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1. Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam (turpmāk – 
stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības 
redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un 
novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. 

2. Stratēģijas tiesisko pamatu veido 19.05.1994. likums „Par pašvaldībām”, 13.10.2011. 
„Teritorijas attīstības plānošanas likums", 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas 
sistēmas likums”, 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, 16.10.2012. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” un Krimuldas novada domes 2013.gada 29.aprīļa lēmums „Par 
Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam izstrādes 
uzsākšanu”. 

3. Stratēģija izstrādāta atbilstoši LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (2012), kā arī Rīgas 
plānošanas reģiona 2013.gadā izstrādāto metodoloģisko materiālu Rīgas plānošanas 
reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 
izstrādei. 

4. Stratēģija atbilst hierarhiski augstākajiem ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokumentiem – „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030” un Rīgas plānošanas 
reģiona telpiskajam (teritorijas) plānojumam (2007). Dokumenta izstrādē iepazīti 
kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, apzinot iespējamās 
pašvaldību sadarbības saites. 

5. Līdz šim par Krimuldas novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem kalpoja Lēdurgas pagasta attīstības programma 2005.–2012.gadam, un 
joprojām spēkā esošie abu pagastu teritorijas plānojumi – Krimuldas pagasta 
teritorijas plānojums 2009.–2021.gadam un Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 
2006.–2018.gadam. Izstrādājot Krimuldas novada stratēģiju, visi trīs iepriekš 
izstrādātie plānošanas dokumenti tika vērtēti, saglabājot tos risinājumus, kas ir 
aktuāli joprojām. 

6. Stratēģijas izstrādē (2013.gada rudenī) tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas 
rezultātā apkopotās iedzīvotāju domas un priekšlikumi stratēģijā atspoguļo 
iedzīvotāju viedokli. 

7. Stratēģijas izstrādes darbu Krimuldas novada domes priekšsēdētāja Guntara 
Grīnvalda vadībā koordinēja un izstrādāja ar 2013.gada 25.oktobra domes lēmumu 
izveidota darba grupa 8 cilvēku sastāvā – Krimuldas novada domes deputāti Mārtiņš 
Ozoliņš, Artūrs Caucis, Māris Eisaks, Linards Kumskis, Krimuldas novada domes 
izpilddirektors Laimonis Ozols, Krimuldas novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Liene Jaundžeikare un Krimuldas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Māra 
Steķe. 
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I KRIMULDAS NOVADS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJĀ 
1.1. Novada vizītkarte – 2014 
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8. Krimuldas novads izveidots administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada 

1.jūlijā, apvienojot Krimuldas pagastu un Lēdurgas pagastu. Pašvaldības 
administratīvais centrs atrodas Krimuldas pagasta Raganā, savukārt Lēdurgā 
darbojas pagasta pārvalde. 

9. Novads atrodas valsts centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģionā, un robežojas ar 
Inčukalna, Limbažu, Līgatnes, Pārgaujas, Sējas un Siguldas novadiem. Novada 
teritorijas platība ir 338,7 km2, no kuras Krimuldas pagasts aizņem 176,3 km2, 
Lēdurgas pagasts – 162,4 km2. 

10. Būtiskākie novada dabas resursi ir lauksaimniecības zemju platības, meži un derīgie 
izrakteņi: sapropelis (valsts nozīmes atradne Aijažos), kūdra, smilts/grants, māls un 
ūdeņi. Derīgo izrakteņu pieejamība un mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās. 

11. Iedzīvotāju skaits Krimuldas novadā 2014.gadā ir 5527, no tiem Krimuldas pagastā 
dzīvo 4023, savukārt Lēdurgas pagastā – 1504. Gandrīz puse jeb 46% no novada 
iedzīvotājiem dzīvo trīs lielākajās apdzīvotajās vietās – Raganā 23% jeb 1270, 
Lēdurga 12% jeb 674 un Inciemā 11% jeb 613 novada iedzīvotāji. 

12. Pēc Tautas skaitīšanas datiem (2011) no visiem novada iedzīvotājiem Krimuldas 
novadā strādā 907, citā administratīvajā teritorijā – 1176 un ārzemēs – 34. 

13. 2012.gadā Krimuldas novadā reģistrētas 156 komercsabiedrības, 139 
pašnodarbinātas personas, 62 zemnieku saimniecības un 18 individuālie 
komersanti. Salīdzinot ekonomisko vienību skaitu ar iepriekšējiem gadiem, redzams, 
ka pēdējo trīs gadu laikā samazinājušās zemnieku saimniecības, savukārt krietni 
pieaudzis komercsabiedrību skaits. 

14. Kā liecina Tautas skaitīšanas dati (2011), no visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem 
nodarbināti ir 2117 iedzīvotāji, savukārt darbu meklē vai ir bezdarbnieki – 541 
novada iedzīvotājs. 

15. Lielākā daļa nodarbināto darba nozare ir apstrādes rūpniecība – 382 (maiznīca 
„Flora”, „Lēdurgas Miesnieks” u.c.), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, 
automobiļu un motociklu remonts – 308, lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība – 245, izglītība – 196, būvniecība – 164, valsts pārvalde un 
aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana – 143, izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi – 107 (SIA „Arturs IN” u.c.). 

16. Pēc nodarbināto skaita lielākie darba devēji ir SIA „Maiznīca flora”, SIA „Lēdurgas 
miesnieks”, SIA „Vidzemes putniņi”, SIA „CBF Grante” un SIA „Arturs IN”. 

17. No 5323 novada iedzīvotājiem augstākā izglītība ir 818 iedzīvotājiem, profesionālā 
vidējā vai arodizglītība – 1546 un doktora grāds – 12.  
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I KRIMULDAS NOVADS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJĀ 
1.2. Novada attīstības rādītāji reģionālā mērogā 
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18. Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, 
ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, 
summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, 
statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības – 
bezdarba līmeni, iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
apmēru uz vienu iedzīvotāju, demogrāfiskās 
slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma 
iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000) un pastāvīgo 
iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā. 
Šis rādītājs parāda teritoriju augstāku vai zemāku 
attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskās 
attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. Starp visiem 
Latvijas 110 novadiem, vērtējot tos pēc teritorijas 
attīstības indeksa, Krimuldas novads 2012.gadā 
ierindojas 18.vietā. Vērtējot šo rādītāju pārējo 
kaimiņu pašvaldību kontekstā ir novērojama izteikti 
ģeogrāfiska pazīme – jo tuvāk galvaspilsētai, jo 
rādītājs labāks, attiecīgi Krimuldas novads 
ierindojas pa vidu. 

19. Iedzīvotāju skaits novadā pēdējos piecos gados 
samazinājies par 3,5% (Latvijā novados vidēji 
samazinājies par 2,4%). Ja Krimuldas novadā 
turpināsies pēdējo 5 gadu demogrāfijas tendences, 
stratēģijas termiņa beigās (2039.gadā) iedzīvotāju 
skaits novadā no 5599 iedzīvotājiem 2013.gadā būs 
samazinājies līdz 4619 iedzīvotājiem. Eiropas 
Savienības Statistikas biroja „Eurostat” prognozes 
liecina, ka Latvijas kopējais iedzīvotāju skaits līdz 
2035.gadam samazināsies par 12,7%. 

20. Bezdarba līmenis 2012.gada sākumā novadā bija 
7,5%, un šis, savukārt, ir vislabākais rādītājs starp 
kaimiņu pašvaldībām. Krimuldas novada bezdarba 
līmenis ir arī krietni vien labāks kā Latvijā novados 
vidēji (novados vidēji šis rādītājs sastāda 10,6%). 
Krimuldas novadā, iedzīvotāju skaitam 
samazinoties, attīstība arī turpmāk var tikt 
sekmēta, balstoties uz cilvēkkapitāla vērtības un 
produktivitātes palielināšanu. Darba samaksa („uz 
rokas”) Krimuldas novadā 2009.gadā bija 289,00 
LVL, 2012.gadā – 276,00 LVL. 

21. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 2011.gadā 
Krimuldas novadā sastādīja LVL 277 jeb EUR 
394,14. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, šis 
rādītājs ir tieši pa vidu. Latvijā novados vidēji 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju sastādīja zemāk kā Krimuldas novadā, 
un tas ir LVL 240,70 jeb EUR 341,50. 

  



I KRIMULDAS NOVADS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJĀ 
1.3. Novads nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentos  

 

22. 2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināts Latvijas ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
(turpmāk tekstā Latvijas stratēģija 2030). 

23. Latvijas stratēģijā 2030 noteikts (330.punkts), ka vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka novada nozīmes attīstības centrus. Atbilstoši tam, 
Krimuldas novada stratēģijā ir definēti 3 novada nozīmes attīstības centri. 

24. Attiecībā uz nacionālas nozīmes teritorijām, atzīmējams, ka Krimuldas novada 
teritorijā, saskaņā ar 28.05.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kā arī neatrodas teritorijas, kas 
nepieciešamas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai (saskaņā ar 
LR Satiksmes ministrijas 2009.gadā izstrādāto projektu „Nacionālas nozīmes 
transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju izpēte”). 

25. Ar 2007.gada 2.februāra Rīgas reģiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas 
plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.–2025.gadam” apstiprināts 
Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2005.–2025.gadam. 

26. Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā (teritorijas) plānojumā Krimuldas novada 
dienvidaustrumu daļa atzīmēta kā tūrisma un dabas aizsardzības teritorija, kā arī 
daļa (pamatā Lēdurgas pagastā) kā lauku telpa ar jauktu zemes lietojumu. 

1.attēls. Rīgas plānošanas reģiona skatījums un intereses uz Krimuldas novada telpu 
Kartoshēma sagatavota atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojumā 2005.-2025.gadam 

iekļautajai informācijai 
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II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
2.1. Attīstības vīzija jeb Krimuldas novads 2038.gadā  

 

27. Novada attīstības vīzija definē vērtības, kādas Krimuldas novadā sasniedzamas 
2039.gadā. 

28. KRIMULDAS NOVADS – KLUSA, ZAĻA UN KULTŪRAS VĒRTĪBĀM BAGĀTA MĀJVIETA 
ĢEOGRĀFISKI UN EKONOMISKI IZDEVĪGĀ VIETĀ. PIETIEKAMI TUVU, LAI RASTU 
PRIEKŠNOTEIKUMUS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI, PIETIEKAMI TĀLU, LAI 
PIEDĀVĀTU EKOLOĢISKU VIDI. 

29. Krimuldas novada attīstības vīzija skaidrojama no trīs ilgtspējīgas attīstības vienlīdz 
svarīgajām dimensijām  – sabiedrība, vide un ekonomika. 

30. Sabiedrība: 
� Krimuldas novada izaugsmes galvenais spēks ir tās iedzīvotāji un uzņēmēji. 
� Demogrāfisko izmaiņu līdzsvarošana novadā tiek panākta ar jaunu iedzīvotāju 

piesaisti. 
� Iedzīvotāji, viesi un pašvaldība ir zinoši, zaļi domājoši, atbildīgi par vidi un 

resursiem, tai skaitā kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras tradīciju 
saglabāšanu. 

� Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar novada iedzīvotājiem, institūcijām un 
uzņēmējiem. 

� Sabiedrība ir integrēta un saliedēta, katra pagasta – Lēdurgas un Krimuldas – 
iedzīvotāji jūt piederību savam novadam. 

� Vairāk kā 70% novada iedzīvotāji jūtas apmierināti ar pašvaldības darbu. 

31. Vide: 
� Krimuldas novads ir vienota, veiksmīgi funkcionēt spējoša administratīvā 

teritorija. 
� Realizējot vides pārvaldību, tiek respektēta abu pagastu unikalitāte. 
� Pagasta teritorijās atšķirīgais tiek izmantots kā resurss kopējai novada attīstības 

veicināšanai. 
� Novada pašvaldība atbalsta idejas, kas ir balstītas uz ekoloģisku un ilgtspējīgu 

pieeju. 
� Pastāvīgi tiek uzturētas un koptas, un saglabātas kultūrvēsturiskās un dabas 

vērtības. 

32. Ekonomika: 
� Uzņēmēji ir Krimuldas novada attīstības virzītājspēks.  
� Ekonomika ir sekmīgi balstīta uz novada ģeogrāfisko un transporta 

infrastruktūras izvietojumu. 
� Novadā ir veiksmīgi apvienota dabas resursu saudzīga izmantošana, 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un ekonomisko labumu gūšana no 
šiem resursiem. 

� Tiek attīstīta daudzveidīga uzņēmējdarbības vide. 

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Iedzīvotāji – saliedēšana 

un kopības stiprināšana 

– „Tu neesi viens – mēs 

esam daudzi” 
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II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
2.2. Stratēģiskie mērķi   

 

33. Krimuldas novada stratēģiskie mērķi ir definēti, akcentējot un ņemot vērā likuma 
„Par pašvaldībām” (1994) noteikto pašvaldību kompetenci. 

34. Lai izpildītu savas funkcijas, likumā „Par pašvaldībām” ir noteikti pienākumi, tai 
skaitā – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu, kā arī atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi 
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Kā instrumentu šo pienākumu veikšanai 
Krimuldas novada pašvaldība izmanto un arī perspektīvā plāno izmantot teritorijas 
attīstības plānošanu – sākot ar stratēģiju un turpinot darbu pie teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas. 

35. Apzinoties globālās tendences – demogrāfiskās situācijas procesus Eiropā, 
tehnoloģiju attīstību, sabiedrības dzīves veida maiņu, t.sk. vides kvalitātes 
nozīmīgumu dzīves vietas izvēlē, veselīgas pārtikas novērtēšanu, personības 
pilnveidošanas un radošu izpausmju iespēju apzināšana – Krimuldas novada 
stratēģija izvirza divus stratēģiskos mērķus: 

1) Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana; 
2) Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam. 

36. Stratēģisko mērķu sasniegšanai tiek izvirzītas ilgtermiņa attīstības prioritātes. 
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PERSPEKTĪVA 

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES 

VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES UN RĪCĪBAS VIRZIENI 

(PASĀKUMU KOPUMS) 

RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU 
PLĀNS 

REZULTĀTS 

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
25 gadu periodam 

Krimuldas novada teritorijas plānojums 
12 gadu periodam (noteikts saskaņā ar domes lēmumu) 

Krimuldas novada attīstības programma 
7 gadu periodam 
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IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Krimuldas novada 

iedzīvotāji uzskata, ka 

trīs galvenās prioritārās 

jomas (virzieni), ko 

Krimuldas novadā 

vajadzētu attīstīt 

turpmākajos gados, ir 

uzņēmējdarbības 

attīstīšana, tūrisms un 

izglītība 

  

 
37. Ilgtermiņa attīstības prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras 

risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

38. Stratēģijā ir noteikti divi stratēģiskie mērķi. Darbā pie šo mērķu sasniegšanas ir 
izvirzītas ilgtermiņa attīstības prioritātes, kuras visefektīvāk atsauksies uz katru 
novada iedzīvotāju, veicinot dzīves kvalitātes celšanos ikvienam, un tās ir: 

1) Aktīva un izglītota sabiedrība; 
2) Inovatīva publiskā pārvalde; 
3) Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide; 
4) Novada vienotība un identitāte. 

39. Izglītota, radoša, sabiedriski aktīva un sociāli nodrošināta sabiedrība veido 
pievilcīgu, saistošu dzīves vidi, kurā cilvēki spēj veiksmīgi realizēt savu potenciālu. 
Attīstīti veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi uzlabo sociālās drošības līmeni. 
Aktīvas nevalstiskās organizācijas uzlabo pārvaldes institūciju saikni ar iedzīvotājiem 
un samazina sociālās atstumtības risku. Īstenojot ilgtermiņa prioritāti – „aktīva un 
izglītota sabiedrība”, Krimuldas novadā būs uzlaboti priekšnoteikumi pilsoniskas 
sabiedrības attīstībai un novads iegūs būtiskas priekšrocības kā kvalitatīva dzīves un 
darba vieta. 

40. Labi pārvaldīta pašvaldība veicina iedzīvotāju uzticēšanos pārvaldes institūcijām, 
efektīvas pārvaldības rezultātā ietaupītos finanšu resursus iespējams novirzīt 
novada attīstībai. Mūsdienīgas pārvaldes sistēmas izveidošana iet roku rokā ar 
pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 
un jaunu nozares profesionāļu piesaistīšanu pašvaldības darbam. 

41. Kvalitatīva un racionāla infrastruktūra un augsta dabas vides kvalitāte kalpo par 
pievilcīgas dzīves telpas pamatu un būtiski paaugstina saimnieciskās darbības 
efektivitāti. Īstenojot šo mērķi, Krimuldas novads kļūs pievilcīgāks gan dzīvošanai, 
gan arī saimnieciskajām aktivitātēm. 

42. Ņemot vērā atšķirīgos ekonomiskās izaugsmes un attīstības rādītājus Krimuldas 
pagastā un Lēdurgas pagastā, turpmāk būtiski ir panākt attīstības procesu 
izlīdzināšanos visā novada teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu dzīves vides kvalitāti 
visiem Krimuldas novada iedzīvotājiem. Vietas tēla un zīmola veidošana ir viens no 
vietējās pašvaldības uzdevumiem un pienākumiem, kas var veicināt novada 
attīstības centru un lauku sadarbību un mijiedarbību, kā arī tūrisma attīstību 
novadā. Būtisks novada attīstības priekšnoteikums izvirzīto prioritāšu sasniegšanai 
būs sabiedrības vienotība un tās atbalsts, kā arī pašvaldības spēja piesaistīt ārējos 
līdzekļus, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. 

  

II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
2.3. Ilgtermiņa attīstības prioritātes 
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43. Teritorijas specializācija ir ekonomiskās darbības veidi, kas varētu ilgtermiņā veidot 
Krimuldas novada uzņēmējdarbības vides struktūru. Teritorijas specializācija ir 
noteikta, ņemot vērā novada teritorijā pieejamos resursus, līdz šim uzkrāto novada 
iedzīvotāju pieredzi un pašreizējās uzņēmējdarbības struktūru. Teritorijas 
specializācija atspoguļo novada lomu Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profila 
īstenošanā un kopējā Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

44. Krimuldas novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis (valsts galvenais autoceļš A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)) – kas ir svarīgs starptautisks 
transporta koridors) būs priekšnoteikums gan dažādu uzņēmējdarbības veidu, gan 
lauksaimniecības, gan tūrisma attīstībai novada teritorijā. 

45. Atzīmējot novada ekonomisko specializāciju jeb lomu reģionālā mērogā, pašvaldība 
ir atvērta sadarbībai un uzņēmējdarbības attīstības atbalstam, akcentējot resursus 
ekonomiskās attīstības priekšrocībai – izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, 
infrastruktūras pieejamība (transporta koridori), lauksaimniecības teritorijas (ap 
36%), meži (ap 55%) un derīgo izrakteņu iegulas (smilts/grants, sapropelis, kūdra, 
māls). 

46. Vienlaicīgi, izvērtējot novada vēsturisko attīstību, pieejamos resursus un attīstības 
tendences, kā galvenie ekonomiskās attīstības virzieni Krimuldas novadā noteikti: 
� Lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde; 
� Mežsaimniecība; 
� Būvmateriālu ieguve, ražošana un pārstrāde; 
� Tūrisma, rekreācijas un pakalpojumu objekti; 
� Transporta un loģistikas pakalpojumi. 

47. Lauku ekonomikas dažādošanas veicināšana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem 
Krimuldas novada lauku teritorijas attīstībā – uzņēmējdarbības vides attīstība lauku 
teritorijās, amatniecības tradīciju stiprināšana un attīstība, lauku tūrisma, 
bioloģiskās lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares attīstība. 

48. Perspektīvā novadā ir tūrisma attīstībai labvēlīgas teritorijas un iespējas attīstīt 
tūrismu: 
� Dabas tūrisms – Gaujas NP teritorijā, Laugas purvā, Lēdurgas dendroloģiskajā 

parkā un citur – izmantojot dabas un kultūrvēsturisko objektu apskates iespējas; 
� Izziņas tūrisms – Latvijas Finiera kokaudzētava, Lēdurgas dendroloģiskais parks; 
� Aktīvais tūrisms – ūdenstūrisms (Gauja un Lojas upīte), kājnieku tūrisms un 

pārgājieni, izjādes ar zirgiem, auto un mototūrisms, peldēšana (baseins), 
perspektīvā – ekotūrisms un velotūrisms; 

� Sporta aktivitātes – kalnu un distanču slēpošana, orientēšanās, golfs, 
riteņbraukšana; 

� Specializētais un atpūtas tūrisms – atpūta uz ūdens, makšķerēšana (Aģes ezers, 
Aijažu ezers), medību tūrisms, kultūras pasākumu apmeklēšana (Turaidā, 
Sunīšos, Murjāņos, Lēdurgā u.c.); 

� Lauku tūrisms (lauku mājas, viesu mājas, pirtis, telšu vietas). 

49. Kultūrvēsturisko objektu apskates maršruti: 
� Turaida – Krimulda – Murjāņi; 
� Turaida – Inciems – Lēdurga; 
� Novada vēsturiskie ceļi, muižas un pilis. 

 

  

II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
2.4. Teritorijas specializācija 
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III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.1. Apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts 

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Svarīgākās jomas, kurām 

pašvaldībai ir jāpievērš 

uzmanība izstrādājot 

projektus, ir 

infrastruktūras 

sakārtošana, vides 

sakārtošana un 

labiekārtošana, tūrisma 

jomas sakārtošana, taču 

ne mazāk nozīmīga ir 

izglītības, veselības un 

sociālās aprūpes, 

kultūras un sporta joma 

 
 
 

50. Krimuldas novada senākās apdzīvotās vietas ir zināmas jau kopš 11.gadsimta. 
Apdzīvojuma struktūras attīstības mērķis ir saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru, 
respektējot vietu seno vēsturi un vietas piederības sajūtu. 

51. Līdz ar Krimuldas novada stratēģiju, Krimuldas novadā tiek noteikti trīs novada 
nozīmes attīstības centri – Ragana, Inciems un Lēdurga. Ņemot vērā novada 
mērogu, esošo apdzīvojuma struktūru, kā arī efektīvu resursu pārvaldes principu, 
stratēģijā netiek noteikti vietējās nozīmes attīstības centri. 

52. Novada administratīvais centrs atrodas Raganā, bet Lēdurgā – pagasta pārvalde. Lai 
stiprinātu Inciema, kā novada nozīmes attīstības centra lomu un uzlabotu 
pašvaldības pakalpojumu pieejamību, perspektīvā tajā izveidojams pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs. 

53. Apdzīvotas vietas ar ciema statusu tiek noteiktas visiem trīs novada nozīmes 
attīstības centriem, kā arī Sunīšiem, Turaidai, Lodei, un no jauna – Murjāņiem. 
Pārējām vēsturiski apdzīvotajām vietām, kurām raksturīgs lauku telpas apdzīvojums, 
– Eikažiem, Aijažiem u.c. (kartē attēlotas kā pārējās vēsturiski blīvi apdzīvotās 
vietas), saglabājami un izceļami to vēsturiskie nosaukumi, tādējādi nezaudējot šo 
vietu vēsturisko attīstību un vietas identitāti. 

54. Noteiktie trīs novada nozīmes attīstības centri ir koncentrētas publisko 
pakalpojumu saņemšanas vietas. Pašreizējā situācijā un arī perspektīvā attīstības 
centru un pakalpojumu struktūra novadā veidojama pēc policentriskā (3 centru) 
attīstības modeļa, t.i., pēc iespējas ilgākā laikā saglabājot esošo un uzlabojot 
pakalpojumu pieejamību ne tikai Raganā, bet arī Inciemā un Lēdurgā, tādējādi 
nodrošinot teritoriāli vienmērīgu pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā abu 
pagastu novada iedzīvotājiem. Pārējās blīvi apdzīvotajās vietās, kuras definētas ar 
ciema statusu – Murjāņos, Sunīšos, Turaidā un Lodē – perspektīvā tiek nodrošināti 
inženierapgādes, transporta un sakaru infrastruktūras pakalpojumi. 

55. Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pārējā novada 
teritorijā, pašvaldība uztur pašvaldības ceļus, veic atsevišķu iedzīvotāju grupu 
pārvadājumus, sekmē elektronisko sakaru pieejamību, organizē atkritumu 
apsaimniekošanu u.c. pakalpojumus, saskaņā ar pašvaldības noteiktajām funkcijām. 

56. Lai nodrošinātu cilvēkresursu attīstību novadā nepieciešams konkurētspējīgs 
izglītības piedāvājums, jānodrošina izglītības programmu daudzveidību, t.sk. 
profesionālas ievirzes programmu izveidi un attīstību. Turpmākajos gados jāveic 
esošo izglītības iestāžu darba optimizācija un specializācija, un sniegto izglītības 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana. Tādējādi nodrošinot ne tikai Krimuldas 
novada bērniem un jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, bet arī piesaistot 
bērnus un jauniešus no kaimiņu novadiem. 

57. Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidība, piemēram - tautas sporta  
attīstība, kultūras pasākumu organizēšana, pašdarbības iespējas u.tml., gan 
piesaistīs novadam jaunas ģimenes, gan veicinās jauniešu neaizplūšanu uz pilsētām 
un atgriešanos dzimtajās vietās pēc studiju pabeigšanas. 

58. Ņemot vērā iedzīvotāju vecuma struktūru, novadā būtiska ir arī mūžizglītības 
programmu izveide, izmantojot esošo izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru, 
kā arī sociālo pakalpojumu nodrošināšana. 

59. Lauku – pilsētu teritoriju mijiedarbības uzlabošanai liela nozīme ir daļu no 
pakalpojumiem padarīt pieejamākus iedzīvotājiem, tieši paplašinot mobilo 
pakalpojumu un e-pakalpojumu klāstu pašvaldībā un valsts iestādēs, kā arī 
uzņēmējdarbības jomās, t.sk. bezvadu interneta punktu ierīkošana. 
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IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Krimuldas novada 

iedzīvotāji par galveno 

pašvaldības nozīmīgo 

priekšnoteikumu 

attīstības veicināšanai 

uzskata tā atrašanās 

vietu jeb ģeogrāfisko 

novietojumu attiecībā 

pret Rīgu un citām 

lielākajām, blakus 

novados esošajām 

pilsētām – Siguldu, 

Saulkrastiem, Limbažiem, 

Valmieru 

 

Vairums iedzīvotāju 

atzīst, ka viņus ļoti 

neapmierina transporta 

infrastruktūras kvalitāte 

– autoceļu segums un 

sabiedriskā transporta 

satiksmes 

nepietiekamība 

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.2. Galvenie transporta koridori un tehniskā infrastruktūra  

 

60. Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 
(Valka) un autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), valsts 
reģionālie autoceļi P9, P6, P7, kā arī valsts vietējie un pašvaldības autoceļi. 

61. Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada 
administratīvo centru Raganu, kā arī ar Siguldu, Valmieru, Limbažiem un Rīgu. Jaunu 
pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama, taču tāpat kā visā 
valstī kopumā, arī Krimuldas novadā nepieciešama ceļu rekonstrukcija (pārbūve) vai 
renovācija (atjaunošana) gan valsts, gan pašvaldības ceļiem. Stiprinot visu trīs 
novada nozīmes attīstības centru sasniedzamību, prioritāri nepieciešams sakārtot 
pašvaldības autoceļu V81 Lēdurga – Inciems. 

62. Veicot ceļu rekonstrukciju (pārbūvi) nepieciešama veloceliņu izbūve, bet apdzīvotajās 
vietās arī gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūve. Rekonstruējot ceļus, 
saglabājamas alejas kā viena no raksturīgām Krimuldas novada iezīmēm. 

63. Lai uzlabotu novada attīstības centru un lauku teritoriju mijiedarbību nepieciešams 
veicināt sadarbību un partnerību starp attīstības centru un lauku teritoriju 
uzņēmējiem, uzlabot un attīstīt sabiedriskā transporta saites starp novada nozīmes 
attīstības centriem, Limbažu, Valmieras un Siguldas pilsētām. 

64. Lai sekmētu novada ekonomisko attīstību nepieciešams attīstīt satiksmes un 
inženiertehnisko infrastruktūru primāri novada attīstības centru teritorijās – Raganā, 
Lēdurgā un Inciemā, kā arī esošajās un plānotajās ražošanas objektu, transporta un 
loģistikas pakalpojumu attīstības atbalsta teritorijās. 

65. Pašvaldības teritoriju šķērso augstsprieguma elektrolīnijas un maģistrālais gāzes 
vads. Uz DR no Raganas, autoceļa A3 kreisajā pusē atrodas Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve, kas ir vienīgā funkcionējošā pazemes gāzes krātuve Baltijas valstīs. Tās 
virszemes būves atrodas Krimuldas novadā, bet pazemē iesūknētā gāze atrodas triju 
novadu teritorijā – Krimuldas, Inčukalna un Sējas novados. 

66. Raganas, Inciema, Lēdurgas, Sunīšu un Turaidas ciemu centrālo daļu iedzīvotāju 
apgādi ar dzeramo ūdeni nodrošina centralizētā ūdens apgādes sistēma un ir 
izbūvēta centralizēta kanalizācijas sistēma. Centralizētas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises ir izbūvētas arī netālu no Krimuldas vēsturiskās muižas teritorijas, un tās 
apkalpo Siguldas pilsētas teritorijā esošo Krimuldas centru. 

67. Centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide un attīstība visās novada blīvi apdzīvotās 
vietās ir viens no svarīgākajiem mērķiem novada infrastruktūras attīstībā, īpaši 
attiecībā uz vides kvalitātes uzlabošanu ūdensteču piesārņojuma kontekstā, kā arī 
iedzīvotāju veselības un drošības kontekstā. 

68. Atjaunojamo energoresursu izmantošana un alternatīvās enerģijas izmantošana 
novadā nodrošinās līdzsvarotu attīstību ilgākā laika posmā. 
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IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 
Iedzīvotāji par 

nozīmīgām dabas 

vērtībām uzskata gan 

kopējo novada veidolu – 

tajā esošos mežus, 

Latvijas laukiem 

raksturīgās ainavas, 

reljefu, virszemes 

ūdensobjektus, gan izceļ 

konkrētus dabas vai 

cilvēka veidotas dabas 

vērtības, t.i., Lēdurgas 

dendroloģisko parku, 

dabas takas, senkapus, 

pilskalnus u.c. 

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.3. Dabas teritoriju telpiskā struktūra  

 

69. Viena no nozīmīgākajām Krimuldas novada  telpiskajām struktūrām ir dabas 
teritorijas – lauki un meži, mežaparki un parki, dārzi un skvēri, ūdensmalas un 
atklātie ūdeņi.  

70. Lauku teritorija (novada teritorija ārpus esošo ciemu robežām) ir Krimuldas novada 
darba, atpūtas un dzīves vide. Nozīmīgākie lauku teritoriju resursi ir meži, derīgie 
izrakteņi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes un ūdeņi.  

71. Mežiem Krimuldas novadā ir gan bioloģiska, gan saimnieciska, gan ainavas vērtība. 
Tiem ir liela nozīme novada  iedzīvotāju un viesu rekreācijas nodrošināšanā, vides 
piesārņojuma samazināšanā, mikroklimata uzlabošanā, bioloģiskās daudzveidības 
nodrošināšanā un tradicionālās ainavas saglabāšanā. 

72. Vienoto ūdens telpisko struktūru veido ezeri un upes. Var uzskatīt, ka upes un ezeri 
ir Krimuldas novada  dabas teritoriju  telpiskās struktūras vienojošais elements – 
zilie koridori un takas, kā arī novada ainavas veidola noteicošais elements. Novada 
mazās, t.sk. meliorētās upītes un strauti ir būtiski zaļo koridoru pamatelementi. 
Mazās upes un strauti kalpo gan kā bioloģiskās daudzveidības izplatības koridori, 
gan kā palu un stipru lietusgāžu radīto plūdu akumulācijas baseini, kā arī uzlabo 
mikroklimatu tās apkārtnē. 

73. Zaļos koridorus ciemos veido mazstāvu dzīvojamā apbūve (dārziņi u.tml.), atsevišķi 
parki un skvēri, daudzstāvu dzīvojamās apbūves plašie pagalmi un ūdensmalas. 
Nozīmīgi un saglabājami zaļo koridoru elementi ir arī alejas un koku rindas. Ciemu 
telpiskajā struktūrā bez pamata funkcijas (dzīvojamās, rekreācijas) zaļie koridori 
pilda arī pārvietošanās funkciju – tie nodrošina iedzīvotājiem iespēju pārvietoties no 
viena zaļās struktūras centra uz otru pa kvalitatīvu un vizuāli pievilcīgu publisko 
ārtelpu, kuru vēl pievilcīgāku padara novadam raksturīgais un ainaviski izteiksmīgais 
reljefs. 

74. Zaļās takas un ūdensmalas nodrošina piekļuves iespējas novada ūdeņiem un iespēju 
pārvietoties gar tiem. Eiropas Komisijas apstiprinātajā Pilsētvides tematiskajā 
stratēģijā (2006.) ir uzsvērts, ka ļoti svarīgi upju un ezeru krastmalās ir saglabāt 
dabiskās ekosistēmas un tajā notikušos procesus.  

75. Dabas piemineklis „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” atrodas Krimuldas novada 
pašvaldības īpašumā un pārvaldībā. Akcentējot dabas pieminekli, kā Lēdurgas 
pagasta teritorijas tūrisma attīstības „enkurobjektu”, stratēģija izvirza šādus 
mērķus: 
� Papildināt esošo parka teritoriju ar uzskates, informatīvo un interaktīvo 

materiālu; 
� Iegūt sakārtotu, mūsdienīgu un ērtu vidi, nezaudējot dabas daudzveidību; 
� Padarīt teritoriju atraktīvāku, inovatīvāku, atpazīstamāku un neparastāku; 
� Sekmēt parka kā Lēdurgas pagasta tūrisma „enkurobjekta” nozīmi, iekļaujoties 

kopējā novada tūrisma tīklā. 

76. Izceļot novadā esošās materiālās un nemateriālās vērtības, līdzās citu ievērojamu 
personību liecību popularizēšanai – Garlībs Merķelis, Anšlavs Eglītis un citi, 
stratēģija paredz atbalstīt Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” aktivitātes, tai skaitā dabas 
taku izveidi Imanta Ziedoņa muzeja „Dzirnakmeņi” apkārtnē. 

77. Novadā atrodas nozīmīgas aizsargājamās teritorijas, tai skaitā Gaujas Nacionālais 
parks, dabas liegumi „Linezers”, „Laugas purvs” un „Lielais un Pemmes purvs”, kas ir 
arī Natura 2000 teritorijas, kā arī 7 dabas pieminekļi, 6 mikroliegumi un liels skaits 
aizsargājamu koku. 
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Mūsu Kultūras 

mantojums vislabāk ir 

saglabājies Dainās, kas 

visspilgtāk izsaka tautas 

tradīciju. Senās 

zināšanas atrodamas arī 

pasakās, teiksmās, 

rotaļās, ticējumos un 

rituālos 

 

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Krimuldas novada 

iedzīvotāji kā 

nozīmīgākās vietas 

pašvaldībā atzīst 

galvenokārt tajā esošās 

kultūrvēsturiskās 

vērtības, pirmkārt, tas ir 

Turaidas muzejrezervāts, 

otrkārt, tās ir baznīcas 

(Krimuldas, Lēdurgas un 

Turaidas). 

Lai arī nereti novada 

apmeklētājiem 

Krimuldas novads (vai 

Siguldas pilsēta!) 

lielākoties saistās ar 

Turaidas vēsturisko 

teritoriju, vietējie 

iedzīvotāji īpašu nozīmi 

piešķir arī tām vietām, 

kas raksturo kopējo 

novada tēlu – dabas 

vērtības, kuras ir pamats 

novada teritorijas 

vēsturiskajai attīstībai, 

un atsevišķi objekti, kuri 

laika gaitā iemantojuši 

atsaucību no novada 

iedzīvotājiem un 

ciemiņiem. Tas ir krogs 

„Raganas ķēķis”, 

Krimuldas vidusskolas 

peldbaseins, Reiņa 

slēpošanas trase u.c. 

Iedzīvotāji pašvaldību 

aicina ne tikai saglabāt un 

aizsargāt esošās 

kultūrvēsturiskās vietas, 

bet arī veidot jaunus 

objektus uz esošās bāzes, 

tādējādi radot jaunus 

priekšnoteikumus tūrisma 

attīstībai 

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.4. Materiālais un nemateriālais kultūras mantojums  

 
 

78. Lībiešu kultūras mantojums ir daļa no Krimuldas novada kultūras mantojuma 
senākajām vērtībām. Krimuldas novadā esošais Turaidas muzejrezervāts atrodas 
senā Turaidas lībiešu pilsnovada centrālajā daļā. Novadā atrodas 28 valsts 
aizsardzībā esoši arheoloģijas, vēstures un arhitektūras pieminekļi (no tiem 18 ir 
valsts nozīmes un 10 vietējas nozīmes). Krimuldas novada pašvaldība arī turpmāk 
veicinās un atbalstīs ne tikai valsts aizsardzībā esošu, bet arī novada nozīmes 
teritorijas kultūrvēsturiskās izpētes turpināšanu, kā arī apzināto vērtību aizsardzību 
un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

79. Kultūrvēsturisko vietu saglabāšana un aizsardzība ir viens no tūrisma attīstības 
priekšnoteikumiem – Turaidas, Krimuldas un Siguldas viduslaiku piļu komplekss, 
muižu laiki Krimuldas novadā – Turaidas muiža, Inciema muiža, Lēdurgas muiža, 
teikas un leģendas, kultūras tradīcijas bijušās vasaras estrādē pie Sunīšiem, Imants 
Ziedonis un Murjāņi, Anšlavs Eglītis, viņa dzimta un Inciems, Garlībs Merķelis un 
Lēdurgas pagasts, kā arī daudzi citi. 

80. Krimuldas novada pašvaldība atbalsta Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” darbību, 
sekmējot, ka novadā esošais Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi” ir starptautiski 
atzīts radošuma centrs, kas iemieso Imanta Ziedoņa daiļradi  un turpina attīstīt 
viņam tuvas vērtības – „Dzirnakmeņos” katru gadu norisinās vairāki publiski un 
privāti pasākumi, ar rezonansi Latvijas sabiedrībā.  

81. Krimuldas novadā par uzkrāto nemateriālās kultūras mantojumu un tautas 
tradicionālajā dzīvesziņā balstīto vērtību sistēmu vēsta Turaidā izveidotais 
Tautasdziesmu parks – Dainu kalns un Dziesmu dārzs, kurā izvietotas 26 tēlnieka 
Induļa Rankas veidotās skulptūras. Tā ir vieta, kur ikviens aicināts izzināt latviešu 
tautas vitalitātes noslēpumu, iepazīt tautasdziesmu daudznozīmību un gudrību, 
sajust dabas daili un smelties enerģiju. 

82. Krimuldas novada pašvaldība  arī turpmāk veicinās un atbalstīs sabiedrības radošo 
potenciālu – radošās biedrības, pašdarbības kolektīvus, u.c. , kas saglabā un kopj 
savu kultūras mantojumu, veicina jaunrades procesus un attīsta daudzveidīgu 
kultūras vidi.  

83. Katras tautas dzīvības ceļš – tas ir kultūru ceļš pasaules mērogā. Tas ir ceļš uz 
harmoniju ar dabu un cilvēci kopumā. Lai tautas garīgās vērtības neizzustu, 
Krimuldas novads izvēlas iet – dzīvības ceļu – ceļu, kas ir saudzīgs pret tautu un tās 
kultūru ar tūkstošiem gadu krātām un dzīvē pārbaudītām vērtībām. Kultūra ir veids 
un līdzeklis, kā pasaulei atgriezties pie harmonijas jeb dievišķā līdzsvara, kas ir katras 
tautas un visas cilvēces augstākais mērķis. Kultūra ir atmiņa par savas zemes 
tradīcijām, kas kalpo kā pakāpiens nākamībai. Dzīvojot pēc tradīcijām, mēs dzīvojam 
saskaņā ar savu zemi, dabu un kultūru.  
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IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS 

Pozitīvas domāšanas, 

darbošanās un 

palīdzēšanas prasmju 

attīstība un stiprināšana 

gan iedzīvotājos, gan 

ierēdņos – mēs kalpojam 

citiem un kādam 

augstākam mērķim 

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.5. Prioritāri attīstāmās teritorijas un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas  

 
 

84. Lai Krimuldas novads attīstītos ekonomiski konkurētspējīgs, saglabājot unikālās 
dabas vērtības un savu identitāti, attīstības stratēģija iezīmē ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas novada telpiskās struktūras modeli. 

85. Telpiskā struktūra paredz veicināt saliedētas un policentriskas (3 centru) 
apdzīvojuma sistēmas veidošanu, attīstot transporta infrastruktūru un nodrošinot 
labu novada sasniedzamību. 

86. Kā Krimuldas novada prioritāri attīstāmā teritorija turpmākajos gados ir noteikta 
novada telpa, kas ietver un savstarpēji saista visus trīs novada nozīmes attīstības 
centrus, nozīmīgākās tūrisma un rekreācijas attīstības teritorijas, potenciālās 
ražošanas un komercdarbības attīstības teritorijas.  

87. Novada teritorijas attīstība nav iespējama bez novada nozīmes iekšējo saišu – 
vietējā ceļu tīkla sakārtošanas un uzturēšanas, kas nodrošina nepieciešamos 
transporta sakarus starp novada attīstības centriem. Stiprinot visu trīs novada 
nozīmes attīstības centru sasniedzamību, kā prioritāri attīstāmā novada nozīmes 
iekšējā saite tiek noteikts pašvaldības autoceļš V81 Lēdurga – Inciems. 

88. Lai saglabātu un sekmētu kvalitatīvu dzīves vidi novada ciemu teritorijās, Krimuldas 
novada pašvaldība stratēģiski atbalsta ražošanas attīstību esošajās teritorijās, un 
pieļauj jaunu rūpniecisku objektu, fermu, transporta un loģistikas pakalpojumu 
objektu izvietošanu pēc iespējas atstatus no blīvi apdzīvotām vietām. 

89. Krimuldas novada teritorijā ir arī senas lauksaimnieciskās ražošanas tradīcijas. Līdzās 
tradicionālai lauksaimniecībai novada lauku teritorijā ir priekšnoteikumi arī 
netradicionālās lauksaimniecības attīstībai. 

90. Lai sekmētu tūrisma attīstību Krimuldas novadā, kā arī ņemot vērā tūrisma nozares 
potenciālu novada attīstībā, Attīstības stratēģijā tiek noteiktas tūrisma attīstībai 
labvēlīgās teritorijas Krimuldas novadā, kas ietver gan ainaviski vērtīgās teritorijas, 
gan Natura 2000 aizsargājamās dabas teritorijas.  

91. Kā prioritāri attīstāmā dabas tūrisma un rekreācijas teritorija tiek noteikta Krimuldas 
novada Gaujas nacionālā parka teritorijas daļa. Turaidā perspektīvā ir izveidojams 
novada tūrisma informācijas centrs. 

92. Lai veicinātu specializētā un atpūtas tūrisma attīstību –  atjaunojamas esošās un 
vēsturiskās vasaras estrādes, nodrošinot iespēju organizēt liela mēroga kultūras 
pasākumus vasaras sezonā (piemēram Sunīšos, Inciemā vai Lēdurgā). 

93. Attīstot tūrismu visā novada teritorijā, tūrisma plūsma no Siguldas un Turaidas tiek 
novirzīta uz Krimuldas novada lauku teritorijām, t.sk. Lēdurgu un Lēdurgas pagastu. 
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III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
3.6. Teritoriju attīstības vadlīnijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

94. Dabas daudzveidība un kultūrvēsturiskais mantojums ir viena no novada lielākajām 
vērtībām. Dabas teritorijas iesaistāmas novada tēla un zīmola veidošanā un 
popularizēšanā. 

95. Novadā veidojama kompakta apdzīvojuma sistēma, paaugstinot dzīves un mājokļu 
kvalitāti esošajos ciemos, kā arī primāri dodot priekšroku jaunas dzīvojamās apbūves 
veidošanai ciemu administratīvo teritoriju ietvaros. 

96. Apgūstot jaunas, neapbūvētas teritorijas, priekšroka dodama degradēto un citu jau 
urbanizēto teritoriju revitalizācijai un attīstīšanai. 

97. Jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstību primāri 
plānot trīs novada nozīmes attīstības centros, pēc iespējas izmantojot esošo 
infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, 
ierobežojot neapbūvēto, sevišķi „zaļo” teritoriju apgūšanu. 

98. Sekmējot viensētu saglabāšanu novada lauku teritorijās, teritorijas plānojumā 
pieļaut no jauna veidojamo zemes gabalu platību viensētu zemju gabalu izdalīšanai. 

99. Veicināt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, sporta un 
brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju izveidi.  

100. Attīstoties pilsēttipa apbūvei ciemos, ir jāpaaugstina zaļo koridoru vides kvalitāte un 
drošums, kā arī jārada iespējas izmantot minētās teritorijas iedzīvotāju rekreācijai. 
Zaļo koridoru teritorijās jāparedz publiskās ārtelpas risinājumi, kā arī jāizvērtē 
nepieciešamība sakārtot esošās ūdensteces vai ūdenstilpes, pārkārtot vai izveidot 
meliorācijas sistēmas, atbilstoši kvalitatīvas vides principiem. 

101. Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to integrēšanu 
kopējā tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu tīklā. 

102. Ūdensmalās jāparedz brīva piekļuve ūdenim. Jāveic dažāda tipa un līmeņa krastmalu 
labiekārtošana, lai veidotu dažādu un interesantu publisko ārtelpu ar skatu 
punktiem un laukumiem dažādos līmeņos. Jāveicina ūdens teritoriju izmantošanas 
dažādošana gan vasaras, gan ziemas sezonās. 
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IV STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

103. Lai sasniegtu Krimuldas novada stratēģijā izvirzīto vīziju un mērķus, ir jāveic reālas 
darbības. Visupirms stratēģijas īstenošanas instrumenti būs Krimuldas novada 
attīstības programma 2015.–2022.gadam, kurā tiek noteikti darāmie darbi turpmāko 
3 un 7 gadu periodam, un Krimuldas novada teritorijas plānojums 2015.–
2027.gadam, kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības 
līmenī. Papildus tam, par stratēģijas ieviešanas instrumentiem uzskatāms ikviens 
pašvaldības ikdienas darbs un rīcība. 

104. Visu šo trīs teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – stratēģijas, attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma uzraudzības kārtība, gan satura ziņā, gan laika 
griezumā, ir izstrādājama un organizējama kompleksi. Par stratēģijas īstenošanas 
uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīgs ir Krimuldas novada pašvaldības 
izpilddirektors. 

105. Krimuldas novada stratēģijā ir noteikti galvenie izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. 
Šie rādītāji ir noteikti, lai raksturotu sociāli ekonomisko situāciju Krimuldas novadā 
kopumā, kā arī sniegtu salīdzinājumu ar citām Latvijas pašvaldībām un kalpotu kā 
Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto divu stratēģisko mērķu 
ieviešanas „ātras pārbaudes lapu”. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešanas virzību vērtē veidojot dialogu ar sabiedrību. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti 
parādīs kvalitatīvo virzību mērķu sasniegšanā, savukārt statistika – virzību 
kvantitatīvos rādītājos. 

106. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības pamatā būs 
ikgadējs pārskats par Krimuldas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešanu. Ar tā palīdzību Krimuldas novada iedzīvotāji tiks informēti par to, kā norit 
ceļš uz vīzijas un mērķu sasniegšanu. 

  

Rādītājs 
Pašreizējā 
situācijā 

Vēlamā 
tendence 

Avots 

Iedzīvotāju skaits 5527 ↑ CSP 

Bērnu skaits 925 ↑ PMLP 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 3699 ↑ PMLP 

Demogrāfiskā slodze (uz 1000 
personām) 

1828 ↓ PMLP 

Iedzīvotāju skaits, kuri plāno tuvāko 5 
gadu laikā mainīt dzīvesvietu 

32 no 39 ↓ 
Iedzīvotāju 

aptauja 

Bezdarba līmenis (%) 7,5 ↓ CSP, NVA 

Vidējais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
apmērs uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

394 ↑ VK, PMLP 

Attiecība starp sabiedriskajā sektorā 
strādājošajiem un privātajā sektorā 
strādājošajiem 1/3,5 

Palielinās 
privātā 
sektorā 

strādājošo 
skaits 

NVA 

Pašvaldības budžets (EUR) 2,78 milj.  Pašvaldība 

Iedzīvotāju apmierinātība ar 
pašvaldības darbu 

70% ↑ 
Iedzīvotāju 

aptauja 

Izglītojamo skaits Krimuldas novada 
pirmsskolas, pamata un vispārējās 
izglītības iestādēs 

691 ↑ Pašvaldība 

Teritorijas attīstības indekss, vieta 
Latvijas grupā  

0,484 
20.vieta  
(2013.g.) 

↑ VRAA 
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