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanas par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 98,66% jeb 2058 vēlētāji
Raunas novadā balsoja pret krievu valodas kā oficiālas valsts valodas
noteikšanu Latvijā.
Teritorija
Gulbenes novads
Jaunpiebalgas novads
Priekuļu novads
Raunas novads
Smiltenes novads
Vecpiebalgas novads

Latvieši

Krievi
86,3
92,8
78,9
89
94,2
93,2

Pārējie
9,8
3,7
13,7
5,3
3,1
4,2

3,9
3,5
7,4
5,7
2,7
2,6

2020.gadā novadā varētu sasniegt vien nedaudz vairāk par 3011
iedzīvotājiem.
Salīdzinot Raunas novada iedzīvotāju dabiskās kustības rādītājus ar
Latvijas un Vidzemes reģiona vidējiem rādītājiem, var secināt, ka kopumā
rādītāji ir nedaudz tomēr sliktāki. Mazāks bijis 2011.gadā dzimušo bērnu
skaits vidēji uz 1000 iedzīvotājiem: Raunas novadā – 8,6 bērni, Vidzemē –
8,6 un Latvijā – 9,2. Lielāks bijis vidējais mirušo skaits uz 1000
iedzīvotājiem: Raunas novadā – 14,7, Vidzemes reģionā – 14,1un Latvijā –
13,8. Arī dabiskā pieauguma rādītājs: -6,3 – Raunas novadā, -4,8 –
Vidzemes reģionā, bet -4,1 – vidēji Latvijā. Pēc novada apvienošanās
joprojām vērojama tendence katram pagastam veidot savas kultūras,
sporta un citas tradīcijas atsevišķi.

TABULA7: IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS

Apdzīvojuma struktūra
Raunas novadu veido 2 administratīvās vienības – Raunas un Drustu
pagasti. Lielākās apdzīvotās vietas: Rauna- novada centrs, Drusti-vietējas
nozīmes centrs, Rozes- vietējas nozīmes centrs,
Raunas novada ciemu teritorijā dzīvo 54 % iedzīvotāju, lauku teritorijā 46 % novada iedzīvotāju.

Iedzīvotāju apdzīvojuma novērtējums un
prognozes
Līdzīgi kā Latvijas iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas
vispārējās tendences, arī Raunas novadā iedzīvotāju skaits turpina
pakāpeniski samazināties.
Saglabājoties pēdējo vidēja termiņadinamikai, kā arī neveicot valstiska
līmeņa demogrāfijas uzlabošanas pasākumus, iedzīvotāju skaits

 Demogrāfiskās situācijas uzlabošanās ir tieši atkarīga no citu
nozaru un valsts sociālekonomiskās vispārējās attīstības.
Būtiski ir attīstīt dzīves vidi, nodrošināt pieejamus un
kvalitatīvus pakalpojumus un veicināt vietējās ekonomikas
izaugsmi.
 Saskaņā ar Latvijas Universitātes pētījumā „Detalizēts
darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības
sektoros. Latvijas Universitāte, Rīga, 2007.g.” izstrādātajām
demogrāfiskajām prognozēm par iedzīvotāju skaita un sastāva
izmaiņām, ir prognozējams, ka:
 Pēc 2010.gada darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits
samazināsies straujāk nekā iedzīvotāju kopskaits;
 Iedzīvotāju kopskaita un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita
samazināšanās prognozēšanas periodā līdz 2030.gadam
sagaidāma visos reģionos, izņemot Pierīgu;

11

 Pēc 2010.gada aizvien spēcīgāk izpaudīsies darbspējas vecuma
kontingenta novecošanās, jo to ietekmēs dzimstības krituma
vilnis, kas bija novērojams pēdējos 15 gados;
 Turpināsies palielināties vecuma grupas 65 – 74 gadi īpatsvars
iedzīvotāju kopskaitā un arī darbaspēka sastāvā.
 Ņemot vērā iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaita izmaiņu
tendences, kā arī ES Statistikas pārvaldes „Eurostat”
prognozes, ir izstrādāti trīs scenāriji iedzīvotāju skaita
prognozēm Raunas novadā līdz 2020.gadam (sk. attēlu Nr.11.):
Bāzes scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem gadiem veikts,
pamatojoties uz pieņēmumu, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas būs saskaņā
ar iedzīvotāju skaita izmaiņu ilgtermiņa (22 gadu posms) lineāro tendenci
Raunas novadā;
Pesimistiskais scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem
gadiem veikts, pamatojoties uz pieņēmumu, ka iedzīvotāju skaita
izmaiņas būs saskaņā ar iedzīvotāju skaita izmaiņu vidējā termiņa (astoņu
gadu posms) lineāro tendenci Raunas novadā;
Optimistiskais scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem
gadiem veikts, pamatojoties uz ES Statistikas pārvaldes „Eurostat”
prognozi par iedzīvotāju skaita izmaņām Latvijā līdz 2020.gadam
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ATTĒLS 11: Attīstības scenāriju prognoze
DARBA GRUPU REZULTĀTI

Nepieciešams veicināt savstarpēju novada iedzīvotāju saliedētību, vietējās
tautsaimniecības izaugsmi, sociālo pakalpojumu, kultūrvides, izglītības,
infrastruktūras, kā arī citu jomu un nozaru izaugsmi.
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EKONOMIKA

organizāciju reģistrā – 1 sabiedriskā organizācija un 399 zemnieku
saimniecības.

Uzņēmējdarbība

UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA

Uzņēmumu reģistrā13 uz 2013.gadu Raunas novadā kopā reģistrēts 678
subjekts: Biedrību un nodibinājumu reģistrā – 22 biedrība,
Komercreģistrā, 127 SIA un 23 – individuālie komersanti. Reliģisko
organizāciju un to iestāžu reģistrā uzrādīta 3 draudze, bet Sabiedrisko
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Reģistrēti

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2
2001

Uzņēmumu skaits

Kopumā uzņēmumu reģistrēšanas statistika ir pozitīva. Kopš 2000.gada
Uzņēmumu reģistrā un Komercreģistrā kopā reģistrēti 208 uzņēmumi, bet
likvidēti 127. Pēdējos gados reģistrēto uzņēmu skaits ir samazinājies.
Visvairāk uzņēmumu tika reģistrēti 2007., 2011. gadā (15).

2000

Uzņēmējdarbības attīstību gan Latvijā, gan Raunas novadā lielākoties
nosaka uzņēmējdarbības ārējās vides faktori:
 ekonomiskie (inflācija, bezdarbs, iedzīvotāju pirktspēja, utt.),
 sociālie, kultūras un demogrāfiskie — iedzīvotāju sociālā
piederība, kultūras līmenis, iedzīvotāju skaita pieaugums,
iedzīvotāju nacionālā struktūra utt.);
 tehnoloģiskie — jaunu ražošanas un sakaru tehnoloģiju attīstība,
zinātnes un tehnikas attīstība;
 politiskie — valsts ārējā politika, attiecības ar citām valstīm,
ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē;
 tiesiskie — šie faktori ietver mijiedarbību starp uzņēmumu un
valdību vai likumdevējiem; likumdošana, nodokļu politika.
Bez iepriekš nosauktajiem faktoriem svarīgi faktori ir novada teritoriālais
izvietojums, kā arī nepieciešamo resursu (cilvēkresursu, dabas resursu,
atbilstošas infrastruktūras, pārvaldes un finanšu resursu) pieejamība un
kvalitāte.

Likvidēti

ATTĒLS 12: UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA
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Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to
tiesiskajām formām, Lursoft

13

Teritorija
2009
2010
2011
Latvija
57
61
69
Gulbenes novads
48
51
59
Jaunpiebalgas novads
80
89
98
Priekuļu novads
47
54
60
Raunas novads
69
77
88
Smiltenes novads
66
67
75
Vecpiebalgas novads
79
85
98
Vidzemes reģions
59
63
71
TABULA 8 Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Laikā no 2009. gada Raunas novadā uzņēmumu skaits uz 1000
iedzīvotājiem ir palielinājies un sasniedzis 88 uzņēmumus, kas ir vairāk kā
Latvijā un Vidzemē. (skat. 8. Tabulu)
2011.gadā lielākais uzņēmumu skaits novadā darbojās lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.

Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums

 SIA „Nestik” (mazumtirdzniecība);
 KS „ZS GRIEZES” (piena lopkopība) – apgrozījuma pieaudzis par
55%;
 SIA „Dagra” (mežsaimniecība) – apgrozījuma pieaudzis par 53%;
Apstrādes rūpniecība

3%
3%

9%

4%

Būvniecība

6%

5%

3%
1%

3%

Vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība; automobīļu
un motociklu remonts
Transports un uzglabāšana
Izmitināšana un ēdināšanas
pakalpojumi
Profesionālie, zinātniskie un
tehniskie pakalpojumi

63%

Augkopība un lopkoība,
medniecība un saistītas
palīgdarbības
Mežsaimniecība un mežizstrāde

14

Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares ar lielāko apgrozījuma
pieaugumu 2012. gadā bija zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (5),
kravu transports (6), pārtikas un dzērienu mazumtirdzniecība (4).
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2012.gadā salīdzinot pret
2011.gadu, (skat. 9. Tabulu).
 z/s „Kliģēni” (dārzeņu, dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana)

ATTĒLS 13: Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības Raunas novadā

sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

14

Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā
apgrozījuma pieauguma 2011. gadā, Lursoft

14

Uzņēmums
z/s „Kliģēni”
SIA „Nestik”

KS „ZS
GRIEZES”
SIA „Dagra”

SIA „Pavasars”

SIA Firma
pasāža
SIA Larmet
SIA Sagāde K
SIA Raunas
lauktehnika
z/s Dravēļi

Darbības nozare
Dārzeņu audzēšana, augkopība, dekoratīvo kultūru un
stādu audzēšana
Mazumtirdzniecība, gaļas un gaļas produktu ražošana,
pārstrāde, koka celtniecības un galdniecības
izstrādājumu ražošana,
Piena lopkopība, Graudaugu audzēšana
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, mežsaimniecība,
kokmateriālu sagatavošana pakalpojumi,
smilšu un māla ieguve,
zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana,
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un
pakalpojumi
Jauktā lauksaimniecība

Apgrozījums, LVL,
2012. g.
1,154,172

2011.
9%

901,658

8%

25%

59%

860,569

88%

2.58 reizes

4.45 reizes

812,928

-16%

6%

-13%

722,011

97%

4.51 reizes

3.41 reizes

603,801

21%

59%

2.41 reizes

-27%
7%
9%

6.65 reizes
-3%
28%

2.50 reizes

5.31 reizes

Cita veida darbgaldu ražošana, metālapstrāde
598,755
-9%
Mazumtirdzniecība
380,082
3%
Metālizstrādājumu ražošana, mežsaimniecība,
376,945.00
15%
kokmateriālu sagatavošana un pakalpojumi
Jaukta lauksaimniecība
339,834.00
61%
TABULA 9. Raunas novada desmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, 2012.g .

Attiecība pret
2010.
7%

2009.
11%

15

Ekonomiskā aktvitāte15
Ekonomiski aktīvas Raunas novadā 2012.gadā bijušas pavisam 321 tirgus
sektora vienības:
 133 pašnodarbinātas personas,
 54 komercsabiedrības,
 7 individuālie komersanti,
 115 zemnieku saimniecības.
Kā aktīvi reģistrēti 9 fondi, nodibinājumi un biedrības un 3
pašvaldības budžeta iestādes.
Novada ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā
pa lieluma grupām:
 294 mikro, kas nodarbina līdz 9 darbiniekiem vai gada
apgrozījums līdz 1,4 milj.
 10 mazās, kur darbinieki no 10-49 vai gada apgrozījums līdz 35.1
milj.
 2 vidēja lieluma uzņēmumi.
3%

Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektora vienību darbības veidi pēc
NACE ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (226
vienības), augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
(214 vienības), apstrādes rūpniecība (22 vienības), citi pakalpojumi (24
vienības), pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (23 vienības).

Pašnodarbinātās personas

9; 3% 3; 1%

Individuālie komersanti

133; 41%

115; 36%

Komercsabiedrības
Zemnieku un zvejnieku
saimniecības
Fondi, nodibinājumi un
biedrības

54; 17%

Valsts budžeta iestādes

7; 2%

1%

ATTĒLS Nr.15 Raunas novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pēc to
17
formas 2012.gadā, %
Mikro
Mazie
Vidējie

96%
ATTĒLS NR.14 Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Cēsu novadā pēc to lieluma

2011.gadā

16

16
15

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas
pilsētās un novados, sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem, CSP

17

Dati: Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv

Dati: Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv; Ekonomiski aktīvās statistikas
vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados
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25

76
55

28
8
3

41
13
11

11

5

6

10

3

7

5

3

2

TABULA 10: Bezdarba rādītāji 2013. gada februāra sākumā

Viens no precīzākajiem nodarbinātību raksturojošajiem rādītājiem
ir nodarbinātības līmenis, kas procentuāli parāda nodarbināto iedzīvotāju
skaitu salīdzinājumā ar darbspējīgo iedzīvotāju skaitu. Attēls Nr. 16.
uzskatāmi parāda nodarbinātības līmeni Raunas novadā un blakus
esošajos novados, kā arī Latvijā kopumā 2011. gadā. Šajā gadījumā,
balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem datiem, ir
aprēķināts nodarbinātības līmenis pret darbspējīgo iedzīvotāju skaitu,
ņemot vērā gan novadā, gan citās administratīvajās teritorijās
nodarbināto un attiecīgajā novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu.

41,37%

40,37%

38,31%

Vecpiebalgas novads

33

43,02%

Raunas novads

108
77
69
21
14

43,44%

Gulbenes novads

Ilgstošie bezdarbnieki
Invalīdi - bezdarbnieki
Jaunieši vecumā no 15
līdz 24 gadiem
Personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma
Pirmspensijas vecuma
sievietes
Pirmspensijas vecuma
vīrieši

Raunas
pagasts
131

46,40%

Vidzemes reģions

Sievietes
Vīrieši

Drustu
pagasts
57

46,52%

Priekuļu novads

Bezdarbnieku skaits
t.sk.

Skaits
kopā
188

46,93%

Smiltenes novads

Rādītājs

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Latvija

Nodarbinātība

Jaunpiebalgas novads

.

ATTĒLS NR. 16. Nodarbināto iedzīvotāju skaits 2011. gadā

Reģistrētais bezdarba līmenis Raunas novadā 2013.gada 31. janvārī bija
8.7% jeb 188 bezdarbnieki. Salīdzinot ar vidējo bezdarba līmeni Latvijā
(8,4%), tas ir par 4% augstāks.
108 jeb 57% no visiem bezdarbniekiem ir sievietes, bet 80 jeb 43% vīrieši. 53% no visiem bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, 16%
invalīdi-bezdarbnieki. (Skat. Attēlu Nr. 16). No 69 ilgstošajiem
bezdarbniekiem 28 ir bezdarbnieki Drustu pagastā, 41 – Raunas pagastā.
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Salīdzinot bezdarba līmeni ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām, Raunas
novadā tas ir salīdzinoši augsts. Augstāks bezdarba līmeņa rādītājs ir tikai
Beverīnas novadā (9,5%).

8,7

9,5

Beverīnas novads

8,6

Raunas novads

ATTĒLS 17: BEZDARBNIEKU SADALĪJUMS 2013. GADA 31. JANVĀRĪ

8,4

Vecpiebalgas novads

Pirmspensijas vecuma
sievietes

8,3

Burtnieku novads

16%

8,1

Valstī

Personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma

7,9

Priekuļu novads

Personas pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma

7,1

7,9

Pārgaujas novads

53%

6,4

7,7

Amatas novads

11%

5,9

Cēsu novads

Jaunieši vecumā no 15 līdz
24 gadiem

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Valmiera

Invalīdi - bezdarbnieki

8%

Smiltenes novads

Bezdarba līmenis %, 2013. gada 31. janvārī

Ilgstošie bezdarbnieki

Jaunpiebalgas novads

4%
8%

ATTĒLS 19: BEZDARBA LĪMEŅA SALĪDZINĀJUMS 2013.GADA FEBRUĀRA SĀKUMU UZ DARBSPĒJAS VECUMA
IEDZĪVOTĀJIEM

8; 4%

1; 1%

10; 5%

11; 6%
Augstākā izglītība

līdz 6 mēnesī

Profesionālā izglītība
74; 42%

50; 28%

6-12 mēneši
62; 33%

70; 37%

1-3 gadi

Vispārējā vidējā izglītība
Pamatizglītība
Zemāka par pamatizglītību

3 gadi un vairāk

Nav norādīta
37; 20%
43; 24%

ATTĒLS 18: BEZDARBA ILGUMS

ATTĒLS 20: BEZDARBNIEKU IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

18

Jaunpiebalgas novads

Raunas novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

1%

2%

9,5

7%
9
8,8
8,5

8,4

8

8,5

8,5
8,3

8
7,8

7,5

7

6,5

6

7,6
7,5
7,4

7,5
7,4

8,8
8,6

8,5

8
7,9

9%
8,7
8,6

7%

8,2
8,1

8,1

2%

7,9
7,7

7,6
7,5
7,4

7,3

8,8
8,7

8,5

8,4

8,1

8,8
8,7

6,9

7,7

1%

7,4
7,2
7
6,9

6,9

6,9
6,7

6,6

14%

6,7
6,5

6,7
6,4

6,5

6,4

6

5,5
31.01.2012. 31.03.2012. 31.05.2012. 31.07.2012. 30.09.2012. 30.11.2012. 31.01.2013.

ATTĒLS 21: BEZDARBA LĪMEŅA IZMAIŅAS

Sadalījumā pa nozarēm visvairāk darba vietas 22% ir apstrādes
rūpniecībā,
14%
lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā,
14%
mazumtirdzniecībā. Tad seko veselības un sociālās aprūpes joma ar 7% un
transporta joma ar 8% no visām darba vietām katrā jomā. Salīdzinoši maz
darba vietu – tikai 2% ir izmitināšanas un ēdināšana pakalpojumu jomā.

22%

3%
1%

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
8%
6%
2%
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
14%
Apstrādes rūpniecība
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
Būvniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
Transports un uzglabāšana
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Finanšu un apdrošināšanas darbības
Operācijas ar nekustamo īpašumu
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselība un sociālā aprūpe
Māksla, izklaide un atpūta
Citi pakalpojumi

1%

ATTĒLS 22: NODARBINĀTĪBA PA NOZARĒM
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Investīcijas21
Novada ekonomisko attīstību un pievilcību raksturo ārvalstu tiešo
investīciju apjoms. Kopš 1991.gada sākuma līdz 2013.gada augustam
Raunas novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstu investori
ieguldījuši 31000 Ls. Pēc kopējā ārvalstu investīciju apjoma Raunas novads
ieņem tikai 89.vietu starp pārējām Latvijas pašvaldībām. Starp kaimiņu
pašvaldībām Raunas novadā ir viens no zemākajiem tiešo investīciju
piesaistes apjomiem. Mazāk par Raunas novadu ir vien Jaunpiebalgas,
Amatas, Beverīnas novadā.
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Amatas novads
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Raunas novads

2013. gada otrajā ceturksnī strādājošo vidējā bruto darba samaksa (bez
privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāku par 50)
Raunas novadā bija 329 Ls, neto – 238 Ls. Tā bijusi zemāka kā vidējā
samaksa Latvijā: bruto – 551 Ls, neto – 388 Ls. Sabiedriskajā sektorā
vidējā bruto alga bija 376 Ls, neto - 273 Ls.
2012.gada 2.ceturksnī vidējā bruto darba samaksa sasniedza 329 Ls, neto
– 240, bet 2011.gadā: bruto - 321 Ls, neto – 234 Ls.
Strādājošo skaits19 2011.gadā pamatdarbā sabiedriskajā sektorā sastādīja
40,6%, bet privātajā – 59,4% no visiem strādājošajiem. Strādājošo skaits
2009.gadā pamatdarbā sabiedriskajā sektorā sastādīja 40,1%, bet
privātajā – 59,9% no visiem strādājošajiem.
Aizņemto darbavietu skaits20 pavisam (bez privātā sektora
komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāku par 50) 2012.gadā novadā
bija 371 (no tām 267 pamatdarbā ar laika uzskaiti), sabiedriskajā sektorā –
216 (no tām 181 pamatdarbā), pašvaldību struktūrās - 213 (pamatdarbā –
180) un privātajā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu 50 vai mazāk –
91 (pamatdarbā - 86). Aizņemto darbavietu skaits20 pavisam (bez privātā
sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāku par 50) 2011.gadā
novadā bija 310 (no tām 274 pamatdarbā ar laika uzskaiti), sabiedriskajā
sektorā – 213 (no tām 183 pamatdarbā), pašvaldību struktūrās - 213
(pamatdarbā – 183) un privātajā sektorā komersanti ar nodarbināto
skaitu 50 vai mazāk – 97 (pamatdarbā – 91).

0
Gulbenes novads

18

Vecpiebalgas novads

Vidējā darba samaksa un darba vietas

ATTĒLS 23: TIEŠO INVESTĪCIJU APJOMS
18

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados pa
ceturkšņiem, CSP
19
Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās,
novados un reģionos, CSP
20
Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā, CSP
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Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa novadiem/pilsētām, Lursoft
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Lauksaimniecība
Lauksaimniecībā izmantotās lauksaimniecības zemju (12055,1) sadalījums
Raunas novada teritorijā ir sekojošs:
 8205,6ha aramzeme,
 138,1 ha ilggadīgie stādījumi,
 3711 ha pļavas un ganības.
No visas 1011 ha lielās lauksaimniecības kultūraugu sējumu platības
Raunas novadā 878 ha aizņem graudaugu kultūras, 31ha – kartupeļi, 102
ha – tehniskās kultūras. Visvairāk no visām graudaugu kultūrām aizņem
vasaras miežu sējumu platības –144 ha, auzas (149ha), ziemas kvieši
(125ha), vasaras kvieši (138ha) un rudzi (125ha).
Kopumā Raunas novadā ir reģistrēti22 1005 lauku bloki ar kopējo platību
5798 ha. Lauku bloks ir nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojamās
zemes gabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas
vai nekustamā īpašuma robežas.

Lopkopības novietņu un mājlopu skaits Raunas novadā23

Liellopi
t.sk. slaucamas govis
Zīdītājgovis
Aitas
Zirgi
Bišu saimes
22
23

1485

1500
1466

1455

1450

1432
1403

1404

1403
1386

1400
1351
1350
1300
1250

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Lopkopība un piensaimniecība
Mājlopu suga

Kopējais novietņu skaits ir 680, no kurām 149 ir novietnes ar liellopiem,
23 – ar aitām, 23 – ar kazām un 19 – ar zirgiem.

Dzīvnieku
skaits
3451
1455
183
1041
78
596

ATTĒLS 23: SLAUCAMO GOVJU DINAMIKA

Ja atskatāmies uz iepriekšējiem gadiem slaucamo govju ganāmpulkos
notikušas lielas izmaiņas. Tomēr slaucamo govju kopskaits kopš 2005.
gada ir pieaudzis.
Nozīmīgākie lauksaimniecības un dārzkopības uzņēmumi novadā ir
sekojoši: SIA „Pasāža” (lauksaimniecība), ZS „Griezes” (lauksaimniecība),
ZS „Dravēļi” (lauksaimniecisko kultūru audzēšana), ZS „ARIEŠAS”
(lauksaimniecisko kultūru audzēšana), ZS „Viesuļi” (lauksaimniecība,
augkopība), ZS „Gaidas” (piena lopkopība, gaļas lopkopība) un ZS „Kliģēni”
(dārzkopība).).
Mājražošana – PVD uzskaitē ir tikai 3 mājražošanas uzņēmumi- z/s
Ozolkalns, SIA E&e un priv. Inese Šulce.

LAD. Dati uz 31.12.2012.
VAS „Lauksaimniecības datu centrs”. Dati uz 01.07.2011.
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Tūrisms
Raunas novads tūrisma iespēju popularizēšanā un kvalitātes celšanā ir vēl
tikai attīstības sākumā. Rauna var piedāvāt daudz vairāk iespēju nekā līdz
šim, vairāk izmantojot savas unikālās dabas vērtības un cilvēku
entuziasmu. Iedzīvotāju aptaujas dati arī liecina, ka tūrisma nozares
attīstība tiek noteikta kā viena no prioritārajām novada attīstības jomām
aiz infrastruktūras un kultūras. Tas viss ir pakārtoti- būs sakārtota
infrastruktūra (ceļi), būs attīstīts tūrisms un kultūra, kas arī ir savstarpēji
saistīti. Tūrisma Informācijas centra izveidotā datu bāze apkopotu
informāciju par atpūtas iespējām pagastā, par apmešanās vietām, tūrisma
iespējām, ēdināšanas iestādēm u.c. Tūrisms kā viens no ekonomiskās
attīstības nosacījumiem ir ievērojams potenciāls, kas var palielināt
ienākumus, dot izaugsmi uzņēmējdarbībai, radot jaunas darbavietas ,
saglabājot esošās. Attīstot tūrismu, rodas arī iespējas iegūt līdzekļus
kultūrvēsturiskā mantojuma un vides kvalitātes saglabāšanai. Tūrisms ir
nozare, kas nes peļņu, tāpēc ir jārada cilvēkos interese par pagasta
uzņēmumu, zemnieku saimniecību u.c. sniegtajiem pakalpojumiem, par
kvalitatīvas atpūtas iespējām.
Raunas un Drustu pagasta dabas vērtības (reljefs, ainavas u.c.) un
kultūrvēsturiskie objekti ir labs priekšnosacījums tūrisma attīstībai.
Vidzemes reģiona plānojumā, bijušā Cēsu rajona plānojumu pagastu
teritorijas norādītas kā nozīmīga tūrisma un rekreācijas teritorijas. Tas
galvenokārt saistāms ar kultūrvēsturiskajiem objektiem un estētiski
augstvērtīgām ainavām.
Vidzemes reģiona telpiskās struktūras plāns paredz attīstīt Vidzemē
visdažādākos tūrisma veidus, lai pilnvērtīgi izmantotu īpašos dabas un
klimatiskos apstākļus, skaistās un daudzveidīgās ainavas, dabas un
kultūras mantojumu.
Raunas pagasts vienmēr bijis tūristiem pievilcīgs ar dažādajiem dabas un
kultūrvēsturiskajiem objektiem. Tūrismu sekmē arī Raunas Staburaga, kā
vienīgā Latvijā, klātbūtne. Raunas pagasts atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā
vietā, valsts nozīmes autoceļa Rīga – Veclaicene tuvumā, kā arī

līdzvērtīgos attālumos no Cēsīm, no Valmieras un Smiltenes. Pagastā ir jau
izveidoti un darbojas aprūpes infrastruktūras objekti, ko varētu izmantot
tūristi: - veikali, - kafejnīca, - benzīna un degvielas uzpildes stacija, autoserviss, - pasts, telefona pakalpojumi, - ambulance.
Raunas pagasts atrodas novadā, kas labi pazīstams ar tradīcijām un
vēsturi. Tam būtu nozīme Raunas tuvumā esošajiem pagastiem tūrisma
jomā sadarbojoties, jo tā vieglāk radīt potenciālajos klientos interesi.
Pašlaik tūristiem ir šaurs piedāvājumu loks – trūkst lauku sētu, kur varētu
apmesties vienlaicīgi 6-10 cilvēki.
Visilgāk lauku tūrisma jomā Raunas pagastā darbojās
SIA’’Baižkalna Staļļi’’ piedāvā izjādes ar zirgiem un vizināšanos pajūgā,
jāšanas nodarbības.
Ir iespēja piedalīties cepļa atvēršanas svētkos SIA’’Raunas ceplis’’ ražotnē,
kā arī māla trauku gatavošanā.
Vairākus gadus Raunā darbojas Raunas tūrisma un transporta aģentūra
’’Balt- Go’’, kura organizē braucienus raunēniešiem un kaimiņpagastu
iedzīvotājiem gan Latvijas teritorijā, gan Eiropā. Raunas novada dome un
aģentūrai ir noslēgusi sadarbības līgumu novada tūrisma attīstības
veicināšanai.
Lauku tūrismam vēl ir plašas attīstības iespējas pagastā, kuras nav pilnīgi
izmantotas. Rauna ir iekļauta Vidzemes tūrisma maršrutā.
Apskates objekti :
 Raunas centrs ar baznīcu un bīskapa pilsdrupām,
 K. Zemdegas piemineklis ’’Koklētāja’’;
 Raunas Staburags,
 Tanīskalns,
 Raunas Velnala;
 Raunas mācītājmuižas parks, Baižkalna parks;
Viena no rekreācijas iespējām Raunas pagasta iedzīvotājiem vasarā ir
peldēšanās. Raunas pagastā peldvieta ir iekārtota dīķī pie Raunas
vidusskolas.
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Drustu pagasta teritorijā sastopami daudzi apskates un rekreācijas
objekti-gan iepriekš minētie kultūrvēsturiskie objekti, gan dižkoki, gan citi
arhitektūras, dabas un kultūrvēstures objekti. Vairākās vietās pagasta
teritorijā tiek piedāvātas rekreācijas iespējas – makšķerēšana, dabas
takas, dabas objektu apskate, naktsmītnes gan labiekārtotās telšu vietās,
gan viesu mājās. Viens no ievērojamākajiem un interesantākajiem
apskates un rekreācijas objektiem Drustu pagastā ir Zaļā taka un akmens
laikmeta apmetne un Labirints
Uz takas tautskola “99 Baltie zirgi” ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu veido
Latvijas aizvēstures eksperimentālo mācību centru. Pašlaik ir izveidotas
mezolīta (8 000.-4 500.g.p.m.ē.) un neolīta (4 500.-1 500.g.p.m.ē.)
laikmeta apmetnes kā arī bronzas laikmeta (1 500.-500.g.p.m.ē.) mītnes
ar raksturīgākajiem sadzīves priekšmetiem, ieročiem un darbarīkiem.’’
Labirints izveidots Piltiņkalnā, un nosaukts par dzīves koku, jo tā forma
atgādina sazarotu ozolu. Tas saistīts ar zemes spēkiem un ūdens enerģiju
– darbojas kā līdzsvarotājs, harmonizētājs, attīrītājs. Labirints simbolizē
ceļu cauri laikam un pieredzei, tā pagriezieni atspoguļo virzienu maiņu,
nedrošību, atklājumus un sasniegumus dzīves ceļā.
Raunas novadā tūrisma iespējas ir milzīgas. Aptaujas dati arī apliecina, ka
tūrisma nozare tiek uzskatīta par vienu no galvenajām Raunas novada
attīstības jomām nākotnē.

Naktmītnes
Naktsmītne
Viesu māja
"Lubūži"

Viesu māja "JaunIeviņas"

Brīvdienu māja
"Idroles"

Brīvdienu māja
"Drustu muižas
kavalieru nams"
Telšu vieta
"Ozolkalns"
Telšu vieta
"Ozolkalns"

Viesu ligzdiņa
"Kalna Upmaļi"

Piedāvājums
Ēdināšana, konferenču un semināru
telpas,
telpas svinībām un banketiem līdz 30
personām, pirts, telšu vietas, piknika
vietas, ugunskura vieta, virtuve. Ir
iespējams iznomāt laivas, makšķerēt
vai peldēties
Pirts, telpas banketiem un
semināriem līdz 40 personām.
Peldēšanās, makšķerēšana, laivu
noma. Savvaļas zirgu apskate
Piedāvājums: Lielā māja- 2
guļamistabas (5 gultasvietas), Mazā
māja (4 gultasvietas); kamīns,
virtuve, terase, lapa ezerā.
Brīvdienu māja "Drustu muižas
kavalieru nams"

Vietu skaits
14-30

Vasaras sezonā tiek piedāvātas divas
brīvdienu mājas, saimniecība
piedāvā jaunu viesu māju ainaviskā
vidē pie dīķu kaskādēm
Pirts, pasākumu zāle vasaras sezonā
(līdz 100 personām), peldēšanās,
piknika un ugunskura vieta, telšu
vietas

100

40

9

8

9-12
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Ekonomikas novērtējums
Kopumā novada teritorijā 2012. gadā ekonomiski aktīvas bija 321 tirgus
vienības, vairums no tām darbojušās lauksaimniecības, mežsaimniecības,
augkopības un lopkopības nozarēs. Raunas novadā bezdarba līmenis ir
augstāks kā vidējais bezdarba līmeņa rādītājs Latvijā, Vidzemē un vairumā
apkārtējo kaimiņu pašvaldību.
Novada zemes ir auglīgas lauksaimniecībai, pašvaldībā ir salīdzinoši daudz
spēcīgu un konkurētspējīgu zemnieku saimniecību.
Vairākas saimniecības nodarbojas ar tūrismu, kas ir salīdzinoši attīstīts,
pateicoties dabas resursiem un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Bez
lauksaimniecības un dārzkopības saimniecībām novadā ir ražošanas
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar būvmateriālu ražošanu, kokapstrādi un tml.
Salīdzinoši attīstīta ir mežizstrādes nozare.
Izaicinājumi: Darba vietu skaita palielināšana.

PĀRVALDĪBA UN PAKALPOJUMI
Administratīvā struktūra
LĒMĒJVARA
Raunas novada pašvaldības lēmējorgāns - novada dome, darbojas uz
likuma „Par pašvaldībām” un 01.07.2009. apstiprinātā Raunas novada
pašvaldības nolikuma (Saistošie noteikumi Nr.1) pamata.
Novada pašvaldības pakalpojumi pieejami:
 Novada administratīvajā centrā - Vidzemes iela – 2, Rauna,
Raunas novads,
 Drustu pagasta pārvaldē – Palsas ielā Drustos. Drustu pagastā.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina Raunas novada dome,
kas ir to vēlēts pašvaldības lēmējorgāns. Domes uzdevums ir pieņemt
lēmumus, noteikt pašvaldības institucionālo struktūru, lemt par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kārtību, kādā
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu.

“Novada dome sastāv no 9 deputātiem. Atsevišķas funkcijas pilda 3
komitejas un 5 komisijas.”
Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumu pieņemšanai novada domē
darbojas komitejas, kas nodrošina domes darbību un izstrādā
lēmumprojektus. Katrā komitejā (Finanšu komitejā, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā, kā arī Sociālo, un saimniecisko jautājumu
komitejā) darbojas 5 deputāti.
Finanšu komiteja dod atzinumu par domes budžeta projektu, dod
atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu
sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa, dod priekšlikumus
par domes īpašumu apsaimniekošanu, dod atzinumu par projektiem, kas
saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par novada domes lēmumu
projektiem, ja šo lēmumu izpilde saistīta ar budžetā neparedzētiem
izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu, izskata pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu ar finanšu līdzekļiem saistītos projektus, apstiprina
un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes.
Izglītības, sporta un kultūras komiteja izskata Komitejai adresētos
iesniegumus un projektus par kultūras, izglītības un sporta jautājumiem
un sniedz par tiem atzinumus, sniedz atzinumus par lēmumu projektiem
kultūras, izglītības un sporta jautājumos, kas sagatavoti izskatīšanai
novada domes sēdē, sagatavo un iesniedz novada domes sēdē izskatāmo
lēmumu projektus, sniedz priekšlikumus citām novada domes komitejām,
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komisijām par kultūras, izglītības un sporta jautājumiem, apstiprina un
sadala valsts budžeta mērķdotācijas Raunas novada izglītības iestādēm.
Sociālo un saimniecisko jautājumu komiteja izskata Komitejai adresētos
iesniegumus un projektus par sociālajiem un saimnieciskajiem
jautājumiem un sniedz par tiem atzinumus, sniedz atzinumus par lēmumu
projektiem sociālajos un saimnieciskajos jautājumos, kas sagatavoti
izskatīšanai novada domes sēdē, sagatavo un iesniedz novada domes
sēdē izskatāmo lēmumu projektus, sniedz priekšlikumus citām novada
domes komitejām, komisijām par sociālajiem un saimnieciskajiem
jautājumiem.
IZPILDVARA
Lēmumu izpildi un novada domes darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Administrācija sastāv 5
nodaļām (kancelejas, grāmatvedības, kultūras, attīstības un
dzimtsarakstu). Izglītības un būvvaldes funkcijas ir deleģētas Amatas
novada domei, kas pilda apvienotās būvvaldes un izglītības pārvaldes
funkcijas un atrodas 25 km attālājā pilsētā –CĒSIS Administrācijas tiešais
vadītājs ir izpilddirektors. Atsevišķu pašvaldības un valsts deleģēto
funkciju pildīšanai novadā domē darbojas vairākas pastāvīgās komisijas.
Tās sastāv no domes deputātiem un iedzīvotājiem. Darbojošās komisijas:
 Vēlēšanu komisija;
 Administratīvā komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Privatizācijas komisija;
 Ārkārtas situāciju komisija.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās:, SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, AS „CATA” un, kā arī
dalībnieks nodibinājumos: LPS, SIA „Vidzemes attīstības aģentūra”, „Cēsu
rajona lauku partnerība”

Novada domes pakļautībā darbojas vairākas iestādes, kas nodrošina
dažādus pamatpakalpojumus novada iedzīvotājiem:
 Raunas vidusskola;
 Drustu pamatskola;
 Raunas bibliotēka;
 Rozes bibliotēka;
 Drustu bibliotēka;
 Gatartas bibliotēka
 Sociālais dienests;
 Bāriņtiesa;
 Saimnieciskais dienests;
 Drustu novadpētniecības muzejs;
 Bērnu un jauniešu centrs;
 Gatartas pansionāts

Budžets
2552262

2852118

2122881

2000518
1764840
2327419

1468718
994178
815260

2233804
Ieņēmumi

1040149

1119398

1528545
Izdevumi

807027

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.
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2012. gadā budžeta ieņēmumi bijuši 2,1 miljons, savukārt izdevumi 2,2
miljoni. Kopumā protams budžets ir nepietiekošs, lai novads spētu
ekonomiski aktīvi darboties un realizēt investīciju projektus par saviem
budžeta līdzekļiem. Salīdzinot 2012. gada ieņēmumus izdevumus, tabula
uzskatāmi parāda, ka Raunas novadā izdevumi pārsniedz Ieņēmumus par
Ls 110 917.
Laika posmā no 2006. gada izdevumi ir pārsnieguši ieņēmumus, izņemot
2010. gadu, kad ieņēmumi novadā ir bijuši lielāki par izdevumiem.
Skat.13. tabulu. Lielāko daļu nodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 2012.gadā kopumā tie ir bijuši 766 917 Ls.
126 157Ls ieņēmumus 2012.gadā veidoja ieņēmumi no īpašuma nodokļa.
Nenodokļu ieņēmumus 97 297 Ls veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma (170 Ls), valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas (1341 Ls),
naudas sodi un sankcijas (6031Ls), ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
(89638 Ls), kā arī maksas pakalpojumi un citi pašu ienākumi (66397 Ls).
Transfertus veido valsts budžeta transferti (701 475 Ls), - t.sk. pašvaldības
budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai (58 168Ls), Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ( 388 970 Ls) un pašvaldības
budžetu transferti (100 862 Ls)
Salīdzinot ar kaimiņu novadiem – Jaunpiebalgu un Vecpiebalgu ieņēmumi
uz vienu iedzīvotāju ir mazāki. Iespējams, ka tas daļēji saistīts ar mazāku
finansējumu no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda (PIF). Tai pat laikā
jāatzīmē, ka atlīdzības izdevumi uz vienu iedzīvotāju Raunas novadā ir
mazāki kā kaimiņu novados- Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā.
Lielāko ienākumu daļu Raunas novadā sastāda Nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Jaunpiebalga

Kopā,
ieņēm
umi
633,03

Nodokļu
ieņēmu
mi
212,86

Ienākum
a
nodokļi
185,69

Īpašum
a
nodokļi
27,17

Vecpiebalga

675,27

214,51

186,13

28,38

Rauna

604,81

254,44

218,49

35,94

No
PIF

Izdevu
mi

Atlīdzīb
a

123,9
1
115,5
1
110,8
2

551,47

289,83

811,21

302,80

636,41

273,65

TABULA 13: BUDŽETA POZĪCIJU SALĪDZINĀJUMS

Ieņēmumu / izdevumu
pozīcija

Ls

Ls uz 1 iedz.

Īpatsvars no
kopējiem budžeta
ieņēmumiem,
izdevumiem, %

Ieņēmumi kopā

2122887,00

541,00

97,13

Nodokļu ieņēmumi

893 074

227,59

42,07

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi
Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

766 917

195,44

36,13

126 157

32,15

5,94

97 297

24,80

4,58

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

329 839

84,06

15,54

701 475

178,77

33,04

Dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetu
transferti

388 970

99,13

18,32

100 862

25,70

4,61

Pamatbudžets
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Izdevumi

Ieņēmumi kopā
Izdevumi kopā

Izdevumi kopā atbilstoši
funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība

2 233 804

569,27

100,00

352 843

89,92

15,80

2 424

0,62

0,11

Vides aizsardzība

14 020

3,57

0,61

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība

702 954

179,14

Atpūta, kultūra un
reliģija
Izglītība

177 151
622 825

158,72

27,06

Sociālā aizsardzība

361 587

92,15

16,19

Izdevumi kopā
atbilstošiekonomiskajām
kategorijām
Uzturēšanas izdevumi

2 233 804

569,27

1 841 538

469,30

82,44

Atlīdzība

960 510

244,78

43,00

Kapitālie izdevumi

392 242

99,96

17,56

62 783

16,00

2,87

68 087

17,35

2,96

TABULA 14 BUDŽETA IENĀKUMU/IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS

Transferti
1421092,02

31,47

1056623

843923
124766,34

45,15

7,93

119110
74554

42158

693077

801776

802677

361152

329839

85973

97297

823671

893074

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi

2009.

2010.

2011.

2012.
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Speciālais budžets
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Sociālā aizsardzība
398040
608287
438795
431175
422286
517885

268045

2009.

348882

145398

635870
1287030
224960
488429
253202

2010.

Izglītība
361587

Atpūta, kultūra un reliģija

622825

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

177151

Vides aizsardzība

702954
60133
343061

2011.

2010.gadā sākumā Līgatnes, Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas,
Vecpiebalgas un Raunas novada pašvaldības parakstīja sadarbības līgumu
par novadu pašvaldību sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai: metodiskā
palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī pašvaldību juridisko un
sadarbības jautājumu risināšanā, būvvaldes pakalpojumu saņemšana un
starptautisko sakaru attīstība. Minēto funkciju izpildi realizē Amatas
novada pašvaldība.
Dalība norisinās arī Cēsu rajona lauku partnerībā, kas īsteno LEADER
programmas pasākumus un projektus biedrībā “Cēsu rajona lauku
partnerība”.

Ekonomiskā darbība

Izglītība

Vispārējie valdības dienesti

Uz 2012.gada martu novadā tika nodrošināta izglītības ieguve pirmsskolas
izglītības pakāpē, pamatizglītības pakāpē un vidējās izglītības pakāpē.
Novadā ir 2 vispārējās izglītības iestādes – 1 pamatskola, 1 vidusskola.
Raunas VIDUSSKOLA
Izglītības iestāde īsteno piecas izglītības programmas:
 pirmsskolas izglītības programmu (bērniem no 1,5 līdz 6 gadu
vecumam);
 pamatizglītības programmu;
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programmu.
 -speciālās pamatizglītības programma ar speciālām vajadzībām;
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem;
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem

352843

2012.
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Sadarbība
Raunas novada pašvaldība sadarbojas ar pašvaldībām gan Latvijā, gan
ārvalstīs.
Raunas novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Amatas, Jaunpiebalgas,
Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas novada pašvaldībām. Līgums
paredz pašvaldību savstarpējās pieredzes apmaiņas novadu politiskajā un
administratīvajā vadībā, izglītības, kultūras, sociālajā, sporta, jaunatnes un
citās jomās, kā arī dalību kopīgos divpusējos un starptautiskos projektos.
2011.gada nogalē Raunas novads kopā ar citām 6 Latvijas pašvaldībām
(Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas un Vecpiebalgas
novadiem) parakstīja Nodomu protokolu par savstarpējo sadarbību ar
Norvēģijas pašvaldībām- Aremarku, Markeru, Romskogu, Spidebergu un
Ostfoldas reģiona padomi turpmākajiem 4 gadiem.
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2012./2013.mācību gadā Raunas vidusskolā mācījās 267 skolēni (t.sk.
pirmskolas vecuma grupas), un strādāja 27 pedagogi.
Skolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties un pilnveidot savas prasmes
daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos: tautisko deju kolektīvā (sākot
ar 5,6-gadīgiem bērniem līdz 10.klasei), vokālajā ansamblī un korī,
zīmēšanas un gleznošanas un rokdarbu pulciņos, futbola un volejbola
pulciņos, apgūt instrumentspēli, kokapstrādi.
Drustu PAMATSKOLA
Drustu pamatskola īsteno 3 izglītības programmas:
 pirmskolas izglītības programmu;
 pamatizglītības programmu;
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem;
2012./2013.mācību gadā izglītības iestādē mācījās 87 bērni: 21 pirmskolas
vecuma bērni un 65 pamatskolas skolēns. Pedagogu skaits skolā – 12.
Drustu pamatskolas skolēniem tiek piedāvātas iespējas darboties un savas
prasmes papildināt dažādos interešu izglītības pulciņos –deju kolektīvā, ,
ansamblī, popgrupā, floristikas un mākslas pulciņos, sporta, informātikas
un angļu valodas pulciņos. Papildus skolēniem ir iespēja darboties
jaunsargu organizācijā. Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos – tādejādi
ar SOROSA FONDA- LATVIJA (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas
skolām” projekts „Drustu pamatskola- pārmaiņu dzinējspēks.”
Finansējumu skolā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir iespēja apgūt
zināšanas angļu valodā, informātikā, rokdarbu pulciņā, radošajās
darbnīcā u.c. jomās.
Tautskola 99 BALTIE ZIRGI
Tautskola nodibināta 1994.gada 10. jūlijā. 1994.gada 7.novembrī
Tautskolā uzsāk darbu Bērnu eksperimentālās apmācības grupa, bet
1995.gada rudenī tiek iegūta licence Tautskolas sākumskolai un uzņemti

pirmie skolnieki sākumskolas pirmajā klasē. 2011. gadā skolā mācījās 148
skolēni.
Īstenojamās izglītības programmas:.
- Pamatizglītības programma.
- Pirmsskolas izglītības. Drustu tautskolā strādā 9 vispārējās
pamatizglītības skolotāji.
Tautskolā bērni iegūst akreditētu pamatskolas izglītību, labas iemaņas
tautas daiļamatniecībā, prasmi spēlēt uz tautas mūzikas instrumentiem.
Tautskola piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta
apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot
individuālās apmācību metodes.
Pamatskolas darba īpatnības:
 Aktīva tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana;
 Izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, tā,
ka tās viena otru papildina, stimulējot bērna pašattīstību;
 Ir īpašās „domāšanas” stundas;
 Darbs daiļamatniecības darbnīcās;
 Bērni - „skolotāju palīgi” (bērni māca bērnus);
 Mācību darba organizēšanu dažādu vecumu bērnu saimēs;
 Aktīva bērnu ievadīšanu patstāvīgā mācību vielas apguvē;
 Ģimeniskas attiecības.
Nodarbības daiļamatniecībā notiek labi iekārtotās un materiāliem
nodrošinātās amatnieku (aušanas, rotkalšanas, podniecības un
kokapstrādes) darbnīcās, prasmīgu meistaru vadībā. Te bērns iepazīst
formu dažādību, iemācās pietiekami ilgstoši veltīt uzmanību darbam,
attīsta koncentrēšanās spējas, kā arī, pateicoties pirkstu mērķtiecīgai
kustināšanai, tiek veicināta smadzeņu funkciju attīstība.
Ļoti liela nozīme bērna vispārējā attīstībā ir mūzikai. Katru dienu
daudz dziedam, pavadām savu dziedājumu uz tautas mūzikas
instrumentiem. Īpašās mūzikas stundās, divas reizes nedēļā, obligāti
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jāapgūst kāds no tautas mūzikas instrumentiem. Daudz laika veltām tam,
lai gatavotos kārtējiem gadskārtas svētkiem.
Ir izveidota īpaša mācību vieta dabā - „Zaļā taka”. Tajā bērniem ir
iespējams iepazīties ar dabas un vēstures objektiem, kā arī izdzīvot
dažādus laikmetus, t.i., izmēģināt attiecīgā laikmeta darba, medību,
mūzikas rīkus, izmēģināt roku dažādās amatniecības jomās un tamlīdzīgi.
Patreiz izveidotas divas akmens laikmeta mītnes, bronzas laikmeta
apmetne, un tiek veidota agrīnā dzelzs laikmeta mītne. Pavisam iecerētas
deviņu laikmetu apmetnes. Te tiek ik gadus rīkotas vēstures konkursa
uzvarētāju darba un izpētes nometnes. Bez tam, „Zaļā taka” pieejama
jebkurai interesentu grupai un to ir iecienījuši daudzu citu skolu skolnieki.

Veselības un sociālā aprūpe un pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu sniegšanu novadā nodrošina Raunas novada
pašvaldības Sociālais dienests.
Dienesta uzdevumi ir:
 Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm, personu grupām.
 Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm
ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no
ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām,
personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu
grupām, kurām tas nepieciešams.
 Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos
(motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība,
profesija u.c.) resursus.
 Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus.
 Sniegt sociālo palīdzību.
 Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.

 Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
 Izstrādāt
sociālo
pakalpojumu
attīstības
koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu
ieviešanai.
 Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību.
 Izstrādāt vienotus nosacījumus sociālās palīdzības saņemšanai.
Raunas novadā ir iespējams saņemt dažādus pakalpojumus:
 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
pilngadīgām personām pakalpojums
 Sociālās aprūpes mājās pakalpojums
 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
bērniem pakalpojums.
 Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
bērniem;
 Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām;
 Sociālā darba pakalpojums;
 Psihologa pakalpojumi;
 Veļas mazgāšanas pakalpojums;
Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina 3 ģimenes ārsti, kuru ārstu
prakses vietas atrodas Drustos un Raunā, kā arī 2 zobārstu prakses, kuru
prakses atrodas Raunā. Raunā atrodas viena aptieka.
Tuvākais Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts atrodas Cēsīs. Tas
apkalpo Raunas novada izsaukumus un daļu no Limbažu un Krimuldas
novadu teritorijām. Tuvākās slimnīcas ir Cēsīs (SIA „Cēsu klīnika”),
Valmierā (SIA „Vidzemes slimnīca”).

30

Kultūra
Novadā ir 2 bibliotēkas (Raunā, Drustos) un 1 tautas nams (Drustos), kurā
regulāri notiek dažādi koncerti, balles un citi kultūras un atpūtas
pasākumi.
Drustu PAGASTA TAUTAS NAMS
Drustu pagasta tautas namā ikdienā darbojas vairāki pašdarbības
kolektīvi:
 Bērnu ansamblis (pašiem mazākajiem);
 Ansamblis „Savējie”
 Ansamblis „Dienvidvējā”;
 Amatierteātris „Lērums”;
 Sievu ansamblis „Atvasara”
Ar ES līdzfinansējumu Drustu Tautas nams ir renovēts.
Raunas PAGASTA KULTŪRAS DZĪVE
Neskatoties uz to, ka Raunā uz šo brīdi nav kultūras nams, arī Raunas
pagasta iezīvotāji iesaistās pašdarbībā. Raunas kultūras dzīvi ir iespējams
realizēt vidusskolas aktu zālē. Ikdienā Raunā darbojas vairāki pašdarbības
kolektīvi:
 Sieviešu vokālais ansamblis „Nianse”
 Raunas pagasta jauktais koris;
 Jauniešu deju kolektīvs;
 Raunas amatierteātris;
 Raunas aušanas pulciņs;
 Dāmu deju kolektīvs
Festivāls „RODAM RAUNAS NOVADĀ”
Kultūras pasākumi notiek arī Drustu un Raunas brīvdabas estrādēs.
Vairākus gadus novadā norisinās Raunas Viduslaiku gadatirgus un festivāls
„Rodam Raunas novadā”. Šie pasākumi ieguvuši lielu iedzīvotāju
atsaucību. Festivāls veiksmīgi savieno vietējās uzņēmējdarbības attīstību
ar kultūras, vietējo tradīciju popularizēšanu novadā. Galvenie festivāla

mērķi ir sekmētu vietējo uzņēmēju atpazīstamību un ekonomisko attīstību
novadā, katru gadu īpaši popularizējot vienu konkrētu izvēlētu nozari vai
produktu un piešķirot festivālam īpašu moto. Festivāls „Rodam Raunas
novadā” izveidots kā savdabīgs, estētiskas, uzņēmējdarbības un kultūras
sintēze, lai popularizētu Raunas vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.
Festivāla laikā tiek popularizēta vietējās produkcijas ražošana un
tirdzniecība, kā arī popularizēti dažādi kultūras žanri, radinot
apmeklētājus pie mērķtiecīgi veidotiem tematiskiem kultūras
pasākumiem.
Raunas PAGASTA BIBLIOTĒKA
Raunas pagasta bibliotēka (Raunā) ir pieejama apmeklētājiem 5 dienas
nedēļā. Bibliotēka piedāvā bezmaksas internetu, novadpētniecības
materiālus, tematiskās mapes.
Raunas pagasta bibliotēkas grāmatu fonds – 7438 eksemplāri, preses
izdevumi: 4 laikraksti, 18 žurnāli; lasītāji – 577.
Bibliotēkā darbojas 2 lietotāju interešu klubiņi: ”Drellis”, „Puķu draugi”.
Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem,
interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi, lietišķās mākslas izstādes.
Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos:
”Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” un
„Bērnu žūrijā”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna
svētkos ar ziedu kompozīcijām. Bibliotēkā tiek realizēts Rietumu bankas
labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu
nodarbības un grāmatu iegāde.
Drustu PAGASTA BIBLIOTĒKA
Drustu pagasta bibliotēka (Drustos) ir pieejama apmeklētājiem 5 dienas
nedēļā. Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un
informācijas uzziņu sniegšana, datoru un interneta izmantošana bez
maksas, piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.nais.lv, kopēšana,
melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana, faksa sūtīšanas pakalpojumi.
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Bibliotēkā ir iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora
un interneta lietošanas prasmes, kā arī bez maksas portālā www.filmas.lv
skatīties latviešu filmas. Lasītāju kopskaits 2012.gadā bibliotēkā ~334
lasītāji.
Rozes BIBLIOTĒKA
Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada Tā ir pieejama apmeklētājiem 5
dienas nedēļā. Bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un
informācijas uzziņu sniegšana ir pieejami bezvadu interneta pakalpojumi.
Gatartas BIBLIOTĒKA
Tā ir pieejama apmeklētājiem 4 dienas nedēļā. Galvenie bibliotēkas
darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana.
Datoru un interneta izmantošana bez maksas, kopēšana, melnbaltā un
krāsu printēšana, skenēšana, faksa sūtīšanas pakalpojumi. Iespējama
piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.nais.lv
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta
lietošanas prasmes, kā arī bez maksas portālā www.filmas.lv skatīties
latviešu filmas. Gatartas bibliotēka apkalpo ~200 lasītājus.
TRADĪCIJAS
Savas atsevišķas kultūras un sporta tradīcijas ir katram no pagastiem.
Regulāri norisinās dažādi pasākumi, kuri ir nozīmīgi novada attīstībā,
sekojošas:
 Lielā Talka;
 festivāls „Rodi Raunas novadā”
 Lāčplēša diena u.c.

Sports
Pateicoties Cēsu rajona lauku partnerībai, 2012.gadā LEADER programmas
ietvaros tika iegādāti trenažieri aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.
Novadā darbojas arī hokejkomanda.

Informācijas kanāli un novada zīmols
Galvenie informācijas kanāli iedzīvotāju informēšanai par aktualitātēm un
aktivitātēm novadā:
 informatīvais izdevums „Raunas novada vēstis”
 novada oficiālā interneta vietne www.rauna.lv (informācija par
iestādēm, pakalpojumiem, aktualitātēm, elektroniski visi
informatīvā izdevuma „Raunas novada vēstis” numuri).
Novada pašvaldība sadarbojas ar Cēsu laikrakstu „Druva”.
Raunas novada pašvaldības domes pārstāvji rīko tikšanās ar iedzīvotājiem
katrā no pagastiem. Tikšanās reizēs tiek runāts un diskutēts par
paveiktajiem darbiem, to, kas ir jāuzlabo, jārisina vai jāattīsta un kas ir
aktuālākais un nozīmīgākais Raunas novadā.
2012. gadā tika iesvētīts novada karogs.

Nevalstiskās organizācijas
Raunas novadā darbojas vairākas organizācijas, kas realizē arī dažādus ES
finansētus projektus:
Nosaukums
Darbības mērķis
Mednieku klubs
Medību saimniecības attīstība, medību
"Drusti"
organizēšana, mednieku likumīgo interešu
aizstāvība valsts, pašvaldību un citās institūcijās
"Drustu acs"
Stiprināt kultūru vietējā, nacionālā un
starptautiskā mērogā, saglabāt un attīstīt vietējo
kultūras mantojumu, veicināt iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
"Tautskola 99 Baltie Latvijas aizvēstures pētījumu veikšana un
zirgi"
popularizēšana; Latvijas etnogrāfiskā un kultūras
mantojuma saglabāšana. Tautskolas attīstība
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Sporta biedrība
Jātnieku sporta
klubs "REZERVES
VIRSNIEKU
APVIENĪBA"
"Raunas vēris"

Klubs "Raunas
mednieks"
"Lielais avots"

Biedrība motoklubs
"Raunas rumaki"

Psihohigiēnas klubs
Panaceja

Jāšanas sporta popularizācija, jaunatnes
piesaistīšana sportam, veselīgas atpūtas
organizēšana; fizisko un garīgo spēju atjaunošana
un palielināšana, augstu rezultātu sasniegšanai
sportā.
Nodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību
reģionā, tādējādi veicināt privāto mežu resursu
uzlabošanu un uzturēšanu, izveicot patstāvīgu
medību iecirkni, tādējādi apvienojot meža
īpašnieku kā medību tiesību lietotāju intereses
medību organizēšanai un atpūtai.
Apvienot medniekus medību organizēšanai, vides
aizsardzībai un atpūtai.
Piedāvāt iespēju ikvienam apgūt zināšanas un
kompetences visa mūža garumā attīstoties caur
mūziku un garīgo attīstību, vienlaikus pilnveidojot
sevi un apkārtējos.
Mērķis ir motosporta popularizēšana un attīstība
Raunā, Vidzemē un Latvijā, augstu rezultātu
sasniegšana motosportā, augstas klases sportistu
sagatavošana. Sistemātiska treniņprocesa
plānošana un realizēšana Biedrības biedriem un
citiem interesentiem. Iespēju nodrošināšana
Biedrības biedriem un citiem interesentiem
piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes
apstākļu radīšana. Dažādu ar motosportu saistītu
pasākumu organizēšana.
Nodrošināt psihohigiēnas pieejamību Latvijā;
Popularizēt psihohigiēnu Latvijā; Veikt zinātniskās
izpētes un metožu pilnveidošanu psihohigiēnas

"Raunas attīstības
aģentūra"

"TVT Latvijā"

Nodibinājums
"Raunas evaņģēliski
luteriskās draudzes
diakonijas centrs"
TABULA 15....

jomā;
Attīstīt un veicināt sakārtotu biznesa vidi Raunas
pagastā; popularizēt Raunas pagastu masu
mēdijos; apkopot un uzglabāt informāciju par
Raunas vēsturi, iedzīvotājiem un aktuāliem
notikumiem Raunas pagastā; atbalstīt un sekmēt
projektus par Raunas pagasta infrastruktūras
attīstību un iedzīvotāju izglītības līmeņa
veicināšanu; lauku reģiona darba meklētāju
sagatavošana darba tirgum atbilstoši ES prasībām.
Veicināt preču un pakalpojumu maiņu visā Latvijā;
Stimulēt mājražotāju saimniecisko darbību;
Veicināt informācijas apmaiņu.
Diakonijas darbs un sociālo pakalpojumu
sniegšana pensionāriem, personām ar īpašām
vajadzībām, slimniekiem un invalīdiem, kā arī viņu
sociālās integrācijas veicināšana Raunas pagastā.

Īstenotie projekti
Raunas novadā pēdējo gadu laikā realizēti vairāki starptautiskās
sadarbības projekti, kā arī projekti, kas veicina novada dažādu nozaru un
infrastruktūras attīstību. ES struktūrfondu līdzekļu saņēmēji ir gan vietējās
zemnieku saimniecības, gan vietējās biedrības, gan Raunas novada
pašvaldība. Kopumā pēdējo (līdz 2012.gadam) novada dome ir īstenojusi
18 projektus ar ES struktūrfondu atbalstu, bet kopējās visu projektu ES
fondu piesaistītais finansējums.

“Kopējais ES struktūrfondu piesaistītais finansējums novadā līdz
2012. gadam bija 2145971,61Ls ”
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Salīdzinot īstenoto Raunas novada projektu skaitu, kuriem piesaistīts ES
finansējums, ar apkārtējo Vidzemes reģiona kaimiņu pašvaldību aktivitāti
struktūrfondu izmantošanā līdz 2012.gadam, var secināt, ka realizēto
projektu skaits ir salīdzinoši neliels (skaitliski mazāk projektu īstenoti
Jaunpiebalgas novadā). Pēc piesaistītā ES finansējuma apjoma no
Vidzemes reģiona kaimiņu pašvaldībām, Raunas novads ierindojas pēdējā
vietā. Pēc kopējā piesaistītā ES struktūrfondu finansējuma apjoma
attiecības pret iedzīvotāju skaitu, Raunas novads ieņem zemāko vietu ar
vidēji 610 Ls uz vienu iedzīvotāju, kamēr, piemēram, Jaunpiebalgas
novadā tas ir 1906 Ls uz vienu iedzīvotāju.

Priekuļu novads

27,19

Gulbenes novads

10,18

Smiltenes novads

3,82

Amatas novads

3,69

Jaunpiebalgas novads

Raunas novads 9
Priekuļu novads

26

Vecpiebalgas novads

16

Amatas novads 15
Smiltenes novads

29

Gulbenes novads

22

73

8,99

0,10

0,52

4,76
1,92

0,12

3,23 1,24 0,01

Vecpiebalgas novads 0,61

1,99
0,17

1,54

Raunas novads 0,58
Jaunpiebalgas novads 9

1,51

6

0,02

ESSF

ELFLF

EZF

2

124
119

12

ESSF

ELFLA

EZF

ATTĒLS 28: KOPĒJAIS ES STRUKTŪRFONDU PIESAISTĪTAIS FINANSĒJUMS (milj.LS)

5

163

Priekuļu novads

6

183

3284,98

12,22

Jaunpiebalgas
novads

243
476

6

Amatas novads
Gulbenes novads

1373,81

528,86
4,28

656,80
452,23

341,27
21,83
399,41

ATTĒLS 27: ĪSTENOTO ES STRUKTŪRFONDU PROJEKTU SKAITS
Vecpiebalgas novads 148,41 483,54

Smiltenes novads

182,67

23,18

41,69

294,15 366,75

Raunas novads 165,80 437,60

6,60

ESSF

ELF

EZF

ATTĒLS 29: VIDĒJAIS ES STRUKTŪRFONDU PIESAISTĪTAIS FINANSĒJUMS UZ VIENU NOVADA IEDZĪVOTĀJU (LS)
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Projekts

Īstenošanas
termiņš

Drustu pagasta atkritumu izgāztuve
,,Ģībēni"rekultivācija
Aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti Raunā
Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana
Raunas novadā
Drustu tautas nama rekonstrukcija I kārt
Jaunatnes ielas rekonstrukcija ar Puķu un Kalna
ielas pieslēgšanu
Drustu tautas nama aprīkojums
Drustu pamatskolas izveide par izglītības
centru
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai
Raunas vidusskolā
Ceļa posma „Priedītes – Krāčavas”
rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada
Raunas un Rozes ciemā
Kabineta flīģeļa iegāde kultūras aktivitāšu
kvalitātes uzlabošanai Raunas pagastā
Pirmā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās
kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai
veltītā piemiņas kompleksa infrastruktūras
labiekārtošana,
Telpu rekonstrukcija jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centra izveidei
Speciālistu piesaiste Raunas novadam
Raunas novada dome sadraudzībā ar Zarasai

2007

ES
struktūrfondu
finansējums
9360,00

2009
2010

80967,48
5811,00

2010
2010

105000,00
43691,27

2010
2010

10500,00
17570,00

2011

79831,98

2011

14566,87

2011

298691,7

2011

3375,00

2011

4749,44

2011

5754,65

2011
2012

18500,00
3491,00

(Lietuva) un Marmande (Francija)
Drustu pamatskolas informatizācija
Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada
Drustu ciemā
Tirgus galdiņu izgatavošana un piegāde vietējo
tirgu izveidošanai Raunas novadā
Trenažieru zāles aprīkojums Raunas pagastā

2012
2012

9330,22
258908,3

2012

2400,00

2012

6104,81

TABULA 16: Raunas NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI AR ES FINANSĒJUMA PIESAISTI

Projekta „Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana Raunas
vidusskolā”, kurš tika noslēgts 2011. gadā ar ERAF atbalstu, ietvaros
Raunas vidusskolai, lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija,
bioloģija, fizika) un matemātikas (turpmāk- prioritārie priekšmeti)
apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un
tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros tika veikta telpu
renovācija, materiāli tehniskās pamatbāzes izveide, aprīkojuma iegāde,
aprīkojuma uzstādīšana, kā arī bibliotēkas un mācību video fondu
pilnveide.
Raunas novada pašvaldība realizēja projektus ūdenssaimniecības attīstībai
Rozes, Raunas un Drustu ciemos (ERAF), kuru ietvaros veikti būtiski
infrastruktūras uzlabojumi šajos ciemos.
Ar ERAF atbalstu īstenots projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, kura
ietvaros attīstīti vietējie datortīkli Drustu pamatskolās, skola apgādāta ar
7 stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāts 1 multimediju
tehnikas komplekts (projektors un interaktīvā tāfele), kā arī attīstīts 1
lokālais datortīkls. Līdz ar to Drustu pamatskola nodrošināta ar atbilstošu
infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu
izglītības iestādē, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
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Funkcionālās saites
Lai gan Raunas novadā pieejams plašs pakalpojumu klāsts un
infrastruktūras nodrošinājums, novadam ir izveidojušās funkcionālās
saites ar citām pašvaldībām - lielākoties apkārt esošajām pilsētām –
Cēsīm, Valmieru, Smilteni, kā arī Rīgu. Vietējie iedzīvotāji uz tuvākajām
pilsētām dodas gan ikdienā, jo tur atrodas to mācību/darba vieta (Rīga,
Cēsis, Smiltene, Valmiera), medicīnas un veselības aprūpes iestādes,
sadzīves pakalpojumi, gan brīvdienās, izmantojot kultūras, sporta un
atpūtas piedāvājumu.

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40

Attīstības indekss
2011.gadā Raunas novads atradās 58.vietā starp Latvijas novadiem pēc
teritorijas attīstības indeksa (-0,167). Raunas novadam ir zemāks
teritorijas attīstības indekss, nekā pārējām kaimiņu pašvaldībām, vien
pārsniedzot Jaunpiebalgas novada attīstības indeksu. 2009. gadā Raunas
novada attīstības līmeņa indekss bija pozitīvs (0,01) un pašvaldība ieņēma
47. vietu starp pārējiem novadiem, 2008 .gadā – 0,123 (52.vieta),
savukārt 2010. gadā – 0,093 (51.vieta).
Salīdzinot kaimiņu pašvaldību attīstības rādītājus, vairumam apkārtējo
pašvaldību tie ir pozitīvi. Amatas novads ieņem 43.vietu, Smiltenes
novads – 28. vietu, Priekuļu novads – 24.vietu. Sliktāks kā Raunas novada
attīstības līmeņa indekss, pēc 2011.gada datiem, ir Jaunpiebalgas
novadam, kurš ieņem 66. vietu un Līgatnes novadam, kurš ieņem 79.vietu
starp visiem 110 novadiem.
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ATTĒLS 30: Attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums, 2011
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ATTĒLS 31 Attīstības līmeņa indeksa izmaiņas
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Sabiedriskā kārtība un drošība
Par drošību un sabiedrisko kārtību novadā atbild Vidzemes reģionālās
pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors.
2012.gada laikā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits24 – 42, kas ir 119
uz 10 000 iedzīvotājiem. No 70 reģistrētajiem noziedzīgajiem
nodarījumiem, 14 – smagi noziegumi, 16 – mazāk smagi noziegumi, 10 –
kriminālpārkāpumi.
Salīdzinot ar vidējo noziedzības līmeni Latvijā, kas ir 228 uz 10 000
iedzīvotājiem, un ar noziedzīgo nodarījumu skaitu Vidzemes reģionā
(200), Raunas novadā tas ir ievērojami zemāks (119)25.
Ugunsgrēku skaits 2012.gadā – 12 (kas ir 2X vairāk kā gadu iepriekš). Laika
periodā līdz 31. Augustam Raunas novadā reģistrēti 8 ugunsgrēki26.
2012.gada laikā novada teritorijā notikuši 11 ceļu satiksmes negadījumi,
bet 2011.gada laikā – 1427.

Pārvaldības un pakalpojumu novērtējums
Raunas novada pašvaldības administrācija izvietojas Raunā un Drustos.
Novada pārvalde ir kompakta un nodrošina visu likumā noteikto
pašvaldības funkciju izpildi, tomēr atsevišķās jomās pašvaldībai trūkst
kapacitātes gan attīstības plānošanas jautājumos, gan arī ES
struktūrfondu apguvē.
Novadā ir 2 izglītības iestādes, kuras īsteno pirmskolas izglītības,
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī interešu izglītības
piedāvājumu.
24

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits no 01.01.2010. līdz 31.12.2010, IeM Informācijas Centrs

25

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados,
2010, CSP
26
Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām, 01.01.2012.-31.12.2012, VUGD
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Kultūras dzīve novadā lielākoties tiek organizēta Raunas vidusskolas aktu
zālē un Drustu tautas namā, kā arī 4 bibliotēkās.
Viens no novada simboliem ir festivāls „Rodam Raunas novadā”.
Raunas novada vārds Latvijā asociējas ar vietējo uzņēmēju produkciju un
tūrisma objektiem. Novadā darbojas vairākas NVO, tomēr to īstenoto
projektu aktivitātes var vērtēt kā zemas.
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Pieejamo pakalpojumu kvalitāte pēc aptaujāto iedzīvotāju domām
lielākoties ir apmierinoša. Vairums aptaujāto apmierinoši vērtē
pašvaldības iestāžu, tautas namu un pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
Iedzīvotāji ir apmierināti ar izglītības pakalpojumu kvalitāti, tomēr
vairumā gadījumu ar kultūras un izklaides pasākumiem Raunas pagastā
iedzīvotāji nav apmierināti.
DARBA GRUPU REZULTĀTI
Novadā ir nepieciešams pilnveidot NVO sektoru, veicinot jaunu biedrību
izveidi un esošo stabilitāti, organizējot vietējo projektu konkursus.
Raunas novads var lepoties ar kultūrvēsturisko mantojumu, bet lai
pilnveidotu kultūras nozares attīstību novadā, jāveicina darbības, kas
uzlabotu atsevišķu kultūras objektu tehnisko stāvokli. Īpaša uzmanība
jāpievērš novada mājas lapas uzlabošanai, ar kuru lielākā daļa novada
iedzīvotāji nav apmierināti.
Novada vietējo kultūras, sporta un atpūtas dzīvi veido atsevišķas pagastu
saglabātās tradīcijas. Lai pieprasījums būtu pievilcīgāks kultūras un sporta
nozaru attīstībā, Raunas novadam nepieciešams veicināt sadarbību ar
apkārtējo pilsētu, reģionu pakalpojuma piedāvājumiem.
Novada domei nepieciešams popularizēt novada zīmolu un veicināt
savstarpēju iedzīvotāju un interešu grupu sadarbību.

Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits 2010. un 2011.gadā, CSDD
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VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
Ģeogrāfiskais novietojums
Raunas novads atrodas Vidzemē (centrālajā daļā), aptuveni 100 km
attālumā no Rīgas. Pašvaldības administratīvā teritorija robežojas ar
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Smiltenes un Priekuļu novadiem.
Kopējā teritorijas platība - 309 km. Novadu veido 2 teritoriālās vienības –
Raunas pagasts un Drustu pagasts. Lielākās apdzīvotās vietas: Rauna un
Drusti.
Apdzīvotās vietas
Aptuvenais attālums
Aptuvenais
nosaukums
līdz novada centram,
braukšanas laiks ar
km
automašīnu
Rīga
100
1 stunda 27 minūtes
Cēsis
29
27 minūtes
Smiltene
23
22 minūtes
Drusti
19
25 minūtes
Valmiera
39
45 minūtes

Dabas resursi
DERĪGIE IZRAKTEŅI
Raunas pagasta teritorijā izpētīta tikai viena smilts-grants un smilts
atradne, kā arī divas saldūdens kaļķiežu atradnes. Zināmas arī 9 kūdras
atradnes. Smilts-grants un smilts atradnes “Pāvuli” krājumi ir visai
ievērojami un tai piešķirts valsts nozīmes atradnes statuss. Raunas
pagasta rietumu daļā izvietotas divas saldūdens kaļķiežu atradnes
Baižkalna dzirnavas un Baižkalnes Kurmji..
ZEMES RESURSI
Novada kopējā teritorijas platība ir 30909,8 ha:
1%

1%

2%

2%

3%
l/s zeme

2%

mežs

39%

purvi
ūdeņi

TABULA 17: NOVADA ADMINISTRATĪVĀ CENTRA ATTĀLUMS LĪDZ CITĀM APDZĪVOTĀM VIETĀM

Raunas pagasta teritorija raksturīga ar bagātu kultūras un
vēstures mantojumu. Tanīsa kalnu apdzīvoja 6.gs. pirms mūsu ēras. Daži
vēsturnieki uzskata, ka tur varētu būt daudzinātā senlatviešu pils
Beverīna, kur valdīja Tālavas latgaļu valdnieks Tālivaldis. Šeit slējās viņa no
varenākajām mūsu senču pilīm- Satekla. Novadā sastopami vairāki dabas
pieminekļi; ainava un daba ir vērtējama kā pievilcīga. Ģeogrāfiskais
novietojums vērtējams kā izdevīgs un sniedz vairākas priekšrocības.

krūmājs

zeme zem pagalmiem

50%

zeme zem ceļiem
pārējās zemes

ATTĒLS NR.32 Zemes lietošanas veidi

38

4%

1%
Fiz. un jur.pers. īpaš. un liet.
esošā zeme
Pašvaldības īpašumā esošā
zeme
Valsts īpašumā esošā zeme
Jaukta īpašuma zeme

Līčupe

14

Cimziņa

12

Veģupīte

9

Ārupīte

8

Klampupīte

7

Pērļupīte

6.2

Stadiņupe
Ubeja
95%

7.6

ŪDENSTILPNES
Draudzesskolas ezers

34.3

Kreiļu

29.5

Auļukalna

23

Seisums

19

ŪDENS RESURSI

Brengūzis

19

Raunas novads ir bagāts ar ūdens resursiem. Novada lielākās upes: Gauja,
Raunas upe. Mazākas upītes: Lisas upe, Palsa, Līčupe, Cimziņa, Dzestrene,
Ludze, Pērļupīte. Drustu pagasts ir bagāts ar ezeriem (aptuveni 190 ha
platībā).

Tulču dīķis

ATTĒLS NR.32 Zemes lietošanas veidi

No visas teritorijas 25728,1 ha atrodas fiz. un juridisko personu
lietošanā un īpašumā, bet 1018,4 ha – pašvaldības īpašumā, 251,8 ha jeb
1% - pieder valstij, 33 ha jeb mazāk par 1% - jaukta statusa īpašumā.

Nosaukums (sinonīmi)

Kopgarums/Virsmas laukums (km/ha)

Gauja (no izteces līdz Lejasciemam)

Lubūzis

14.2

Dūķis

13.3

Krogus ezers

10.7

Līnaizis

8.1

Vieslavēnu

6.1

Raunas upe

50

Valdieris

5.6

Lisas upe

32

Slutaisis

2,8

Palsa

78

Raunas Dzirnavezers

2.0

Dūniju ezers

21.3

Ludze
Dzestrene

TABULA 18: RAUNAS NOVADA ŪDENSTECES UN ŪDENSTILPNES
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Vairums ūdenstilpju ir privātīpašumi. Novada teritorija ietilpst Gaujas
sateces baseina apgabalā.
Lielākais Raunas novada ezers ir Draudzesskolas ezers. Tā platība – 34 ha.
Šeit mīt līdaka, asaris, rauda, plaudis, sapals, vēdzele, ālants, karūsa, līnis,
karpa, kā arī rudulis.
Kreiļu ezera platība ir 29,5 ha, bet vidējais dziļums - 3m. Šeit mīt līdaka,
asaris, rauda, līnis, karūsa, kā arī plaudis.
Auļukalna ezers atrodas Drustu pagastā. Vidējais dziļums ir 1.5 metri, bet
maksimālais dziļums - 3.1 metri. Šeit mīt līdaka, asaris, rauda, karūsa, līnis,
kā arī rudulis

pilskalns), vairāki senkapi (Ķeveru, Lejamīlakšu, Jauntēvēnu, Kalnastādiņu,
Mūru, Upmaļu, Vilciņu, Ješķu, Skripstu, Rimšu, Raunas). Viduslaiku
kapsētas (Valstskalnu, Drustu, Mindaugu, Oškalnu, Žvīguru, Baložkalnu,
Jaunlaiviņu, Pakuļu, Strīķeļu, Raunas baznīcas).

Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti

Nosaukums

Raunas pagasta teritorijā atrodas Eiropas nozīmes dabas aizsargājamā
teritorija (NATURA 2000) -dabas liegums “Raunas Staburags“ – 18,7ha
platībā, kura teritorijā sastopama Alpu Kreimule (Pingicula alpina).
Saskaņā ar dabas aizsardzības pārvaldes informāciju Raunas novadā
atrodas 12 dižkoki un 1 Dižakmens- Raunas Velnakmens (laukakmens):
“ Katrā pagastā ir ievērojamas dabas vērtības, kas veido kopējo novada
vidi ļoti pievilcīgu ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem.”

Kultūrvēsturiskie objekti
Raunas novadā atrodas 50 valsts nozīmes pieminekļi:
 11 arhitektūras pieminekļi;
 30 arheoloģijas pieminekļi;
 9 mākslas pieminekļi.
Valsts nozīmes arhitektūras aizsargājamie pieminekļi: Raunas
ūdensdzirnavas, Raunas luterāņu baznīca ar žogu, Magazīna, Dārznieka
māja, Kundziņkrogs, Leduspagrabs, Parks, Pils, Putnu māja, Gatartas
muižas apbūve. Valsts nozīmes arheoloģijas aizsargājamie pieminekļi:
ezermītnes (Auļukalna, Dūķu), pilis (Raunas viduslaiku, Tanīskalna

Piesārņotās vietas
Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Raunas
novadā ir potenciāli piesārņotas vietas, kuras izveidojušās pagājušā
gadsimta saimniecisko aktivitāšu rezultātā.

Bijusī atkritumu izgāztuve” Bābēnos’’
Bijusī atkritumu izgāztuve ‘’ Pāvulos”
Bijusī degvielas bāze Cimzā
Bijusī degvielas bāze Rozēs
SIA ’’Gotika Auto’’ DUS (bijusī SIA ‘’Dagra’’)Centrālā Katlu māja Raunā
SIA’’Silmet’’ kokapstrādes darbagaldu ražotne
bijusī atkritumu izgāztuve „Ģibēni”,
bijusī naftas bāze Drustos „SIA Ariešas DE’’ DUS – centrs
mehāniskās darbnīcas Drustu centrā
minerālmēslu noliktava „Mežavoti”
minerālmēslu noliktava „Auļukalns”
minerālmēslu noliktava „Jaundrusti”
minerālmēslu noliktava „Mīlakšas”
TABULA 19: NOVADA POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS
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Vides un kultūrvēsturisko vērtību novērtējums
Novada vidi var uzskatīt par nepiesārņotu un ekoloģiski tīru. Novads ir
bagāts ar ūdens resursiem – gan ūdenstecēm, gan vairākiem
ievērojamiem ezeriem.
Teritorijas ainava ir skaista, reljefs – paugurains. Bagāts ir novada
kultūrvēsturiskais mantojums. Ģeogrāfiskais novietojums ir izdevīgs –
novads atrodas tuvu Cēsīm, Smiltenei, Valmierai, reģionam raksturīgs
tūrisma potenciāls.
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Tiek norādīts uz nepieciešamību sakārtot atsevišķus objektus un mazināt
vides piesārņošanu un vairāk pievērt uzmanību iedzīvotāju izglītošanai
vides jautājumos.
DARBA GRUPU REZULTĀTI
Ģeogrāfiskam novietojumam ir savas priekšrocības un trūkumi. Izdevīgā
atrašanas vieta starp lielākām pilsētām un netālu no Rīgas, padara novadu
sasniedzamu un pievilcīgu tūrisma jomā, tomēr galveno valsts autoceļu
dēļ ir jārēķinās ar piesārņojumu, kā arī to, ka atpūtnieki, kuri uz Raunas
novadu dodas pavadīt brīvdienas, nereti pret dabu izturas nesaudzīgi.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Ceļu infrastruktūra
Raunas novadu šķērso vairāki Latvijas valsts autoceļi – galvenais autoceļš
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža, reģionālie autoceļi P28 Priekuļi- Rauna,
P29 Rauna-Drusti-Jaunpiebalga (32,1 km kopgarumā), kā arī vairāki
vietējie autoceļi (72.44 km kopgarumā).

Autoceļa
indekss
A2
P28
P29
V183
V187
V235
V235
V234
V297
V298
V299
V300
V303
V323
V337
V355

Autoceļa maršruta nosaukums
(no km līdz km)
Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža
Priekuļi- Rauna
Rauna-Drusti-Jaunpiebalga
Rauna-Mārsnēni-Ķerves
Valmiera-Rauna
Lembis-Drusti-Vecpiebalga
Lembis-Drusti-Vecpiebalga
Smiltene-Rauna
Strīķeļi-Pāvuli-Bormaņi
Cimza-Lisa
Rauna-Taurene-Abrupe
Drusti-Dzērbene-Skujene
Abrupe-Jēči-Gatarta
Liepa-Smiltene
Dūķi-Mīlakšas-Briņģi
Rauna-Vidzemes šoseja
TABULA 20: NOVADA AUTOCEĻI

Pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 108.74km. Tikai 4.58km
(4,21%) no tiem ir asfaltēti. Novadā ir 20 ielas (9,65 km kopgarumā). Ielas
ir asfaltētas 3,72 km garumā, kas sastāda 38,55% no ielu kopgaruma.
Ceļu, ielu un tiltu stāvoklis kopumā nav apmierinošs, un tas arvien
pasliktinās.
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Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta pakalpojumus Raunas novadā nodrošina AS
„CATA”, kuru maršrutu autobusi kursē lielākoties pa A3 un P28; P29
autoceļiem.
Skolēnu pārvadājumus nodrošina pašvaldība.
Salīdzinoši labs sabiedriskā transporta nodrošinājums ir starp Raunu,
Cēsīm un Rīgu, tomēr pilnīgi nepietiekošs ar Valmieru, bet mazāk
nodrošināts – uz Smilteni. Novada teritorijas iedzīvotājiem, kuru
dzīvesvieta neatrodas pie valsts nozīmes autoceļiem, iespējas izmantot
sabiedrisko transportu ir ierobežotākas vai arī nav vispār.
Autobuss maršrutā Rauna – Cēsis kursē vidēji 8 reizes darba dienā (retāk
brīvdienās). Autobusa biļetes cena ir 0,90 Ls. Ceļā pavadītais laiks ir vidēji
40 minūtes. Autobuss maršrutā Drusti - Cēsis kursē vidēji tikai 1X dienā,
biļetes cena ir 1,50Ls, bet ceļā pavadītais laiks ir vidēji 1 stundu un 10
minūtes. Autobuss maršrutā Rauna – Rīga kursē vidēji 5 reizes diennaktī,
vidēji ceļā pavadot 2 stundas 10 minūtes, bet biļetes cena svārstās no
3,30Ls.
Autobuss maršrutā Drusti – Rīga kursē 1 reizes diennaktī. Biļetes cena no
Drustiem līdz Rīgai ir LVL 3,85, bet ceļā pavadītais laiks vidēji 1 stunda 46
minūtes.
Maršrutā Rozes- Cēsis autobuss kursē 2 reizes dienā. Biļetes cena ir 1,10
Ls, bet ceļā pavadītais laiks 47 minūtes.

Ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami
Raunā, Drustos un Rozēs.
Raunā pašreiz pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti 1370
iedzīvotāji. Ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 4470 m. Raunas ciemā ir
uzstādīti 86 ūdens skaitītāji iedzīvotājiem. Raunas ciemā ir viena
centralizēta kanalizācijas sistēma.

Kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti ap 1250 iedzīvotāju. Kanalizācijas
sistēmas tīklu kopgarums ir 4663 m. Rekonstruēts esošais pašteces
kanalizācijas vads Cēsu ielā. Uzbūvētas 2 jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas KSS 1 Q= 7 l/s un KSS 2= 5 l/s. Veikta jaunu kanalizācijas spiedvadu
izbūve starp abām KSS un līdz esošajiem spiedvadiem. Kā arī jaunas
pašteces kanalizācijas izbūve no Lauku ielas līdz Cēsu ielai un no Skolas
ielas 2 līdz Rīgas ielas pašteces kanalizācijai
Rozes ciemā pašreiz pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti
173 iedzīvotāji. Ūdensapgādes tīklu kopgarums Rozes ciemā ir 1480 m.
Rozes ciemā ūdens abonentiem uzstādi 66 ūdens skaitītāji.
Rozes ciemā ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināti
173 iedzīvotāji. Kopumā noslēgti 75 līgumi par kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 1200 m. Uzstādītas jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 50 m3/ dn. Veikta esošo
pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 670 m, k arī jaunu izbūve- 300
m garumā. Tie iedzīvotāji, kuriem nav centralizētās ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmu, izmanto lokālos risinājumus, t.i., ūdeni iegūst no
grodu akām vai urbtajām akām līdz 20 m dziļumam (tā saucamajām
„spicēm") un notekūdeņus savāc lokāli izvedamās bedrēs vai arī izmanto
sausās tualetes. Notekūdeņus no individuālo māju kanalizācijas
krājrezervuāriem ar asenizācijas cisternām tiek izvesti uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu pieņemšanas aku.
Drustu ciemā centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 215
iedzīvotājiem. Ar centralizēto ūdensapgādi tiek nodrošināta arī pagasta
pārvalde, skola, doktorāts un katlu māja. Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums Drustu ciemā ir 2,87 km. 2,6 km garumā veikta ūdensapgādes
tiklu rekonstrukcija, izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 1073 m garumā. Ir
viena centralizētas kanalizācijas sistēma. Kanalizācijas tīklu kopējais
garums ir ap 4,35 km. Drustu ciemā ar centralizētās kanalizācijas
pakalpojumiem nodrošina 161 iedzīvotāju jeb 53 % iedzīvotāju.
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Ūdenssaimniecības projekta ietvaros izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 666
m 81 % pieslēgumu nodrošināšanai. Veikta spiedvada rekonstrukcija
408m garumā, 250m pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
Patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi
ir izbūvētas kanalizācijas bedres vai septiķi, kuri tiek iztukšoti, kad ir pilni.
Ir veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un uzstādīta
rūpnieciski ražota konteinertipa NAI (BIOM-50 m3). Tālāk tie tiek novadīti
uz diviem biodīķiem (nostādināšanas dīķiem) ar darba tilpumu 1350 m3.
Tālāk notekūdeņi pa slēgtu vadu tiek novadīti meliorācijas grāvi, no kur tie
pēc 250 m nonāk Līnaiža ezerā un pēc 2,7 km nonāk Palsas upē.

Siltumapgāde
Raunas novada domes saimnieciskā dienesta pārziņā ir centrālā katlumāja
Parka ielā 4, katlumāja bērnudārza ēkā Kalna ielā 4, katlumāja pagasta
padomes administrācijas ēkā Vidzemes ielā 2, katlu māja Drustos,
Meistaru ielā 4, Gatartas pansionāta katlu māja.
Raunas pagasta siltumtrase ir 1.6 kilometrus gara. Apkurei tiek izmantota
šķelda. Gadā tiek nokurināti 3050 m3 šo izejvielu. Tiek apkurinātas 15
daudzdzīvokļu mājas, ēka Dīķa ielā 6, kurā atrodas Raunas ambulance,
ģimenes ārstu privātprakses, vidusskolas aktu zāle un skolēnu interešu
izglītības pulciņi; kā arī mehānisko darbnīcu cehi un administrācijas ēka,
abas skolas. Apkurināmā platība ir 15 397 m2 liela.
Drustu pagasta siltumtrase ir 1,10 km gara. Drustu pagastā tiek
apkurinātas 2 daudzdzīvokļu mājas, pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams,
skola, bērnudārzs un citas centra mājas.

Gāzes apgāde
Saskaņā ar A/S ‘’Latvijas Gāze’’ Gāzapgādes attīstības departamenta
informāciju, Raunas novada teritorijā atrodas gāzesvadi ar spiedienu virs
1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi): Pleskava-Inčukalna pazemes

gāzes krātuve (IPGK) DN 700 mm, Izborska-IPGK DN 700 mm, VirešiTallina DN 700 mm, pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija
(KAS-6)anodu zemējums, anodu kabelis un sakaru kabeļi.
Gāzes vads atrodas akciju sabiedrības Latvijas gāze pārziņā. Raunas centra
6 daudzdzīvokļu mājās gāzi saņem no gāzes rezervuāriem (cisternām).
Pārējie pagasta iedzīvotāji savām individuālajām vajadzībām izmanto
gāzes balonus, kurus iespējams apmainīt Raunā SIA’’ Gotika Auto’’
degvielas uzpildes stacijā, vai arī Cēsīs, vai Smiltenē, u.c

Elektroapgāde un sakaru pakalpojumi
Novada teritorija nodrošināta ar elektroapgādi, telekomunikāciju
stacionārajiem un mobilajiem sakariem un datu pārraidi.
Raunas novada teritorijā atrodas vairākas dažādu mobilo sakaru
uzņēmumu bāzes stacijas, kuras nodrošina UMTS jeb Eiropā pieņemto
trešās paaudzes mobilo sakaru standartu tīkla pārklājumu.
Novada teritorijā atrodas 2 Latvijas pasta nodaļas – Raunā un Drustos,.
Pasta nodaļas strādā 5 dienas nedēļā, nodrošinot pasta, finanšu, sakaru
un citus pakalpojumus.

Atkritumu apsaimniekošana
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Ruunas novada
teritorijā sniedz SIA „ZAOO”. Savāktie sadzīves atkritumi tiek glabāti CSA
poligonā „Daibe”. Atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Atkritumu saimniecība
Raunas novada teritorijā sadzīves atkritumus savāc centralizēti, to veic SIA
‘’Ziemeļu atkritumu apsaimniekošanas organizācija “, kuras dalībnieks ar
17643 daļām ir Raunas novada dome.
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Par atkritumu izvešanu no individuālajām dzīvojamām mājām iedzīvotāji
slēdz individuālos līgumus ar SIA “ZAAO’’. SIA ‘’ZAAO’’ izstrādā reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu Ziemeļvidzemes reģionam.
Pēc ZAAO datiem uz 2012.gada 7. martu Raunas novadā ir noslēgti līgumi
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar 617 personām, no tām 154Drustu pagastā, 463 Raunas pagastā.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KADASTRĀLĀ VĒRTĪBA
2012. gadā Raunas novadā NĪ kadastrā bija reģistrētas 3619 ēkas: 2433 –
Raunas pagastā, 1186 – Drustu pagastā. Kopējais inženierbūvju skaits bija
48, no kurām 36 – Raunas pagastā, 12 – Drustu pagastā.
Spēkā esošo kadastrālo vērtību kopsumma ēkām 2012.gadā novadā bija 8
402 193 Ls. Spēkā esošo kadastrālo vērtību kopsummai zemei –
7538082Ls.
MĀJOKĻI

Saskaņā ar 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem, novada teritorijā
kopumā uzrādīti 1503 mājokļi. Dzīvojamo māju skaits pavisam – 1487, no
kurām 827 individuālās mājas, 22 – divu dzīvokļu, 21- dvīņu mājas, 2rindu mājas, 582-dzīvokļi.

Tehniskās infrastruktūras novērtējums
Raunas novada tehniskā infrastruktūra kopumā vērtējama kā pieejama,
tomēr lielākā daļa ceļu infrastruktūras ir nolietojusies, tādēļ ir
nepieciešamas investīcijas infrastruktūras attīstībai, lai dzīves vidi
padarītu vēl pievilcīgāku un atbilstošu mūsdienu prasībām. Nolietojies ir
dzīvojamais fonds, tādēļ nepieciešama dzīvojamā fonda paplašināšana un
attīstība. Lai gan pašvaldības teritorijā ir labi attīstīts autoceļu tīkls, tā
kvalitāte ir salīdzinoši zema. Pozitīvi vērtējama atkritumu
apsaimniekošana un tas, ka katrā pagastā ir īstenoti vairāki infrastruktūras
sakārtošanas projekti.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Pēc aptaujāto iedzīvotāju domām kā prioritārā joma, kuru novadā
vajadzētu
attīstīt,
visbiežāk
minēta
infrastruktūra
(ceļi,
inženierkomunikācijas), kam seko kultūra, izglītība un tūrisms).
Gandrīz puse aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka svarīgākie infrastruktūras
uzlabojumi, kas būtu jāveic ciemos, ir ielu un laukumu rekonstruēšana un
uzlabošana. Gandrīz trešdaļa aptaujāto norādījuši, ka ciemos būtu jāierīko
bērnu rotaļu laukumi, bet nedaudz vairāk par ceturto daļu – ka jāuzlabo
ielu apgaismojums.
Vērtējot pakalpojumu un jomu kvalitāti novadā, izteikta ir iedzīvotāju
neapmierinātība ar ielu/ceļu infrastruktūru un tās uzturēšanu, salīdzinoši
daudz ir neapmierināto ar gājējiem paredzētās infrastruktūras kvalitāti un
ielu apgaismojumu. Lielākoties pozitīvi vērtēta sabiedriskā transporta
pakalpojumu kvalitāte, atkritumu savākšanas un izvešanas kvalitāte.
Salīdzinoši vairāk ir tādu iedzīvotāju, kas ūdensapgādes un kanalizācijas
kvalitāti uzskata par apmierinošu, kā arī centralizētās siltumapgādes
kvalitāte tiek vērtēta vairumā gadījumu pozitīvi, lai gan lielākā daļa
aptaujāto šo jomu nav vērtējuši vispār.
DARBA GRUPU REZULTĀTI
Vairākiem tehniskās infrastruktūras objektiem ir izstrādāti tehniskie
projekti, tomēr pašvaldības kapacitāte ES finansējuma apguvē ir
salīdzinoši maza, kuru paaugstinot, būtu iespējams nodrošināt vēl lielāku
finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai.
Tehniskās infrastruktūras attīstība ir pamats citu nozaru attīstībai. Raunas
novadā nepieciešams attīstīt ne tikai infrastruktūru, bet arī turpināt
labiekārtot teritoriju un veidot jaunas atpūtas zonas un objektus, kuri
būtu piemēroti dažāda vecuma cilvēkiem un interešu grupām.
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SVID ANALĪZE
Fizioģeogrāfija un vide
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

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

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

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

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

Infrsatruktūra, ekonomika un uzņēmējdarbība
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

- ģeogrāfiskais novietojums, valsts,
reģionālo autoceļu pieejamība (t.sk.
tuvums)
-attālums līdz apkārtējām pilsētām
atsevišķu novadā darbojošos
uzņēmumu atpazīstamība (Raunas
Lauktehnika, Raunas bruģakmens,
Siera ražotne, SIA Pavasars)
-Tūrismam pievilcīga un aktīva vide,
nozīmīgi tūrisma un kultūrvēsturiskie
resursi, neskarta daba un gleznainas
ainavas
-komunālo pakalpojumu
nodrošinājums (atkritumu

-Vienveidīga uzņēmējdarbība
-Lauksaimniecībā izmantojamo zemju nepietiekama
apsaimniekošana.
-Raunas novada un vietējās produkcijas zīmolu
neatpazīstamība tirgū
-Maz un nepietiekami attīstīti mazie un vidējie
uzņēmumi
-Sliktā autoceļu infrastruktūra
-Dzīvojamā fonda trūkums
-Darba vietu trūkums
-Izglītības sistēma, kas neveicina uzņēmējdarbības
domāšanu
-Ēdināšanas pakalpojumu trūkums
-Tūrisma maršrutu trūkums

-Tūrisma resursu piedāvājuma dažādošana,
tūrisma vides attīstīšana
-Vietējās lauku produkcijas (ieskaitot
lauksaimniecības ražojumu) noieta tirgu
paplašināšana, atbalsts amatniecības attīstīšanai
-Energoefektīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju
ieviešana.
-NVO sektora aktivizēšana
-Infrastruktūras uzlabošana novada centrā
-Novada potenciāla (vide un dabas resursi)
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai
-Starpnovadu sadarbības paplašināšana ar kaimiņu
novadiem, veidojot kopīgus tūrisma maršrutus un
pasākumus

-Ļoti mainīga darba tirgus struktūra.
-Uzņēmējdarbības aktivitātes samazināšanās, bezdarba
līmeņa pieaugums.
-Valsts ekonomiskās nestabilitātes ieilgšana, krīze.
-Augsta inflācija, iedzīvotāju pirktspēja samazinās.
- Atkarība no politekonomiskās situācijas ES un pasaulē.
- Globalizācija, zemā konkurētspēja
- Latvijas valsts politikas maiņas
- Iedzīvotāju migrācija
- Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās;
- Lielo pilsētu tuvums, kā rezultātā iedzīvotāju izvēlas
dzīvot pilsētās ar labāk attīstītu infrastruktūru
-Jauna administratīvi teritoriālā reforma
- Sociālo pabalstu politika, kas neveicina vēlmi strādāt
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apsaimniekošana, ūdensapgāde)
-Līdzšinējā pašvaldības pieredze ES
struktūrfondu apguvē infrastruktūras
attīstībai
-Dabas resursu daudzveidība
(ievērojami L/S un meža resursi,
biotopi, derīgie izrakteņi,
atjaunojamie dabas resursi, tūrisma
resursi) un to pieejamība
-Ilga pieredze tradicionālajā
lauksaimnieciskajā ražošanā
-Attīstīta būvmateriālu ražošana
-Maģistrāla gāzesvada tuvums

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

-Novada atpazīstamības veicināšana
-ES fondu finansējuma iespējas
-Finansējuma piesaiste/projektu izstrāde
(speciālista piesaiste)
-Interneta pieejamības uzlabošana laukos
-Tūrisma nozares attīstība
-Infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
-Drustu centrā apgaismojuma izveidošana
-Publiskās privātās partnerības projektu realizācija
--Prakšu veicināšana uzņēmumos no skolām
-Velomaršrutu izstrāde
-Ražošanai „brīvo teritoriju ceļveža” veidošana
-Kultūras mantojuma piesaiste uzņēmējdarbībai

- Nodarbinātības politikas neveidošana valstī
- Uzņēmējdarbībai nedraudzīga nodokļi politika
- Ražošanas resursu cenu pieaugums (elektroenerģija,
degviela
- Klimata pārmaiņu iespaids uz lauksaimniecības kultūru
audzēšanu, tūrismu, bioloģisko daudzveidību
- Finanšu resursu samazināšanās
- Administratīvie šķēršļi jauniešu darbaspēka piesaistei
- Valsts politikas un pasaules ekonomikas tendenču
radītais izmaksu pieaugums

Iedzīvotāji un apdzīvojums
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

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

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

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

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

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

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

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

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

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

Izglītība, sports un kultūra
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

-Raunas novada iedzīvotāji
-Pašvaldības atbalsts skolu attīstībai
-Pirmsskolas izglītības pieejamība Drustos
un Raunā
-Sporta svētki un velobraukšana Drustos
-Pieejami trenažieru un sporta zāles
pakalpojumi Drustos
-Novadpētniecības muzejs Drustos
-Finansiāls atbalsts braukšanai
sabiedriskajā transportā novada bērniem
-Brīvā laika pavadīšanas iespējas
jauniešiem Raunā, pirmsskolas bērnime
Drustos
-Futbola un hokeja entuziastu grupas
-Jauns, labi aprīkots Tautas nams Drustos

-Nepietiekama un novecojusi izglītības,
sociālo, kultūras iestāžu un sporta objektu
materiālā bāze un to infrastruktūra
-Kultūras pasākumu trūkums
-Atpūtas iespēju trūkums jaunajām ģimenēm
-Kultūras, tautas nama trūkums Raunā
-Sabiedrības kūtrums
-Cilvēkresursu trūkums, kas organizē sporta un
kultūras pasākumus
-Pamesti novārtā Raunas parki
-Skolēnu skaita samazināšanās
- Kvalitatīvu un kompetentu pedagogu
trūkums Drustos
-Sabiedrības audzināšana- disbalans starp
pienākumiem un tiesībām

-Bērnu un jaunatnes aktivitātes atbalstīšana un veicināšana
-Cilvēkresursu apzināšana, kas spētu izglītot apkārtējos
-Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana
-Jauniešu centra izveide Drustos
-Ģimeņu prestiža, sabiedriskās dzīves līdzdalības stiprināšana
-Piederības sajūtas un patriotisma veidošana
-Ārzemju pieredzes ieguve un informācijas apmaiņa
-Vietējā kultūras mantojuma saglabāšana un atjaunošana,
novadpētniecības atbalstīšana;
-Sistemātiska iedzīvotāju vajadzību noskaidrošana
-Tautskolas telpu izmantošana brīvā lika centra izveidei bērniem
un jauniešiem Drustos
-Sporta laukuma pilnveidošana
-Brīvprātīgais darbs
-Jaunu pedagogu piesaiste

-Izglītības iestāžu slēgšana un izglītības līmeņa
pasliktināšanās
-Kultūras tradīciju un kultūrmantojuma izzušana
-Bērnu un jauniešu kopskaita un īpatsvara
samazināšanās
-Neziņa par valsts politiku un nākotnes situāciju
izglītības jomā
-Demogrāfiskā situācija
-Skolnieku aizplūšana uz kaimiņu novadu skolām
-Sabiedrības novecošanās, īpaši pedagogu vidū
-Tuvumā esošās pilsētas piesaista darba spēku,
kā rezultātā skolnieki mācīties brauc līdz
vecākiem
- Profesionālās izglītības sistēma nodrošina tikai
dažu specialitāšu sagatavošanu un nepietiekošu

47

-Spēcīgi pašdarbnieki visos vecuma
posmos Drustos un Raunā
-Kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.
-Pilsētu tuvums ļauj baudīt kvalitatīvus
kultūras pasākumus, nebraucot uz Rīgu
-Festivāls „Rodi Raunas novadā”- kā
tradīcija

-Bērniem nav iespējams apmeklēt baseinu
-Bērnu izglītošana ārpus novada skolas
-Vāja sporta dzīves organizētība Raunā
-Brīvā laika pavadīšanas ne/iespējas bērniem
un jauniešiem Drustos
-Sadarbības trūkums starp Drustiem un Raunu
dažādu jautājumu risināšanā- jaunieši,
izglītība, kultūra, sports)
-Cilvēkresursu trūkums, kas nodrošinātu
pilnvērtīgu laika pavadīšanu sporta un
trenažieru zālē
-Sadarbība trūkums starp skolu un vecākiem
-Jaunieši nodarbinātība , īpaši vasaras laikā

-Mājas lapā sadaļa „Resursu centrs”
-Piesaistīt citu novadu kultūras un sporta aktīvus dalībniekus
-Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus kultūras un sporta dzīvei
nepieciešamajam inventāram
-Vasaras nometņu organizēšana bērniem
-Vidusskolas klasēs izveidot profesionālās ievirzes programmas, lai
piesaistītu skolēnus no kaimiņu novadiem
-Pabeigt iesākto sākumskolas celtniecību Raunā
-Sporta infrastruktūras pilnveidošana
-Kultūrvēsturiskā mantojuma revīzija
-Radošu telpu izveide dažādu interešu grupu sanākšanai
-Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus kultūras un sporta dzīvei
nepieciešamajam inventāram

profesionāļu skaitā
-Izglītības sistēma

Pārvalde un pakalpojumi
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS

DRAUDI

- Neliels novads, kas nodrošina
pakalpojumus tuvu saņēmējam,
pakalpojumu klāsts
- elastīga novada dome;
-Atvērta pašvaldība

-Nepietiekama pakalpojumu pieejamība
-Vāji attīstīta sadarbība starp NVO, komersantiem
un pašvaldībām kopēju kompleksu pasākumu
veidošanai vietējā līmenī. iedzīvotāju pasivitāte
sabiedriskajos procesos
-Iedzīvotāju mazā savstarpējā sadarbība un
aktivitāte
-komunikācijas trūkums
-neaktīvi NVO
-Jauniešu līderu/aktīvistu trūkums, zemā iesaiste
novada aktivitātēs
-Vienotas stratēģijas un prioritāšu trūkums (nav
fokusēts attīstības virziens)

-Transporta infrastruktūras informācijas attīstības veicināšana
(norādes, kartes utml.)
-Starpnovadu sadarbības veidošana
-Ārzemju pieredzes ieguve un informācijas apmaiņa
- Moderno tehnoloģiju izmantošana iedzīvotāju informētības
uzlabošanai novadā
- Sabiedrības informēšanas ceļu paplašināšana
- Finansējuma piesaiste/projektu izstrāde (speciālista piesaiste)
- iesaistīšanās dažādā veida programmās, kas veicina bērnu un
jauniešu veselību (piemēram Piena programma, augļu un
dārzeņu programma
- Novada mazo projektu konkursu rīkošana
- Sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām
- Tematisko pasākumu rituma paplašināšana

-Valsts reģionālo iestāžu koncentrācija Valmierā
-Valsts politika, kas neļauj plānot uz priekšu, birokrātija
-Centrālo ministriju kontrole pār pašvaldību attīstību
-Nepārtauktā „reformēšanās”
-Valsts pamatnostādņu maiņa prioritātēs, likumdošanā.
-Pārmērīga centralizācija un birokrātija administratīvi
teritoriālās un reģionālās reformas rezultātā.
-Finanšu trūkums iniciatīvu realizēšanai.
-Jauna teritoriālā reforma;
- Novecojusi inženiertehniskā un ceļu infrastruktūra.
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