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Pamatinformācija 

Fakti par novadu  
Krimuldas novads, apvienojot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, atrodas valsts centrālajā 
daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Tā administratīvais centrs atrodas Raganā, aptuveni 40km 
attālumā no Rīgas un Limbažiem, 15km no Siguldas un 60km no Valmieras. Novads 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. Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera. Daļa novada 
teritorijas atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā. 

Novadā ir šādas blīvi apdzīvotas vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši un Turaida. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas  Centrālās statistikas  pārvaldes datiem, 2013. gadā Krimuldas 
novadā bija 5527 patstāvīgie iedzīvotāji, iedzīvotāju blīvums – 16,3 cilvēki uz 1 km2. 

Tabula 1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Krimuldas novadā 2010.-2013.gadam. (Avots: PMLP) 

 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Ragana 1284 1282 1270 1277 

Lēdurga 676 668 674 656 

Inciems 625 626 613 601 

Sunīši 360 324 322 305 

Turaida 201 199 196 189 

Lode 132 130 126 131 

VISĀ NOVADĀ 5771 5685 5649 5527 

 
2013.gadā dzimuši 54 bērni, sastādīti 27 laulības reģistra ieraksti, no tiem 24 par baznīcā 
noslēgtām laulībām, 3 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā. Sastādīti 59 miršanas 
reģistri. 

Krimuldas novada teritorijā reģistrēto autoceļu kopgarums ir 153 km, tajā skaitā 10,6 km ar  
melno segumu; ielu garums sastāda 24 km, tajā skaitā 13,4 km ar melno segumu, 10,8 ar  
grants segumu, ielu brauktuvju laukums – 116 684 m2; tiltu kopējais garums – 75 m. Novada  
teritorijā darbojas un tiek apsaimniekotas 5 kapsētas, darbību veic 3 baznīcas.  

Krimuldas novada bāriņtiesa 2013.gadā pieņēmusi 57 lēmumus (no tiem tikai 1 
vienpersonisku). 

Bāriņtiesā 2013.gadā bija aktīvas 2 adopcijas lietas, nodibinātas 4 aizbildnības, izbeigtas 4 
aizbildnības, 3 bērni ievietoti audžuģimenēs, iecelts 1 aizgādnis, ārpusģimenes aprūpes 
iestādē atradās 1 bērns. 6 personām pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, 3 personām 
atjaunotas pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības. Bāriņtiesa veikusi 300 apliecinājumus, kas 
juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. 
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Ģeogrāfiskais novietojums  

 
Attēls Nr. 1. Krimuldas novada ģeogrāfiskais novietojums (izstrādātājs Metrum SIA) 

 
 

Pašvaldības pārvalde 
Krimuldas novada pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Krimuldas 
novada administratīvajā teritorijā, lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, 
uzdevumus un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, ievērojot valsts un Krimuldas novada 
iedzīvotāju intereses. Atbilstoši Krimuldas novada domes 26.07.2013 Saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 “Krimuldas novada pašvaldības nolikums” domē ievēlēti 15 deputāti, kas 
darbojas šādās komitejās: 

• finanšu komiteja 8 deputātu sastāvā, 

• attīstības komiteja 7 deputātu sastāvā, 

• izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 deputātu sastāvā, 

• sociālo jautājumu komiteja 7 deputātu sastāvā. 

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs ir Guntars Grīnvalds, priekšsēdētāja vietniece – 
Liene Jaundžeikare.  
Likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Krimuldas novada pašvaldībā ir 
izveidotas un 2013.gadā darbojās šādas iestādes:  

• Krimuldas novada Administrācija, 

• Atmodas bibliotēka, 

• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 

• Inciema bibliotēka, 

• Krimuldas bibliotēka, 

• Krimuldas mūzikas un mākslas skola, 

• Krimuldas novada bāriņtiesa, 

• Krimuldas novada būvvalde, 

• Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļa, 

• Krimuldas novada sociālais dienests, 
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• Krimuldas tautas nams, 

• Krimuldas vidusskola, 

• Lēdurgas bibliotēka, 

• Lēdurgas kultūras nams, 

• Lēdurgas mākslas un mūzikas skola, 

• Pirmsskolas izglītības iestāde „Ezerciems”, 

• Pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”, 

• Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, 

• Turaidas bibliotēka, 

• Turaidas pamatskola – tiek reorganizēta, 

• Veco ļaužu mītne “Pēterupe”, 

• Veco ļaužu nams „Krimulda”. 

Krimuldas novada domes administrācija (turpmāk - Administrācija) ir Krimuldas novada 
domes izveidota iestāde, kas pilda likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteiktās 
prasības, kā arī domes deleģētās funkcijas un nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā 
arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu. Administrācija sastāv no sekojošām 
struktūrvienībām: 

• Attīstības nodaļa; 

• Lietvedības nodaļa; 

• Finanšu nodaļa;  

• Juridiskā nodaļa; 

• Sabiedrisko attiecību nodaļa; 

• Lēdurgas pagasta pārvalde; 

• Lēdurgas dendroparks; 

• Saimnieciskā nodaļa. 

Novada pašvaldības iestādēs 2013.gadā nodarbinātas 318 personas, no kurām 248 sievietes, 
70 vīrieši. Lielākais strādājošo skaits ir izglītībā. 2013.gadā Pašvaldības struktūrvienībās un 
iestādēs darbā pieņemtas 127 personas, atbrīvotas 119. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādos uzņēmumos: 

• SIA „Entalpija-2”, 

• SIA „Krimuldas doktorāts”, 

• SIA „Lēdurgas komunālais dienests”, 

• SIA „Rīgas apriņķa avīze”, 

• SIA „Limbažu slimnīca”, 

• SIA „Olimpiskais centrs „Limbaži””, 

• SIA „ZAAO”, 

• AS „CATA”. 
 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Vidzemes 
lauku partnerība „Brasla””, Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā un Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. 

 

Ekonomika 
Izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un pieejamie resursi ir būtiski priekšnoteikumi 
uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Lielākie uzņēmumi Krimuldas novadā ir SIA „Maiznīca 
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Flora”, SIA “Lēdurgas miesnieks”, CBF „Grante”, SIA “Arturs IN”, SIA “Vidzemes putniņi”, “SIA 
VILSA”, “SIA “Ceplīši A.S.” u.c.  

Tabula Nr. 1. Lielākie Krimuldas novada uzņēmumi pēc nodarbināto skaita un apgrozījuma 2013.gadā (Avots: 
Lursoft). 

Nosaukums 
Darbinieku 

skaits 
Apgrozījums Ls  

MAIZNĪCA FLORA SIA  83 1,649,560.00 

LĒDURGAS MIESNIEKS SIA 45 2,272,018.00 

CBF Grante SIA 38 594,664.00 

ARTURS IN SIA 30 480,923.00 

VIDZEMES PUTNIŅI SIA 26 808,167.00 

Ceplīši A.S. SIA 26 1,812,644.00 

ROSĪBA SIA 24 424,950.00 

LEGZDIŅŠ SIA 22 491,075.00 

 

Turpmāk nepieciešams darbs pie uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un Krimuldas 
novada uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas, tādejādi stiprinot novadā nozīmīgo 
tautsaimniecības nozaru attīstību un izaugsmi. 

Izglītība un kultūra 
Krimuldas novadā darbojas vairākas vispārējās izglītības iestādes: 

• Krimuldas vidusskola, kur 2012./2013.g. mācību gadu noslēdza 309 bērni, bet mācības 
2013./2014.g. uzsākuši 320 bērni; 

• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 2012./2013.g. mācību gadu noslēdza - 88 audzēkņi 
skolā un 36 audzēkņi PII grupās, bet mācības 2013./2014.g. uzsākuši 89 audzēkņi skolā un 35 
audzēkņi PII grupās; 

• Turaidas pamatskola, kur 2012./2013.g. mācību gadu noslēdza 45 bērni, bet mācības 
2013./2014.g. uzsākuši 26 bērni; 2014.gadā paredzēta skolas reorganizācija; 

• PII "Krimulda" 2012./2013. mācību gadu noslēdza 82 bērni, bet 2013./2014. mācību 

gadu uzsāka 92 bērni; līdz ar jaunā bērnudārza korpusa nodošanu ekspluatācijā, ir 

iespēja uzņemt vairāk bērnu, tādejādi mazinot esošo rindu; 

• PII "Ezerciems" 2012./2013. mācību gadu noslēdza 81 bērns, bet 2013./2014. 

mācību gadu uzsāka 84 bērni 

Profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Krimuldas Mūzikas un mākslas skola un Lēdurgas Mākslas un 
mūzikas skola.  

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola piedāvā apmācību taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, 
pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēlē, vizuāli plastiskajā mākslā un dejā. Papildus interešu 
izglītības apmācība tiek piedāvāta mūzikā un mākslā. Krimuldas MMS mācījās 146 audzēkņi. 

Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguva 89 bērni vizuāli 
plastiskajā mākslā, klavierspēlē un akordeona spēlē.  

Aktīvā dzīvesveida iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem nodrošina Krimuldas Peldbaseins, kas 
atvērts 6 dienas nedēļā rudens/ziemas sezonā – 2013.gadā to apmeklējuši 30 000 apmeklētāju. 
Peldbaseinā ir pieejams lielais baseins (25m), burbuļbaseins ar ūdens kaskādi, kā arī sausā un slapjā 
pirts. Peldbaseina ēkā ir pieejama arī trenažieru zāle instruktora vadībā. 

Sporta un atpūtas centrs „Namiņš” Inciemā nodrošina iedzīvotājiem iespēju pavadīt brīvo laiku, 
apgūstot florbolu, volejbolu, basketbolu, ārstniecisko vingrošanu un līnijdejas. Tāpat pieejama ir 
trenažieru zāle. Centrs atvērts visu gadu, no otrdienas līdz sestdienai. Centra pakalpojumus 2013.gadā 
izmantojuši ap 5000 apmeklētāju. 

Lēdurgas sporta centrā ir pieejamas florbola, basketbola un volejbola nodarbības, kā arī vingrošana. 

Nozīmīga loma novada kultūras dzīvē ir Krimuldas Tautas namam un Lēdurgas Kultūras namam. 
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2013.gadā Krimuldas Tautas namā notikuši vairāk kā 45 nozīmīgi pasākumi, no tiem 7 profesionāļu 
teātra izrādes un koncerti ( biļešu ieņēmumi  1484.00Ls iemaksāti novada domes kasē), 3 
amatierteātru izrādes, 5 koru koncerti, 8 izstādes, 5 atpūtas vakari, latviešu spēlfilmu un dokumentālā 
kino demonstrējumi,  tradicionālie pavasara un rudens gadatirgi un Ziemassvētku amatnieku 
darinājumu tirdziņš. u.c. aktivitātes. Visvairāk apmeklētie ir teātra izrādes bērniem un cirka izrādes. 
Vidējais apmeklētāju skaits no 150 – 180 cilvēku. Par tradīciju starpreģiona mērogā ir kļuvušas Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Krimulda” organizētās izstādes. 2013.gada tēma „ No kamola līdz 
tērpam...”, kurā dalību ņēma 15 tautas lietišķās mākslas studijas un kopas. 

  
 

Krimuldas tautas namā darbojas no pašvaldības budžeta finansēti kolektīvi : 
• Bērnu ansamblis „Podziņas”  (vecumā līdz 8 gadiem)  24 dalībnieki 
• Bērnu deju kolektīvs ( vecumā līdz 6 gadiem)   26 dalībnieki 
• Jauniešu vokāklais ansamblis „Canto”    12 dalībnieki 
• Raganas amatierteātris      20 dalībnieki 
• VPDK „Dzirnakmeņi”       17 dalībnieki 
• VK „ Vecie draugi”       29 dalībnieki 
• TLMS „Krimulda”       16 dalībnieces  

Tautas nama telpas tiek īzīrētas dažādām interešu grupu nodarbībām: līnijdejotājiem, šoferu kursiem, 
ārstnieciskai vingrošanai, baptistu draudzei.  

2013.gads kultūras cilvēkiem bijis īpaši svarīgs, jo noslēdzies četru gadu sagatavošānās posms  XXV 
Vispārējiem latviešu dziesmu un XV deju svētkiem, kur Krimuldas pagastu pārstāvēja jauniešu vokālais 
ansamblis „Canto”, kurš strtēja ansambļu fināla konkursā, vīru koris „Vecie draugi”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Dzirnakmeņi” un Melngalvja nama izstāžu centrā tautas lietišķās mākslas izstādē varēja 
skatīt TLMS „Krimulda” audēju veikumu.  

Turpmāk plānots pilnveidot un kvalitatīvi attīstīt amatierkolektīvu darbību, papildināt materiāli 
tehnisko bāzi,  kā arī rast risinājumu telpu nepietiekamības jautājumā. 
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Lēdurgas Kultūras namā 2013.gadā notikuši 55 nozīmīgi pasākumi, no tiem 9 amatierkolektīvu 
koncerti, 9 valsts svētku pasākumi un tradicionālās norises, 10 atpūtas pasākumi pieaugušjiem, 6 
izstādes, 1jauniešu diskotēka, 2 profesionāļu koncerti, 3 amatierteātru izrādes, 6 semināri un 
izglītojošās norises,1 kino demonstrējums, 6 bērnu pasākumi, 1 gadatirgus,1 talka. Savukārt 4 kolektīvi 
piedalījās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku procesā. 

Lēdurgas Kultūras namā darbojās 10 pašdarbības kolektīvi, kuros iesaistījušies 155 dalībnieki: 

• Pirmskolas bērnu deju kolektīvs 

• 1.-4.kl.deju kolektīvs 

• 5.-9.kl.deju kolektīvs 

• Bērnu popgrupa ‘’Kastanīši’’ 

• Bērnu folkloras kopa ‘’Putni’’ 

• Bērnu koris (5.-9.kl.grupa) 

• Pieaugušo folkloras kopa ‘’Lielie putni’’ 

• Jauktais koris ‘’Lettegore’’ 

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

• Senioru vokālais ansamblis ‘’Jautrās vecmāmiņas’’ 

Lēdurgas Kultūras nama nepieciešamībai 2013.gadā iegādāta skaņas aparatūra TRiFLEX II Audio 
System. Kaut arī šobrīd materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, 2014.gadā tiek plānots 
iegādāties projektoru. 

Novadā darbojas 5 bibliotēkas, kurās tiek rīkotas dažādas aktivitātes dažādām mērķauditorijām - 
bērniem un jauniešiem veicināta lasītprasme, organizētas diskusiju grupas, radošās darbnīcas, kā arī 
literārās pēcpusdienas ar rakstniekiem un dzejniekiem. 

Komunālā saimniecība 
Krimuldas novadā iedzīvotājus apkalpo SIA “Entalpija-2”, kas sniedz komunālos 

pakalpojumus 879 klientiem (no tiem 18 juridiskām personām), un SIA “Lēdurgas komunālais 

dienests”, kas apkalpo 493 klientus. 

SIA “Entalpija-2” neto apgrozījums 2013.gadā bija LVL 325 724, zaudējumi ir LVL 4600, 

savukārt pircēju parādi uz 31.12.2013 bija LVL 95355. Ar parādniekiem tiek strādāts, 

izmantojot uzņēmuma rīcībā esošās pilnvaras. Šobrīd notiek sadarbība ar juristiem, lai 

uzsāktu parādu piedziņu piespiedu kārtā tiesas ceļā. 

2014. gadā paredzamie lielākie darbi: 

• Atjaunot maģistrālo ūdens vadu no mājas Nr.6 virzienā uz māju Nr.10, 100 metrus 

garumā; 

• Izbūvēt ūdens vadu no atdzelžošanas filtru iekārtām uz ūdens torni 150 metrus 

garumā; 

• Ūdens atdzelžošanas filtra iekārtu renovācija Raganā, Inciemā, Turaidā; 

• Uzstādīt ūdens atdzelžošanas filtru iekārtas Sunīšos, Turaidas pamatskolā; 

• Turaidas ciemata NAI renovācija. 

SIA ''Lēdurgas komunālais dienests'' neto apgrozījums 2013.gadā bija LVL 36619, zaudējumi 

LVL 3165. Debitoru parādi, kas uzkrāti ilgāk par 2 mēnešiem, ir LVL 3300. Vienā gadījumā ir 

iesniegta prasība tiesā parādu piedziņai piespiedu kārtā, tiek apsvērta iespēja šogad iesniegt 

tiesā jaunas prasības. 

Komunikācija ar sabiedrību  
Lai nodrošinātu Krimuldas novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības 
darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, tāpat kā iepriekš, arī 2013.gadā 
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Attēls Nr. 2. 2013.gada budžeta ieņēmumu struktūra 

Krimuldas novada pašvaldība divas reizes mēnesī izdeva bezmaksas izdevumu „Krimuldas 
novada vēstis” 2180 lielā tirāžā. 2013. gadā izdoti 21 informatīvā izdevuma numuri, izdevums 
pieejams bezmaksas gan drukātā formātā, gan elektroniski. Ņemot vērā vispārējās tendences 
reģionālajos medijos, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultātus par izdevuma saturu un kvalitāti, 
ir uzsākta pakāpeniska vietējā laikraksta satura pilnveide. 

Domes sēžu protokoli un pieņemtie saistošie noteikumi tika publicēti novada mājas lapā 
www.krimulda.lv. Apzinoties sabiedrības vajadzības pēc aktuālas informācijas un esošās 
novada mājas lapas ierobežojumus, 2013.gada ir pieņemts lēmums par jaunas novada mājas 
lapas izstrādi un uzsākta mājas lapas funkcionalitātes un dizaina izveide. 

Atsevišķu jautājumu izskatīšanai ir izveidotas vairākas komisijas, kurās piedalās domes 
deputāti,  administrācijas darbinieki un iedzīvotāji. Novadā izveidotas šādas komisijas: 

• Administratīvā komisija, 

• Bilances aktīvu norakstīšanas komisija, 

• Civilās aizsardzības komisija, 

• Ēku un būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisija, 

• Ētikas komisija, 

• Iepirkumu komisija, 

• Privatizācijas komisija, 

• Vēlēšanu komisija. 

• Izsoles komisija, 

• Meža jautājumu komisija. 

Lai noskaidrotu Krimuldas novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem, Krimuldas novada pašvaldība Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
ietvaros 2013.gadā veica iedzīvotāju anketēšanu. Ar aptaujas anketu palīdzību viedokli par 
Krimuldas novada pašvaldības vērtībām un trūkumiem, kā arī prioritātēm izteica 44 
respondenti. 

Novadā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas - Lēdurgas pagasta pensionāru, 
invalīdu, politiski represēto biedrība “Kamolītis”, Krimuldas novada attīstības biedrība, 
Krimuldas novada bērnu un vecāku atbalsta biedrība, Krimuldas novada vēstures draugu 
biedrība, Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība”, biedrība “Smailes”, Lēdurgas Lietišķo sieviešu 
klubs “Pīlādzītis”, Lēdurgas Tautskola, Ģimeņu veselības veicināšanas centrs “Sirdsdegsme+”, 
Krimuldas, Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība u.c. Ar Krimuldas novada 
domes atbalstu ir iesniegti un apstiprināti vairāki LEADER programmas projekti, kā arī rīkoti 
vairāki tematiski pasākumi kultūrvēstures un sporta jomā. 

Krimuldas novada pašvaldības budžets 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 Krimuldas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 
Pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, 
ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda naudas), valsts un pašvaldības transferti (valsts 
mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases.  

 Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 
2013. gadā bija LVL 2 914 302 – par 4.7 % 
vairāk nekā 2012. gadā. Lielāko 
pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru 
veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju 

http://www.krimulda.lv/
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ienākuma nodoklis 2013. gadā sastādīja LVL 1 752 616, kas ir 61.0% no kopējiem budžeta 
ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžetā ir 8.0%, tā kopējā summa ir 
LVL 231 046 . 2013. gadā nekustamā īpašuma nodoklis iekasēts 97.3 % apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas. Transfertu ieņēmumi (dotācijas no valsts un pašvaldību 
budžetiem) ir LVL 733 991 apmērā, tai skaitā mērķdotācija pedagogu atalgojumam LVL 480 
371, Eiropas Savienības (ES) un valsts līdzfinansējuma daļa ES īstenotajiem projektiem LVL 21 
476. Ieņēmumi no citām pašvaldībām par Krimuldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ir LVL 115 027.  

 Par pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem saņemti LVL 179 706, kas ir par 
13.6% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Minētajos pakalpojumos ietilpst pirmsskolas izglītības 
iestāžu un interešu izglītības iestāžu pakalpojumi, pašvaldības zemes un telpu noma, kultūras 
iestāžu ieņēmumi par pasākumiem, ieņēmumi no Krimuldas vidusskolas peldbaseina 
darbības un citi pakalpojumi. 

 

Tabula Nr. 2. Pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji. 

Klasif. 
Kods 

Ieņēmumu rādītāji 
2011.g. 
izpilde 

LVL 

2013.g. 
izpilde 

LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014.g.  

LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014.g. 

EUR 

2013.g 
pret 

2012.g. % 

2013.g pret 
2012.g. 

LVL 

1.0. Nodokļu ieņēmumi kopā 1873314 1983662 1953511 2779596 5,9 110348 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1643070 1752616 1717473 2443744 6,7 109546 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 230244 231046 236038 335852 0,3 802 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi kopā 16594 16943 14820 21086 2,1 349 

8.6.0.0. 
Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu 
atlikumiem  363 70 100 142 -80,7 -293 

9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 7570 8549 7550 10742 12,9 979 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 7423 6590 5100 7256 -11,2 -833 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 40 0 0 0 -100 -40 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas, pamatparāda kapitalizācijas 1198 1734 2070 2946 44,7 536 

5.0. Transferti 735438 733991 621751 884672 -0,2 -1447 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim 509055 504124 369155 525260 -1 -4931 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti ES politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 112439 21476 21236 30216 -80,9 -90963 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 6290 44455 81151 115468 606,8 38165 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 
transferti 0 40798 42209 60058   40798 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 107654 123138 108000 153670 14,4 15484 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 158134 179706 190317 270796 13,6 21572 

21.3.0.0. 
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 158134 179706 190317 270796 13,6 21572 

21.4.0.0. 
Pārējie ieņēmumi par budžeta iestāžu 
pakalpojumiem 0 0 0 0   0 

KOPĀ ieņēmumi 2783480 2914302 2780399 3956150 4,7 130822 

 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 887599 919205 644156 916551 3,6 31606 

 Saņemtie aizņēmumi 0 840000 0 0   840000 

Kopējie budžeta līdzekļi 3671079 4673507 3424555 4872701 27,3 1002428 

 

Pamatbudžeta izdevumi 
Tabula Nr. 3. Pamatbudžeta izdevumu rādītāji pa funkcionālajām kategorijām. 

Klasif. Izdevumu rādītāji 2012.g. 2013.g. Apstipr. Apstipr. 2013.g 2013.g 
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Attēls Nr. 3. 2013.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra. 

Kods izpilde  
LVL 

izpilde 
 LVL 

budžets 
2014.g.  

LVL 

budžets 
2014.g.  

EUR 

pret 
2012.g.  

% 

pret 
2012.g. 

LVL 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 232009 240662 326338 464337 3,7 8653 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 2054 2067 29644 42179 0,6 13 

04.000 Ekonomiskā darbība 49070 36365 64966 92439 -25,9 -12705 

05.000 Vides aizsardzība 150 15738 29005 41271   15588 

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 81552 102944 208893 297228 26,2 21392 

07.000 Veselības aizsardzība 22847 20455 5546 7891 -10,5 -2392 

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 255991 281602 373554 531520 10 25611 

09.000 Izglītība 1605738 2928347 1756438 2499186 82,4 1322609 

10.000 Sociālā aizsardzība 323317 301088 398427 566911 -6,9 -22229 

KOPĀ IZDEVUMI 2572728 3929268 3192811 4542962 52,7 1356540 

Ieguldīts pašvaldības uzņēmumu pamatkapitālā 0 5000 20000 28458   5000 

Kredīta pamatsummas atmaksa 173804 95083 95083 261281 -45,3 -78721 

 

 

 Krimuldas novada pašvaldības 
2013. gada budžeta izdevumos izlietoti 
LVL 3 929 268, kas ir par 10.2 % jeb 
LVL 447 311 mazāk, nekā bija plānots. 
Nodota ekspluatācijā rekonstruētās PII 
Krimulda ēkas I kārta.  

 Pamatbudžeta izdevumi ir 
atbilstoši valdības noteikto funkciju 
klasifikācijai un paredzēti pašvaldības 
veicamo funkciju finansēšanai. 
Vislielākais izlietoto pašvaldības 
budžeta līdzekļu īpatsvars 2013. gadā 
ir izglītības funkciju nodrošināšanai 
Krimuldas novadā – 74.5%; kultūrai –
7.2%; sociālai aizsardzībai – 7.7%; 
vispārējiem valdības dienestiem 

(pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, %-tu maksa par kredītiem) – 6.1%; pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai (novada sakopšanas darbi, kapu saimniecība, ielu apgaismojums) 
– 2.6%; pārējiem izdevumiem (sabiedriskā kārtība, būvvalde, veselības aizsardzība) – 1.9%. 
No vispārējiem valdības dienesta izdevumiem 4.6% sastāda procentu nomaksa par 
kredītiem.  

 Vērtējot pamatbudžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, lielākais 
pamatbudžeta izdevumu īpatsvars ir atalgojumam, kas ietver darba algu un valsts obligātās 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kapitālie izdevumi sastāda 37%, bet maksa par 
pakalpojumiem – 9.4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Tabula Nr. 4. 2013.g. pamatbudžeta izdevumu rādītāji pa ekonomiskajām kategorijām. 

Klasif. 
Kods 

Izdevumu rādītāji 
2012. g. 
izpilde  

LVL 

2013. g. 
izpilde 

 LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014. g.  

LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014. g. 

EUR 

2013.g 
pret 

2012.g.  
% 

2013.g 
pret 

2012.g. 
LVL 

1000 Atlīdzība 1449621 1507977 1676324 2385194 104 58356 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 1514 705 3281 4668 46,6 -809 

2200 Pakalpojumi 332454 370564 535556 762028 111,5 38110 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 268152 317333 356960 507909 118,3 49181 
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2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 2539 2538 2660 3785 100 -1 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 12324 9455 12093 17207 76,7 -2869 

3200 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecisko ražošanu 11360 4009 8304 11816 35,3 -7351 

4000 Procentu izdevumi 27402 11146 17150 24402 40,7 -16256 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 668 2974 38500 54781 0 2306 

5200 Pamatlīdzekļi 112360 1452248 268097 381468 1292,5 1339888 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti 81304 65939 89008 126647 81,1 -15365 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 11397 7127 11400 16221 62,5 -4270 

6400 Pārējie pabalsti un kompensācijas 23997 29809 33911 48251 124,2 5812 

7200 
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti 120090 147444 139566 198585 122,8 27354 

9000 
Budžetu transferti un mērķdotācijas 
kapitālajiem izdevumiem 117546 0 0   0 -117546 

  KOPĀ 2572728 3929268 3192810 4542962 152,7 1356540 

 

 

Tabula Nr. 5. Krimuldas novada pašvaldības speciālais budžets, t. sk. ziedojumi un dāvinājumi. 

Rādītāji 
2012.g. 
izpilde  

LVL 

2013.g. 
izpilde  

LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014.g.  

LVL 

Apstipr. 
budžets 
2014.g.  

EUR 

2013.g 
pret 

2012.g.  
% 

2013.g 
pret 

2012.g. 
LVL 

IEŅĒMUMI 233860 243833 230949 328609 4,3 9973 

Dabas resursu nodoklis 168840 152610 139999 199200 -9,6 -16230 

Autoceļu fonds (Valsts budžeta transferti)  61153 70209 90809 129209 14,8 9056 

Autoceļu fonds (Pašvaldības budžeta transferts)    11041 0       

Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 387 126 141 200 -67,4 -261 

Ziedojumi un dāvinājumi 3480 9847 0   183 6367 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 258585 430084 567876 808015 66,3 171499 

KOPĀ ieņēmumi ar atlikumu 492445 673917 798824 1136624 36,9 181472 

IZDEVUMI 62361 102607 798824 1136624 64,5 40246 

Ekonomiskā darbība (autoceļu uzturēšana) 49780 63818 132149 188031 28,2 14038 

Vides aizsardzība 9300 32175 666675 948593 246 22875 

Sociālā aizsardzība 0 6134 0       

Izglītība 3281 480 0   -85,4 -2801 

KOPĀ izdevumi  62361 102607 798824 1136624 64,5 40246 

  

Krimuldas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā bija LVL 243833. No 
kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 62.6% jeb LVL 152610 sastāda dabas resursu 
nodoklis, bet 33.3% (LVL 81250) autoceļu fonda līdzekļi, kuri paredzēti Krimuldas novada ielu 
un ceļu uzturēšanai. Uz 2013. gada sākumu speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums bija 
LVL 430084, no kuriem LVL 23643 ielu un autoceļu fonda līdzekļi, bet LVL 406241 dabas 
resursu nodokļa līdzekļi. Salīdzinot ar 2012. gadu, ielu un autoceļu fonda līdzekļi 
palielinājušies par 14.8 % jeb LVL 9056. Kopumā gada laikā ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti 
LVL 63818. Dabas resursu nodoklis 2013. gadā izlietots LVL 32175 apjomā.  
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Attēls Nr. 4. 2013.g. speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, % Attēls Nr. 5. 2013.gada speciālā budžeta izdevumu struktūra, % 

  

Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti LVL 6614 apmērā. 

Tabula 2. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā 

Ziedojuma mērķis 
Atlikums uz 
01.01.2013. 
LVL 

Saņemtie 
ziedojumi un 
dāvinājumi 
2013.g.  
LVL   

Izlietots 2013.g. 
LVL  

Atlikums uz 
01.01.2014.  
LVL 

Ziedojums Krimuldas vidusskolas labākajam 
sportistam, labākajai klasei un skolas viszinim 2013 

 300 300 0 

Ziedojums Krimuldas vidusskolai kultūrizglītībai  300 6 294 

Ziedojums Lēdurgas pamatskolai kultūrizglītībai  200 0 200 

Balva Lēdurgas p. skolas literārās jaunrades 
pulciņam 

200 301 173 328 

Ziedojums Krimuldas MMS mūzikas instrumenta 
iegādei 

 500 0 500 

Ziedojums Pētersonu ģimenei no Ziedot.LV  8247 6135 
2112 

 

KOPĀ 200 9848 6614 3434 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
Uz 31.12.2013. uz Krimuldas novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēti 
nekustamie īpašumi:  

• 52 ēkas (bilances vērtība uz 31.12.2013. Ls 3166535), 

• 3 dzīvokļi (bilances vērtība uz 31.12.2013. Ls 5749), 

• 110 zemes īpašumi ar kopējo platību 429.37 ha (kadastrālā vērtība Ls 508853), 

• 13 būves ar bilances vērtību uz 31.12.2012. Ls 21180. 
 

Krimuldas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 

• SIA ,,Krimuldas doktorāts”   LVL 7091.00 (100% līdzdalība) 

• SIA ,,Entalpija-2”    LVL  14156.00 (100% līdzdalība) 

• SIA “Lēdurgas komunālais dienests”  LVL 7300.00 (100% līdzdalība)  
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• SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze”   LVL 756.00 (2.16% līdzdalība) 

• SIA “Limbažu slimnīca”    LVL 54550.00 (4.28% līdzdalība) 

• AS “CATA”     LVL 15716.00 (1.6% līdzdalība) 

• SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži””  LVL  600.00 (1.2% līdzdalība) 

• SIA “ZAAO”     LVL 5430.00 (0.44% līdzdalība) 
 

Krimuldas novada pašvaldības finanšu pārskati 
 
Tabula Nr. 6. Krimuldas novada 2013.gada bilance. 

Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata 
perioda beigās, 
LVL 

Pārskata 
perioda 
sākumā, LVL 

  AKTĪVS     

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 9 257 710 8 274 368 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 11 528 9 883 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 7 513 8 537 

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 3 415 1 346 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 600 0 

1200 Pamatlīdzekļi 9 125 347 8 162 411 

1210 Zeme, ēkas un būves 7 040 683 6 057 580 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3 185 21 921 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 526 541 452 162 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 207 736 262 782 

1250 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi//Turējumā nodotie valsts un 
pašvaldību nekustamie  īpašumi 

1 178 414 1 223 572 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 168 788 144 394 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 115 974 102 074 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 28 547 19 647 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 77 052 77 052 

1380 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 10 375 5 375 

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 4 861 x 

1420 Citas ilgtermiņa prasības 4 861 x 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  1 382 845 1 513 309 

2100 Krājumi 31 712 34 035 

2300 Debitori 129 478 125 188 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 6 189 4 797 

2600 Naudas līdzekļi 1 215 466 1 349 289 

I. BILANCE (1000+2000) 10 640 555 9 787 677 

        

Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata 
perioda beigās 

Pārskata 
perioda sākumā 

  PASĪVS     

3000 Pašu kapitāls 9 193 907 8 442 810 

3300 Rezerves 0 1 758 896 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 9 193 907 6 683 914 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 6 683 914 6 679 382 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 2 509 993 4 532 

5000 Kreditori 1 446 648 1 344 867 

5100 Ilgtermiņa saistības 1 016 914 379 021 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 016 709 379 021 

5150 
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi//Ilgtermiņa nākamo 
periodu ieņēmumi 

205 0 

5200- 
5900 

Īstermiņa saistības 429 734 965 846 

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 183 629 76 400 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 68 270 39 687 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 122 310 113 396 

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 1 718 2 847 
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5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 986 2 508 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi//Nākamo periodu ieņēmumi 52 821 731 008 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 3 586 x 

5930 Avansā saņemtie transferti 49 235 x 

I BILANCE (3000+4000+5000) 10 640 555 9 787 677 

Kods 
Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata 
perioda sākumā 

  ZEMBILANCE     

9100 Zembilances aktīvi 38 951 36 757 

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi//Saņemamās soda un kavējuma naudas 38 951 36 757 

9500 Zembilances pasīvi 154 560 1 323 413 

9520 

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem 
par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un 
izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un 
Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem  

94 560 1 223 413 

9560 Izsniegtie galvojumi 60 000 100 000 

 
Kopumā  2013.gadā debitoru parādi, pašvaldības ilgtermiņa prasības un uzkrājumi sastādīja 
LVL 161747, savukārt kreditoru saistības – LVL 1446648. Lai īstenotu ERAF projektu 
“Ūdenssaimniecības attīstības Krimuldas novada Lēdurgā”, ir saņemts valsts galvojums LVL 
100000 apmērā par aizdevuma apmaksu līdz 20.12.2016. 

 
Tabula Nr. 7. Pārskats par Krimuldas novada pašvaldības aizņēmumiem 2013.gadā. 

Kods Aizdevējs Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums  

Atmaksas 
termiņš  

Aizņēmuma 
summa Ls  

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās  

09 Valsts kase Lēdurgas pamatskolas fasādes renovācija 22.11.2006 20.11.2016 41 000 16 400 12 300 

09 Valsts kase Krimuldas peldbaseina rekonstrukcija 12.05.2003 20.07.2013 250 000 16 000 0 

09 Valsts kase Lēdurgas sporta halles celtniecība 27.12.2007 20.12.2017 300 000 164 064 131 252 

09 Valsts kase Ielu apgaismojuma ierīkošana Lēdurgā 22.11.2006 20.11.2016 15 546 6 210 4 654 

09 Valsts kase Lēdurgas sporta halles celtniecība 24.09.2008 20.09.2018 200 000 124 204 102 272 

03 Valsts kase 
ELFLA projekta "Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina ēkas tehnisko palīgtelpu 
rekonstrukcija" 

30.06.2010 20.06.2015 173 247 63 748 57 747 

03 Valsts kase 
ELFLA projekta : Lēdurgas kultūras nama 
vienkāršota rekonstrukcija" 

30.06.2010 20.06.2015 64 197 23 835 21 393 

03 Valsts kase 
ELFLA projekts "Gājēju celiņu infrastruktūras 
sakārtošana Krimuldas novada Raganas ciema 
Dārza ielā"  

22.11.2011 20.11.2016 45 500 9 452 7 089 

03 Valsts kase 
ELFLA projekts "Ceļa seguma atjaunošana 
Krimuldas novada Raganā Dārza ielas 
rekonstrukcijai"  

22.11.2011 20.11.2016 122 454 31 508 23 631 

09 Valsts kase 
Pirmsskolas izglītības iestādes "Krimulda" ēkas 
rekonstrukcija 

17.04.2013 20.04.2023 840 000 0 840 000 

x Kopā x x x 2 051 944 455 421 1 200 338 

 

Krimuldas novada attīstības plānošana un būvniecība 

Attīstības plānošana  
Lai noteiktu Krimuldas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu un prioritātes, 2013.gadā 
uzsākta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Pēc stratēģijas izstrādes un 
apstiprināšanas paredzēta novada attīstības programmas sagatavošana, lai noteiktu 
priekšnosacījumus dažādu ES fondu līdzekļu apguvei un sabalansētai budžeta plānošanai 
nākamajam plānošanas periodam. 
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Kopš 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas Krimuldas novada teritorijas attīstības 
plānošanas datu bāzi veido atsevišķo teritoriālo vienību teritorijas plānojumi, kas izstrādāti 
2006. un 2009.gadā. Plānojumos noteiktās prasības būvniecībai un teritorijas izmantošanai ir 
atšķirīgas, tāpēc 2013.gada beigās pieņemts lēmums par Krimuldas novada attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādi. Paredzams, ka dokumenti tiks izstrādāti un 
apstiprināti līdz 2015.gada beigām. 

 

ES un citu ārējo finanšu avotu finansētie projekti 
2013. gadā Krimuldas novada Dome turpināja darbu pie finansējuma piesaistes no Eiropas Savienības 
fondiem pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai; turpināta vairāku Eiropas Savienības 
līdzfinansētu projektu īstenošana: „Projektu vadītāja piesaiste Krimuldas novada izaugsmei un 
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” (ESF, kopējās izmaksas LVL 18 500), divi projekti 
primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Lēdurgā un Raganā (ERAF, kopējās izmaksas 
LVL 45 000), uzsākts projekts bērnu rotaļu laukuma izveidei Sunīšos (ELFLA, kopējās izmaksas LVL 5 
000), kā arī pabeigts projekts par Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu (ELFLA, kopējās izmaksas 
LVL 2 100). 

2013.gadā īstenoti trīs daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, no kuriem 
divi ir pabeigti. 

 

Būvniecība 
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kopš 01.06.2013. Krimuldas novada mājas lapā tiek 
publiskota Būvvaldes informācija par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem, 
būvprojektiem un pieprasījumiem būvatļauju saņemšanai. 2013.gadā tika izsniegti 58 
plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 32 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 24 būves. 
2013.gadā Krimuldas novada Būvvalde ir izskatījusi, saskaņojusi un akceptējusi 60 
būvniecības projektu dokumentācijas. 

Krimuldas novada dome ir pieņēmusi lēmumus par 24 Zemes ierīcības projektu izstrādi un 12 
lēmumus par Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.  

2013.gadā Krimuldas novada teritorijā izstrādes stadijā bija 3 detālplānojumi, ar domes 
lēmumu apstiprināti un stājušies spēkā ir detālplānojums par VA "Īpaši  aizsargājamo 
kultūras pieminekli Turaidas muzejrezervāts"  Turaidā un detālplānojums zemes gabalam 
"Daudes"  Murjāņos. 

Ar KND lēmumu apstiprināts izstrādātais Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu 
grozījumu projekts, kas ir būtisks precizējums un regulējums būvniecības ieceru izskatīšanai 
Turaidas ciema zonā. 

 
Tabula Nr. 8. Būvvaldes informācija par 2013.gadu. 

 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi 53 52 44 58 

Apliecinājuma kartes 7 10 11 3 

Būvatļaujas 19 33 23 32 

Būvju pieņemšanas – nodošanas akti 24 14 26 24 

 

Galvenie uzdevumi 2014.gadā 
 
Apzinoties negatīvās demogrāfiskās un migrācijas tendences valstī un novadā, īpaša 
uzmanība jāpievērš esošo iedzīvotāju “noturēšanai” novadā un jaunu iedzīvotāju piesaistei. 
Kā prioritārie pasākumi perspektīvā šo mērķu sasniegšanā paredzēta ūdenssaimniecības un 
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notekūdeņu savākšanas infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana, dzīvesvides kvalitātes 
uzlabošana, novada izglītības kvalitātes pilnveidošana.  

Lai kvalitatīvi sagatavotos nākamajam programmēšanas periodam, būtiski ir savlaicīgi 
sagatavot novada attīstības programmu, kas līdz šim novadā nav tikusi izstrādāta. 

Lai nodrošinātu Krimuldas novada īpašumā esošā Lēdurgas Dendroparka attīstību, 2014.gadā 
paredzēta Rekonstrukcijas plāna izstrāde Dendroparka vadītājas I.Rubīnas pārraudzībā. 
Tāpat iecerēta Dabas aizsardzības plāna izstrāde Lēdurgas Dendroparkam, lai nodrošinātu 
tajā esošo vērtību saglabāšanu.  

Turpināms darbs pie ES fondu un citu ārējās finanšu palīdzības projektu piesaistes un esošo 
projektu īstenošanas: 

• Krimuldas novada Garlība Merķeļa pamatskolas pirmsskolas grupu ēkas „Lācītis” 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbi; 

• Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Ezerciems” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi; 

• projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krimuldas novada  
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošana; 

• Krimuldas novada domes un Tautas nama ēkas fasādes renovācija; 

• Inciema torņa ēkas rekonstrukcijas un fasādes renovācija. 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valmierā 

  Nr.  PA2/2013 

 

Krimuldas novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Krimuldas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

▪ 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

▪ 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

▪ Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

▪ Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

▪ finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

 

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, 

kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav šajā finanšu 

pārskatā.  

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. 

oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī 

par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu 

pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 

izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem 

revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno 

un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek 

izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai 

kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 

novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu 

pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi 

noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par 

kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

 Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par Krimuldas novada domes finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2013. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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