
 

RAUNAS NOVADS - 2015 

 

2015. gads tūrisma nozarē Raunas novadā viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un ar izaugsmes 

tendencēm. Precīzu tūristu skaitu, kas Raunas novadu apmeklējuši 2015. gadā, ir grūti noteikt. 

 

Zināmu skaidrību statistikas materiāla var iegūt pēc pārdoto biļešu skaita Raunas pilsdrupu torņa 

apmeklētājiem. 2015. gadā kopumā pārdotas ap 3000 ieejas biļetes. Pieskaitot klāt tūristus, kas nav 

apmeklējuši pilsdrupu torni un nav iegriezušies tūrisma informācijas centrā, kopējo tūristu skaitu 

Raunas novadā varētu rēķināt uz kādiem 5000 ceļotāju. 

 

Kā viena no 2015. gada tūrisma tendencēm Raunas novadā jāmin to tūristu skaita izteikts pieaugums, 

kas ceļojumā dodas ar bērniem (ģimenes ar bērniem). Tāpat joprojām saglabājās augsts velotūristu 

skaits, ar tendenci palielināties. Salīdzinot ar 2014. gadu, jūtami pieaudzis arī igauņu tūristu skaits. 

Tāpat Raunas novadu apmeklēja arī tūristi no Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes (velotūristi) un 

pavisam nedaudz no Krievijas.  

 

Neskatoties uz ārzemju tūristu skaita pieaugumu, galvenie Raunas novada apmeklētāji 2015. gadā 

tomēr bija vietējie tūristi no Latvijas. 

 

Lielākā interese tūristiem bija par apskates objektiem Raunas novadā, kā arī nakšņošanas un 

ēdināšanas iespējām Raunā un tuvējā apkārtnē.  

 

Veiksmīga sadarbība 2015. gadā Raunas novadam turpinājās ar Smiltenes un Apes novadiem, 

realizējot kopēju projektu "Vidzemes šosejas pieturas" un kopīgi piedaloties 2015. gada Balttour 

izstādē Rīgā. 

 

Tūrisma nozarē aktīvi līdzdarbojās ar vietējie Raunas novada uzņēmēji, piedāvājot gan ekskursijas pa 

ražotnēm (SIA "Siera ražotne", "Malduguns" alus darītava u.c.) un atpūtu laukos (z/s "Jaunieviņas", 

"Pļavnas" u.c.), gan produktu degustācijas (SIA "Siera ražotne", "Latvijas Ķiploks") un citas 

aktivitātes. 

 

Sagaidot 2016. gada tūrisma sezonu, Raunas novads plāno uzlabot jau esošo tūrisma 

infrastruktūru, lai apskates objekti būtu ērtāk pieejami tūristiem. Plānots uzstādīt vairākās norādes,  

pilnveidot jau esošās, kā arī uzstādīt jaunus informācijas stendus un labiekārtot esošās dabas takas un 

aktīvo atpūtas zonu teritorijas. Tā kā viens no Raunas novada nozīmīgākajiem tūrisma objektiem ir 

viduslaiku pilsdrupas, Raunas novads plāno izveidot īpašu piedāvājumu tūristu grupām. Tas 

ietvertu gan ekskursiju pa pilsdrupām, gan teatralizētu programmu ar viduslaiku aktivitātēm, gan 

vietējo Raunas novada ražojumu degustāciju.  

 

2016. gadā plānota aktīvāka Raunas novada uzņēmēju iesaistīšana tūrisma nozarē, tādā veidā 

atbalstot vienu no Raunas novada attīstības prioritātem - vietējās uzņēmējdarbības veicināšanu. 

Līdzās jau esošajiem sadarbības partneriem, tūrisma sektorā plānots iesaistīt jaunus uzņēmējus un 



sniegt tiem nepieciešamo atbalstu, sekmīga tūrisma pakalpojuma piedāvāšanā. Plānotas gan kopējas 

tikšanās, gan vienotu maršrutu izstrāde (piemēram, "gardēžu"). 

 

Sekojot 2015. gada tūrisma tendencēm Raunas novadā un velotūristu skaita pieaugumam, 

nākamajā gadā plānots tūristiem piedāvāt velomaršrutu pa Raunas novada ievērojamākajiem 

apskates objektiem.  

 

 

 

Info: 

Ieva Tropa 

 


