
Vasaras svelmē, dzirkstošā ziemā 
Rauna, draugs, Tevi aicina ciemā! 

RAUNAS NOVADS 
Vasaras svelmē, dzirkstošā ziemā 

Raunas novads, draugs,  

Tevi aicina ciemā! 



Raunas un Drustu vārdi vēsturē 

rakstiski minēti jau 1262.gadā. 
 

Taču, kā pierāda arheoloģiskie izrakumi, 

apdzīvota vieta šeit bijusi jau 6 gs.p.m.ē. 



Raunas novads izveidots 

2009.gadā, apvienojot 

Raunas un Drustu 

pagastus. 



Raunas novads atrodas Vidzemes centrā,  

netālu no reģionā dominējošām pilsētām- 

Cēsīm, Smiltenes, Valmieras,  

kas ir būtiski gan darba devējiem, gan 

darba ņēmējiem, kā arī tūrismam. 



Raunas novadā šobrīd ir deklarējuši savas 

dzīvesvietas 3980 dažāda vecuma, 

radoši, atsaucīgi, gudri  un pozitīvi cilvēki.  
(2993 Raunas pagastā, 987 Drustu pagastā.) 



Raunas novadā  vidēji gadā tiek 

reģistrēti  20 dzimšanas, 

12 laulības (tajā skaitā Ev.lut.baznīca) 

un 60 miršanas fakti. 



Raunas novada izglītības iestādes-  

Raunas vidusskola  (kopā 170 

skolēni)un  

Drustu pamatskola (kopā 80 skolēni). 

Tautskola “99 Baltie zirgi” . 



Darbīgās vietas novadā:  
 

2 bruģakmens ražotnes 

Raunas Lauktehnika 

2 pansionāti 

11 veikali  

DUS 

TIP 

Aptieka 

Pasts 

Raunas Ceplis 

Mežsaimniecība 

Lauksaimniecība 

Siera ražotne 

5 ģimenes ārstu prakses 

Kokapstrādes ražotne 

Pašvaldības iestādes 

Tūrisma uzņēmēji 

 

 



Kad atbrauksiet ciemos,  

mēs Jums parādīsim 

pasaules skaistākās vietas! 



STABURAGS NAKTĪ STABURAGS DIENĀ 

STABURAGS VASARĀ STABURAGS ZIEMĀ 

VISLATVIJAS LEPNUMS 

STABURAGS ZIEMĀ 



RAUNAS PILSDRUPAS  

un skatu tornis 

 

 

 
 

 

Lieliski saglabājušies 13.gadsimta 

pils mūri  

ar unikālu un piesātinātu vēsturi. 
 

 



DRUSTU evaņģēliski 

           luteriskā baznīca 
1837.gads 



RAUNAS evaņģēliski 

 luteriskā baznīca 
1262.gads 



Kārļa Zemdega 

projektēts brīvības 

piemineklis 

“Koklētāja”.  
1933.gads 

 



TANĪSA KALNS 

 

 

 

 

 

 

 
Unikāls pakāpjveidīgs senču pilskalns, kas,  

kā secinājuši arheologi 1927.gada izrakumos,  

ir bijis apdzīvots jau 6.gadsimtā pirms mūsu ēras. 



RAUNAS CEPLIS 

 

 

Raunas Ceplis ir tradīcijām bagāta keramiķu 

darbnīca, kurā ikdienā tiek gatavoti dažāda 

pielietojuma un dizaina keramikas izstrādājumi.  



Brīvdienu māja 

“Drustu muižas 

kavalieru nams” 



Savvaļas zirgi “Jaunieviņās” 

 

 

Viesu māja 

Bioloģiskā saimniecība 

Želejkonfektes, sukādes 



Lauku viesu māja ar pirtiņu “LŪBŪŽI”. 
 

 

 

 

 

 

 

Pateicoties saimnieku viesmīlībai un čaklumam 

 šī vieta uzrunā  un aicina atgriezties ikvienu, kas kaut 

reizi šeit ir viesojies. 

Iespēja peldēties, makšķerēt un uz vietas ugunskurā 

uzcept zivi! 



PILTIŅKALNS. 
 

Senču pilskalns, kurā ik gadu tiek svinēti Līgo un 

citu gadskārtu svētki. 

Iespēja izstaigāt dzīves koka labirintu, tā atbrīvojoties no negatīvās enerģijas 

un rast spēku lieliem  un labiem darbiem. 



Zemnieku bioloģiskā saimniecība  

“PĻAVNAS” 

Liela , skaista un sakopta saimniecība, kur var atzīmēt 

nozīmīgus pasākumus 

vai vienkārši baudīt romantisku nedēļas nogali, staigājot 

pa dzērveņu purviem. 



Ģimenes uzņēmums “Siera ražotne”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļā siera ražotne. 

Visa produkcija tiek ražota no dabīgām izejvielām. 

Sierāboliņš tiek audzēts un apstrādāts uz vietas. 

Piedāvājumā: dažādu garšu makaroni, zaļais siers, GĪ sviests. 



RAUNAS LAUKTEHNIKA 
Gatavo metāla izstrādājumus, kuri iecienīti gan vietējā tirgū, 

gan ārzemēs. 



Raunā ir uzņēmīgu novadnieku 

veidotas stādaudzētavas.  

 

 

 

 

 
 

Iespējams iegādāties vasaras ziedus, 

daudzgadīgos stādus, skujeņus, krūmus. 



 

 

RAUNAS BRUĢAKMENS 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bruģakmens ražotnes, kas aktīvi iesaistās Raunas 

novada vizuālā tēla pilnveidošanā arī ar nestandarta 

risinājumiem. 



Lepojamies ar siltumnīcu, savvaļas 

zemeņu un aveņu audzētājiem. 

Mājas vīna ražotājiem. 

Z/S “MEŽNORAS” 



PASĀKUMI RAUNAS NOVADĀ 



RAUNAS NOVADA TRADICIONĀLAIS  

DIVU DIENU FESTIVĀLS 



Iepriekšējos  gados  festivālā laikā 

iepazītie produkti-piens, zemenes... 

  



.... Medus un bites... 



Es ar biti. 



Ik gadu trešajā maija nedēļā notiek  

Viduslaiku gadatirgus, kad vietējie un  

viesi tiek aicināti baudīt senatnīgu 

atmosfēru, mūziku un produkciju. 



Priecājamies par vietu, 

kurā dzīvojam un 

lepojamies ar cilvēkiem, 

kas ir mums apkārt! 

 

Gaidām ciemos gan 

ikdienā, gan svētkos! 

 

Paldies par uzmanību! 

Linda Zūdiņa www.rauna.lv 


