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KRIMULDAS NOVADS
Krimuldas novads tika izveidots 

2009. gada 1. jūlij ā, administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā, 
apvienojoties Krimuldas un Lēdurgas 
pagastam. Krimuldas novads atrodas 
valsts centrālajā daļā, Rīgas plānošanas 
reģionā, robežojas ar Inčukalna, 
Limbažu, Līgatnes, Pārgaujas, Sējas un 
Siguldas novadiem. Krimuldas novada 
teritorijas platība ir 340 km2, no tiem 
Krimuldas pagasta teritorija sastāda 179 
km2, Lēdurgas pagasta teritorija – 160 
km2. Novada teritoriju šķērso valsts 
nozīmes autoceļš A3 Inčukalns – 
Valmiera. Novada administratīvais centrs 
atrodas Raganā, pakalpojumu centrs 
atrodas Lēdurgā. Vēl novadā ir šādas 
apdzīvotas vietas: Inciems, Lode, Sunīši 
un Turaida. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 
2012. gadā Krimuldas novadā bija 5609 
patstāvīgais iedzīvotājs, iedzīvotāju 
blīvums – 16,9 cilvēki uz 1 km2. 

Krimuldas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2012. gadā reģistrēti: 

• 43 jaundzimušie – 17 meitenes un 
26 zēni; 18 no jaundzimušajiem ir 

pirmie bērni ģimenē, 17 – otrie, 6 
– trešie, 2 – ceturtie            
ģimenē; 

• 44 laulības – 35 noslēgtas 
baznīcā, 9 noslēgtas 
Dzimtsarakstu nodaļā; 

• 53 mirušie.  
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 2 
baznīcas. Pakalpojumus tūristu 
uzņemšanā, ēdināšanā un brīvā laika 
pavadīšanā sniedz vairāk kā desmit 
uzņēmēji.  

Lielākie uzņēmumi Krimuldas 
novadā ir Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve, SIA „Maiznīca Flora”, SIA 
„L ēdurgas miesnieks”, CBF „Grante”, 
SIA „Laimas”, SIA „Krimulda”, z/s „M. 
Gierkens”, z/s „Kalndunduri”, SIA 
„Vidzemes putniņi”, z/s „Melderi”, z/s 
„Ozoliņi”, SIA „L Z īlītes” u.c. 

 

Krimuldas novada zemes struktūra 
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KRIMULDAS NOVADA DOME 
Krimuldas novada Domes juridiskā 

adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads, LV 2144. 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 
90000068799. Domes priekšsēdētājs – 
Mārtiņš Ozoliņš, galvenā grāmatvede – 
Inga Kalniņa. Krimuldas novada Dome 
darbojas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” un pašvaldības nolikumu. 

Krimuldas novada pašvaldības 
lēmējinstitūciju – domi – veido 15 
deputāti: 

Mārtiņš Aņisimovs, 
Inga Cielēna, 
Jānis Eisaks, 
Māris Eisaks, 
Rita Erdmane, 
Sintija Kļaviņa 
Aigars Legzdiņš 
Viesturs Liepiņš, 
Voldemārs Logins. 
Vizma Miķelsone, 
Marita Mazureviča - Motte, 
Mārtiņš Ozoliņš, 
Ilze Pētersone, 
Karolis Treijs, 

 Atis Vallis, 
Domes lēmumu projektu kvalitatīvai 

sagatavošanai un iepriekšējai izskatīšanai 
ir izveidotas pastāvīgās komitejas, domes 
deputāti. Krimuldas novada domē 
darbojas šādas pastāvīgās komitejas: 

1. Izglītības, kultūras un sporta 
pastāvīgā komiteja;  

2. Administratīvās kārtības, 
attīstības un pakalpojumu 
pastāvīgā komiteja; 

3. Sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības pastāvīgā komiteja; 

4. Finanšu pastāvīgā komiteja. 
Pašvaldības pieņemtie lēmumi atbilst 

Latvijas Republikas likumdošanai, tie ir 
vērsti uz drošas un ekoloģiski tīras vides 
nodrošināšanu iestādēs un visā 

administratīvajā teritorijā kopumā. 
Ieplānotie un izlietotie līdzekļi, pieņemot 
lēmumus un tos realizējot, virzīti uz 
lietderīgu un ilgtspējīgu finanšu 
izlietojumu un īpašumu saglabāšanu. 

Pateicoties regulārai un aktīvai domes 
deputātu un administrācijas darbinieku 
rīcībai, veikta saprātīga īpašumu 
apsaimniekošana, nodrošināta 
pašvaldības funkciju realizācija un 
pieejamība, lietderīgi izmantojot esošos 
resursus un finanšu līdzekļus. 

Saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”, Krimuldas novada Domes 
galvenie uzdevumi ir: 

• gādāt par iedzīvotāju komunālo 
pakalpojumu organizēšanu, 
administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

• veicināt sabiedrības izglītību, 
kultūru, kā arī tradicionālo vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību; 

• nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, veicinot iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu, sniegt 
sociālo palīdzību; 

• gādāt par cilvēku drošību, 
nodrošinot sabiedrisko kārtību. 

2012. gadā notikušas 12 Izglītības, 
kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 
sēdes, 7 Administratīvās kārtības, 
attīstības un pakalpojumu pastāvīgās 
komitejas sēdes, 11 Sociālās palīdzības 
un veselības aizsardzības pastāvīgās 
komitejas sēdes, 12 Finanšu pastāvīgās 
komitejas sēdes un 19 domes sēdes. 
 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
2012. gadā Krimuldas novada Dome 

ir saņēmusi 1464 dokumentus, nosūtījusi 
1171 dokumentu. 

Lai nodrošinātu pašvaldības un 
iedzīvotāju sadarbību, un informētu par 
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aktualitātēm Krimuldas novadā, 
Krimuldas novada Dome ne retāk kā reizi 
mēnesī izdod informatīvo izdevumu 
„Krimuldas novada vēstis”. 2012. gadā 
izdoti 21 informatīvā izdevuma numuri, 
izdevums pieejams bezmaksas gan 
drukātā formātā, gan elektroniski. 

Tāpat informācija par aktuālajiem 
notikumiem pašvaldībā ir pieejama 
Krimuldas novada Domes mājaslapā 
internetā www.krimulda.lv. Kopš 2010. 
gada Krimuldas novada Domes lēmumi ir 
pieejami elektroniski domes mājaslapā 
internetā.  

 
PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

Pašvaldības funkciju realizēšanai ir 
izveidotas sekojošas iestādes: 

1. Krimuldas novada Domes 
administrācija, 

2. Krimuldas novada Būvvalde, 
3. Krimuldas novada Sociālais 

dienests, 
4. Krimuldas novada Dzimtsarakstu 

nodaļa, 
5. Krimuldas novada Bāriņtiesa, 
6. Krimuldas vidusskola, 
7. Turaidas pamatskola, 
8. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola, 
9. Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Krimulda”, 
10. Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Ezerciems”, 
11. Krimuldas mūzikas un mākslas 

skola, 
12. Lēdurgas mākslas skola, 
13. Krimuldas tautas nams, 
14. Lēdurgas kultūras nams, 
15. Krimuldas bibliotēka, 
16. Inciema bibliotēka, 
17. Turaidas bibliotēka, 
18. Lēdurgas bibliotēka, 
19. Atmodas bibliotēka, 
20. Veco ļaužu nams „Krimulda”, 

21. Veco ļaužu mītne „Pēterupe”, 
22. Sporta un atpūtas centrs 

„Namiņš”, 
23. Lēdurgas sporta centrs. 

 Krimuldas novada pašvaldības 
iestādēs nodarbinātas aptuveni 313 
personas, no kurām 249 ir sievietes, 64 
vīrieši. Lielākais nodarbināto skaits ir 
izglītības iestādēs un ar augstāko 
izglītību. 2012. gadā pašvaldības iestādēs 
pieņemtas darbā 98 personas, atbrīvotas – 
91. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja 
sekojošās iestādēs: 

1. SIA „Entalpija-2”, 
2. SIA „Krimuldas doktorāts”, 
3. SIA „Lēdurgas komunālais 

dienests”, 
4. SIA „Rīgas apriņķa avīze”, 
5. SIA „Limbažu slimnīca”, 
6. SIA „Olimpiskais centrs 

„Limbaži””, 
7. SIA „ZAAO”, 
8. AS „CATA”. 
 

NOZĪMĪGĀKIE IEGULDĪJUMI NO 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETA, EIROPAS 
SAVIENĪBAS UN CITU ĀRĒJO 
FINANŠU AVOTU FINANSĒTIE 
PROJEKTI 

2012. 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”, pabeigts projekts 
„Krimuldas novada izglītības iestāžu 
informatizācija”, kā arī divi projekti 
primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu Lēdurgā un 
Raganā. 2012. gada vasarā pabeigts 
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ELFLA finansēts projekts, kura ietvaros 
tika iekārtoti divi bērnu rotaļu laukumi 
Lēdurgā un Raganā. 

2012. gadā nozīmīgākās pašvaldības 
finansētās aktivitātes:  

Aktivit āte Izmaksas, 
LVL

• Krimuldas doktorāta 
jumta seguma maiņa 

16 685

• ceļu caurteku remonts 1 663

• PII „Lēdurga” telpu 
remonts 3 193

• Krimuldas vidusskolas 
telpu remonts 

8 850

• Turaidas pamatskolas 
telpu remonts 

3 501

• Bāriņtiesas kabineta 
remonts 

1 708

• asfalta ceļu bedrīšu 
aizdare 3 648

 
NOZĪMĪGĀKĀS PLĀNOTĀS 
AKTIVIT ĀTES 2013. GADĀ 

• Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina ēkas renovācijas 
trurpināšana; 

• PII „Krimulda” rekonstrukcija, 
palielinot vietu skaitu līdz 130; 

• doktorāta ēku remonts Raganā un 
Lēdurgā; 

• Krimuldas novada ģerboņa 
izstrāde; 

• rotaļu laukuma izveide Sunīšos; 
• Lēdurgas un Inciema pirmsskolas 

izglītības iestāžu ēku siltināšanas 
projekta izstrāde. 

 
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBA 

SIA „Entalpija-2”  sniedz 
komunālos pakalpojumus 859 klientiem. 
2012. gadā strādājošo skaits bija 12 
cilvēki. 2012. gada neto apgrozījums    
211 682 LVL, peļņa LVL -5907. 
Debitoru parādi LVL 106 969. 

SIA „L ēdurgas komunālais 
dienests” 2012. gada neto apgrozījums  
LVL 37 101,  peļņa LVL 1286.  Peļņa 
tiek ieskaitīta bilances kontā „Pārējās 
rezerves” iespējamo turpmāko gadu 
zaudējumu segšanai. 

2011. gadā tika īstenots  ERAF 
atbalstītais projekts „Ūdenssaimniecības 
attīstība  Krimuldas novada Lēdurgā” un 
2012. gada 8. maijā  jaunizbūvētās 
inženiertehniskās būves un iekārtas ir 
nodotas ekspluatācijā. Līdz ar projekta 
īstenošanu uzlabojusies patērētājiem 
novadītā ūdens kvalitāte, kā arī savākto 
notekūdeņu attīrīšana, kas samazina 
piesārņojumu uztverošajā ūdenstecē – 
Aģes upē. 
Projekta īstenošanai saņemts Valsts kases 
kredīts LVL 100 000 apmērā. Uz 
01.01.2013. atmaksāts LVL 20 000.  

Kopējie debitoru parādi uz 
31.12.2012. ir LVL 10 519. , no tiem 
LVL 5 920  ir iedzīvotāju parādi par 
komunālajiem pakalpojumiem. Ar 
parādniekiem tiek strādāts, sūtot 
brīdinājuma vēstules,  mutisku pārrunu 
ceļā. Sadarbībā ar parādu piedziņas firmu  
„PAUS KONSULTS” 2012. gadā ir 
atgūti apm. LVL 750, taču kopējā parādu 
summa būtiski nav mainījusies.  Plānots 
2013. gadā ieilgušos parādus iesniegt 
tiesā parādu piedziņai bezstrīdus kārtībā. 

Krimuldas novada būvvaldē 2012. 
gadā izsniegtas 23 būvatļaujas un 
ekspluatācijā nodotas 26 ēkas un būves. 
Izsniegti plānošanas un arhitektūras 
uzdevumi: 44. Projektu dokumentācijas 
saskaņošana/akceptēšana (robežplānu 
saskaņojumi) 62 (14). Lēmumi par 
atļauju izstrādāt zemes ierīcības 
projektus: 17. Zemes ierīcības projekti 
apstiprināti ar Domes lēmumu: 8. 
Detālplānojumu izstrādes, vadīšana, 
apstiprināšana: 6. 
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Krimuldas tautas namā 2012. gadā 
notikušas vairāk kā 40 aktivitātes, kurās 
piedalīties aicināts  ikviens novada 
iedzīvotājs: 6 profesionāļu koncerti un 
izrādes, 1 klasiskās mūzikas koncerts, 1 
diskotēka ar šovprogrammu, 6 leļļu teātra 
izrādes, 12 amatierkolektīvu koncerti, 5 
atpūtas vakari un 8 izstādes.  Turpinām 
tradīciju, kurā iepazīstinām ar jaunumiem 
latviešu kino pasaulē, mēģinām mazos 
skatītājus „ievest” latviešu multfilmu 
pasaulē, kā arī  attīstām amatierkolektīvu 
darbību un uzsākam interešu grupu 
nodarbības. Telpu trūkuma dēļ, savā 
darbībā esam ļoti ierobežoti, tāpēc 
plānojam aktivitātes, kuras savstarpēji 
viena otrai netraucētu. Kā noturīga 
vērtība Tautas namā ir pašdarbības 
kolektīvi: vīru koris „Vecie draugi”, 
VPDK „Dzirnakmeņi”, amatierteātris, 
bērnu vokālais ansamblis „Podziņas” , 
jauniešu vokālais ansamblis „Canto”, 
TLMS „Krimulda” , bērnu deju kolektīvs. 
Interešu grupas: līnijdejotājas „Happy 
dance” , ārstnieciskās vingrošanas grupa, 
šoferu kursi un ģitārspēles pulciņš. 

2012. gads Dziesmu un Deju svētku 
kolektīviem bija svarīgs ceļā uz 2013. 
gadā gaidāmajiem XXV Dziesmu un XV 
Deju svētkiem, jo  tikai tie kolektīvi, kuri 
piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras 
centra rīkotajās skatēs un rādīja labu 
sniegumu, varēja cerēt, ka būs šo unikālo 
svētku dalībnieki. No Krimuldas tautas 
nama svētku dalībnieku skatēm 
gatavojās: Vīru koris, dejotāji, tautas 
lietišķās mākslas studijas audējas ar 
darbiem izstādē, un jauniešu vokālais 
ansamblis.  

Budžetā plānojam līdzekļus materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai. Aktīvi 
sekojam līdz iespējām apgūt ES 
finansējumu. 2011. gadā iesniegtā 
projekta ELFLA LEADER programmā, 
realizācija tika pabeigta 2012. gadā, kā 

rezultātā Tautas namā tika iegādāta deju 
grīda, ekrāns video projekcijām un TV. 
Ar Krimuldas novada domes 
piešķirtajiem līdzekļiem foajē zāles 
logiem izgatavotas žalūzijas. 

Lēdurgas kultūras namā 2012. gadā 
notikuši vairāk nekā 49 nozīmīgi 
pasākumi, no tiem 7 amatierkolektīvu 
koncerti, 7 valsts svētki un tradicionālas 
norises, 10 atpūtas pasākumi 
pieaugušajiem, 8 pasākumi bērniem, 2 
izstādes, 5 profesionāļu koncerti un 
izrādes, 5 semināri un izglītojošas 
norises, 3 kino demonstrējumi, 1 
gadatirgus un 1 talka. 

2012. gadā Lēdurgas kultūras namā 
darbojās pirmskolas vecuma bērnu deju 
kolektīvs, 1. – 4. klašu deju kolektīvs; 
bērnu popgrupa „Kastanīši”, 5. – 9. klašu 
skolēnu koris, bērnu folkloras kopa 
„Putni”, pieaugušo folkloras kopa „Lielie 
putni”, jauktais koris „Lettegore”, 
vokālais ansamblis „Jautrās 
vecmāmiņas”, bērnu koris, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs. 

Krimuldas vidusskolā 2012. gadā 
mācījās 340 izglītojamo, strādāja 39 
pedagogi, no kuriem 9 maģistri, 4 
pedagogi ir interešu izglītības nodarbību 
vadītāji. Skolā darbojās 4 pagarinātās 
dienas grupas 1. – 4. klašu 
izglītojamajiem. Ir atbalsta personāls: 
psihologs, logopēds, medmāsa, 
finansējums pietrūkst sociālam 
pedagogam. 

Krimuldas vidusskola ir izgājusi 
akreditāciju un gan skola, gan izglītības 
programmas  ir akreditētas līdz 2018.gada 
3. jūlijam.  

2012.gada 20. jūlij ā skola licencēja 
divas papildus izglītības programmas, kas 
no 2012. gada 1. septembra tiek  
īstenotas: (1) speciālo pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās  
traucējumiem, (2) vispārējo vidējās 
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izglītības humanitāro un sociālā virziena 
programmu. 

2012. gada janvārī 2. semestri uzsāk 
41 izglītojamais, kuru vidējais vērtējums 
ir 7.5 balles un augstāk, bet 2012. gada 
septembrī skolā mācās 56 izglītojamie, 
kuru vidējais vērtējums ir augstāks par 
7.5 ballēm.  Ir 5 Censonības stipendiāti 
(vidusskolēni, kuriem nav zemāka 
vērtējuma par 7 ballēm nevienā mācību 
priekšmetā).  

Pēc centralizēto eksāmenu 
rezultātiem Krimuldas vidusskola 
ierindojas 3. vietā Pierīgas novadu 
vidusskolu grupā.  

Esam saņēmuši divas pateicības no 
Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas 
Banku augstskolas par labi sagatavotiem 
izglītojamajiem, kuri uzrāda labas un 
teicamas sekmes, ir aktīvi sabiedriskajā 
dzīvē.  

Izglītojamie veiksmīgi piedalījās 
dažādās Pierīgas novadu skolu mācību 
priekšmetu olimpiādēs:  

1. vieta – latviešu valodas, vācu 
valodas, angļu valodas, vizuālās mākslas, 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs. 

2. vieta – bioloģijas (10. – 12. kl. 
grupā), vācu valodas, fizikas, vēstures 
(10. – 12. kl. grupā) un mūzikas 
olimpiādēs. 

3. vieta – bioloģijas (5. – 9.kl. grupā), 
ķīmijas olimpiādēs. 

Atzinības – vācu valodas, latviešu 
valodas (10. – 12.kl. grupā), ģeogrāfijas, 
angļu valodas, sākumskolas olimpiādēs.  

Iegūtas godalgotas vietas sacensībās 
volejbolā, basketbolā, vieglatlētikā un 
konkursā „Pazīsti savu organismu” – 3. 
vieta.  

Izglītojamie tika izvirzīti uz valsts 
olimpiādi vēsturē, latviešu valodā un 
mūzikā, kur ieguva 3. vietu (mūzikā).  

Izglītojamie aktīvi darbojās interešu 
nodarbībās un Pierīgas novada skatēs, 

jauktais koris, vokālais ansamblis 
„Ziedlapiņas” ieguva III pakāpi, 2. – 4. 
kl. korim II pakāpes diplomi, sporta 
aktivitāšu jomā vidusskolu grupā – 4.v 
ieta. 

Krimuldas vidusskolā tika 
noorganizēta „Olimpiskā diena – 2012” , 
kurā piedalījās arī Turaidas un Lēdurgas 
pamatskolas izglītojamie. Krimuldas 
vidusskolas  1. b klases izglītojamais T. 
Treijs ieguva 3. vietu „Latvijas Olimpiskā 
diena 2012” zīmējumu konkursā! 

Par pašvaldības līdzekļiem skolā 
renovētas divas klašu telpas. Viena no 
tām aprīkota ar mūsdienīgu datortehniku, 
kā rezultātā skolas bez mūsdienīgajiem 
dabaszinību kabinetiem var lepoties arī ar 
moderni aprīkotu datorklasi.  

Skolā sakārtota un papildināta 
videonovērošanas sistēma. 

2011./12. m.g. veiksmīgi darbojās 
skolas padome (reizi mēnesī vecāki, 
izglītojamie un pedagogi, pašvaldību 
pārstāvošais domes priekšsēdētājs tikās, 
lai līdzdarboties un pilnveidotu skolas 
dzīvi). Skolā turpina darboties 
elektroniskais žurnāls, skolai ir sava 
mājas lapa, kas nodrošina saziņu ar 
vecākiem.  

Turpinām darboties Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā 
„Draudzīga skola”.  

ESF projekta „Vispārējās izglītības 
pedagogu tālākizglītība” ietvaros vairāk 
nekā 20 Krimuldas vidusskolas pedagogi 
ieguva praktiska iemaņas darbā e- vidē.   

Comenius projekta „Nils Holgersons 
ceļo apkārt Baltijas jūrai” ietvaros vairāk 
nekā 26 skolēni piedalās starptautiskās 
aktivitātē – konferencē Igaunijā 
diskusijās interneta portālā etwinning.net. 
Tāpat ir uzsākta jauna projekta iniciatīva, 
kurā piedalās 8 Eiropas dalībvalstis,  
2012. gada nogalē 1 Krimuldas novada 
pedagogs piedalījās sagatavošanās 
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seminārā Spānijā. Nākoša mācību gadā 
projektā iecerēts pētīt jauniešu 
iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Garl ība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolā 2012. gada 31.decembrī 
mācījās 87 skolēni, pirmskolas izglītības 
grupās 44 izglītojamie. Skolā strādāja 21 
pedagoģiskais darbinieks, t.sk. 
pirmskolas izglītības grupās – 4.   

Iegūtas godalgotas vietas  Pierīgas 
novadu olimpiādēs: 1. vieta vizuālās 
mākslas, divas 3. vietas matemātikas. 
Saņemtas  piecas atzinības: matemātikas 
olimpiādē, ķīmijas olimpiādē (2), latviešu 
valodas olimpiādē (2). Viena skolniece 
Pierīgas skatuves runas konkursā ieguva 
3. vietu.  

Trešo gadu 3.-7.klašu skolēni 
iesaistījušies Latvijas Valsts mežu 
organizētajā projektā ,,MAMMA 
DABA”, iegūstot atzinību.  

5. klases skolēni piedalījušies ,,ZZ 
Čempionātā”.  

21 no 50 (4. – 9.kl.)  skolēnam   
piešķirtas brīvpusdienas no pašvaldības 
budžeta par labām un teicamām sekmēm 
(vidējais sekmju līmenis ir 7,5 un 
augstāks).  

Turaidas pamatskolā 2012. gadā 1. 
– 9. klašu grupā skolēnu skaits bija 48, 5. 
– 6. gadīgo apmācības grupā – 5 bērni, 
skolā strādāja 18 pedagogi. 
Ārpus mācību darba skolēniem dota 

iespēja nodarboties ar sportu, dejošanu. 

Pirmskolas izglītības iestādē 
„Ezerciems” 2012. gadā darbojās 5 
grupas, kuras apmeklēja 86 bērni, iestādē 
strādāja 13 pedagogi. Rinda uz vietām 
pirmskolas izglītības iestādē nebija. 

Pirmskolas izglītības iestādē 
„Krimulda”  2012. gadā darbojās 4 
grupas, kuras apmeklēja 81 bērns, iestādē 
strādāja 12 pedagogi. Rinda uz vietām 
pirmskolas izglītības iestādē – 116 bērni. 

Krimuldas novada bāriņtiesa 2012. 
gadā pieņēmusi 45 lēmumus, no tiem 3 
vienpersoniskus. 

Saņemti 107 dokumenti, izskatīti 38 
iesniegumi un sūdzības, nosūtītas 254 
iniciatīvas un atbildes vēstules. 

Tiesās iesniegti 4 prasības pieteikumi, 
6 personām atņemtas bērna aprūpes 
tiesības, 3 personām atjaunotas aprūpes 
tiesības, kārtotas 2 adopcijas lietas, 
nodibinātas 2 aizbildnības, izbeigta 1 
aizbildnība, 1 bērns ievietots 
audžuģimenē, iecelts 1 aizgādnis, 
ārpusģimenes aprūpes iestādē atradās 1 
bērns. 

Pārraudzītas 10 aizbildnības lietas, 4 
audžuģimeņu lietas, 10 lietas par bērna 
mantas pārvaldīšanu, 8 aizgādnības lietas. 

Veikti 263 apliecinājumi, kas 
juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem 
apliecinājumiem. 
 

 



 
 

 

Krimuldas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats                                      10 

KRIMULDAS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

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 
2012. gadā bija 2 783 480 lati – par 4.5 % 
mazāk nekā 2011. gadā. Lielāko 
pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru veido 
nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 2012. gadā bija 1 643 070 lati, 
kas ir 59.0% no kopējiem budžeta 
ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma 
nodokļa īpatsvars budžetā ir 8.3%, tā 
kopējā summa ir 230 244 lati. 2012. gadā 
nekustamā īpašuma nodoklis iekasēts 
96.7% apmērā no aprēķinātās nodokļa 
summas. Transfertu ieņēmumi (dotācijas 

no valsts un pašvaldību budžetiem) ir Ls 
735 438 apmērā, tai skaitā mērķdotācija 
pedagogu atalgojumam Ls 478951, 
Eiropas Savienības (ES) un valsts 
līdzfinansējuma daļa ES īstenotajiem 
projektiem – Ls 112439. Ieņēmumi no 
citām pašvaldībām par Krimuldas novada 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ir Ls 100097.  

Par pašvaldības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem saņemti Ls 158134, kas ir 
par 1.7% 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. 

 

Pārskats par Krimuldas novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem 

Ieņēmumu rādītāji 2011. g. 
izpilde  

 
LVL 

2012. g. 
izpilde  

 
LVL 

Apstiprin. 
budžets 
2013. g. 

LVL 

2012. g. pret 
2011. g.  

 
% 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
LVL 

Nodokļu ieņēmumi kopā 1801705 1873314 1813945 4 71609 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 1573409 1643070 1604769 4,4 69661 

Nekustamā īpašuma nodoklis 228296 230244 209176 0,9 1948 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 13751 16594 13465 20,7 2843 
Procentu ieņēmumi par 
depozītiem un kontu 
atlikumiem  812 363 500 -55,3 -449 
Valsts un pašvaldību 
nodevas 4099 7570 6450 84,7 3471 

Naudas sodi un sankcijas 5712 7423 5400 30 1711 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 49 40 40 -18,4 -9 
Ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas, pamatparāda 
kapitalizācijas 3079 1198 1075 -61,1 -1881 
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Ieņēmumu rādītāji 2011. g. 
izpilde  

 
LVL 

2012. g. 
izpilde  

 
LVL 

Apstiprin. 
budžets 
2013. g. 

LVL 

2012. g. pret 
2011. g.  

 
% 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
LVL 

Transferti 943601 735438 590654 -22,1 -208163 
Pašvaldību saņemtie valsts 
budžeta transferti noteiktam 
mērķim 694795 509055 361978 -26,7 -185740 
Pašvaldību no valsts budžeta 
iestādēm saņemtie transferti 
ES politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 142945 112439 38318 -21,3 -30506 
Pašvaldību budžetā saņemtā 
dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda   6290 44060     
Pārējie pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta iestāžu 
transferti     38298     

Pašvaldību budžetu transfert 105861 107654 108000 1,7 1793 
Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 156837 158134 159124 0,8 1297 
Maksājumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 155462 158134 159124 1,7 2672 
Pārējie ieņēmumi par 
budžeta iestāžu 
pakalpojumiem 1375 0   -100 -1375 

KOPĀ ieņēmumi 2915894 2783480 2577188 -4,5 -132414 
Naudas līdzekļu atlikums uz 
gada sākumu 809228 887599 919205 9,7 78371 

Saņemtie aizņēmumi 128364 0 840000   -128364 

Kopējie budžeta līdzekļi 3853486 3671079 4336393 -4,7 -182407 
 

2012. gada budžeta ieņēmumu struktūra 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI  

Krimuldas novada pašvaldības 
2012. gada budžeta izdevumos izlietoti 
Ls 2572728, kas ir par 24.2 % jeb Ls 
823134 mazāk, nekā bija plānots. Pilnībā 
netika iztērēti avansi, kas bija ieskaitīti no 
Eiropas fondiem dažādu projektu 
realizēšanai, un ne tik raiti notiek PII 
Krimulda rekonstrukcija.  

Pamatbudžeta izdevumi ir atbilstoši 
valdības noteikto funkciju klasifikācijai 
un paredzēti pašvaldības veicamo 
funkciju finansēšanai. Vislielākais 
izlietoto pašvaldības budžeta līdzekļu 
īpatsvars 2012. gadā ir izglītības funkciju 
nodrošināšanai Krimuldas novadā – 
62.4%; kultūrai –9.9%; sociālai 
aizsardzībai – 12.6%; vispārējiem 
valdības dienestiem (pārvalde, 
dzimtsarakstu nodaļa, %-tu maksa par 

kredītiem) – 9.0%; pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai (novada 
sakopšanas darbi, kapu saimniecība, ielu 
apgaismojums) – 3.2%; pārējiem 
izdevumiem (sabiedriskā kārtība, 
būvvalde, veselības aizsardzība) – 2.9%. 
No vispārējiem valdības dienesta 
izdevumiem 11.8% 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 
4.4%, bet maksa par pakalpojumiem – 
12.9% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem.  

 

Pārskats par Krimuldas novada pašvaldības budžeta izdevumiem 

Izdevumu rādītāji  
 
 
 

2011. g. 
izpilde  

 
LVL 

2012. g. 
izpilde  

 
LVL 

Apstiprin. 
budžets 
2013. g.  

LVL 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
% 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
LVL 

Atl īdzība 1449171 1449621 1507289 100 450 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 9567 1514 1695 15,8 -8053 

Pakalpojumi 308272 332454 481413 107,8 24182 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 257038 268152 305714 104,3 11114 
Grāmatas un periodiskie 
izdevumi 2264 2539 2630 112,1 275 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 6695 12324 13858 184,1 5629 
Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecisko ražošanu 16241 11360 10395 69,9 -4881 

Procentu izdevumi 37118 27402 33950 73,8 -9716 

Nemateriālie ieguldījumi   668 35280 0 668 

Pamatlīdzekļi 425304 112360 1559590 26,4 -312944 

Pensijas un sociālie pabalsti 126759 81304 88095 64,1 -45455 

Sociālie pabalsti natūrā 18008 11397 12900 63,3 -6611 

Pārējie pabalsti un 1400 23997 26950 1714,1 22597 
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Izdevumu rādītāji  
 
 
 

2011. g. 
izpilde  

 
LVL 

2012. g. 
izpilde  

 
LVL 

Apstiprin. 
budžets 
2013. g.  

LVL 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
% 

2012. g. pret 
2011. g. 

 
LVL 

kompensācijas 
Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 103684 120090 133551 115,8 16406 
Budžetu transferti un 
mērķdotācijas kapitālajiem 
izdevumiem 0 117546 0   117546 

KOPĀ 2761521 2572728 4213310 93,2 -188793 
 

2012. gada pamatbudžeta izdevumi pa EKK 

59,0%

0,1%

13,5%

10,9%

0,1%

0,5%

0,4%

1,2%

4,6%

4,7%

4,9%

Atlīdzība

Komandējumi un dienesta

braucieni

Pakalpojumi

Krājumi, materiāli,

energoresursi, preces, biroja

preces un inventārs

Grāmatas un periodiskie

izdevumi

Budžeta iestāžu nodokļu

maksājumi

Subsīdijas un dotācijas

komersantiem, biedrībām un

nodibinājumiem, izņemot

lauksaimniecisko ražošanu

Procentu izdevumi
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS,  
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

Krimuldas novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā 
bija Ls 233860. No kopējiem speciālā 
budžeta ieņēmumiem 72.2% jeb Ls 
168840 sastāda dabas resursu nodoklis, 
bet 26.2% (Ls 61153) autoceļu fonda 
līdzekļi, kuri paredzēti Krimuldas novada 
ielu un ceļu uzturēšanai. Uz 2012. gada 
sākumu speciālā budžeta naudas līdzekļu 
atlikums bija Ls 258585, no kuriem 

Ls 11883 ielu un autoceļu fonda līdzekļi, 
bet Ls 246702 dabas resursu nodokļa 
līdzekļi. Salīdzinot ar 2011. gadu, ielu un 
autoceļu fonda līdzekļi samazinājušies 
par 14.4 % jeb Ls 10310. Kopumā gada 
laikā ceļu un ielu uzturēšanai izlietoti Ls 
49780. Dabas resursu nodoklis 
2012. gadā izlietots Ls 9300 apjomā. 
Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti Ls 
3280 apmērā. 

 

Pārskats par Krimuldas novada pašvaldības speciālo budžetu 

Rādītāji 2011. g. 
izpilde  

 
LVL 

2010. g. 
izpilde  

 
LVL 

Apstiprin. 
budžets 
2013. g.  

LVL 

2012. g. pret 
2011. g.  

 
% 

2012. g. pret 
2011. g.  

 
LVL 

IEŅĒMUMI 239474 233860 226615 -2,3 -5614 
Dabas resursu nodoklis 166756 168840 160000 1,2 2084 
Autoceļu fonds (Valsts 
budžeta transferti)  

71463 61153 55174 -14,4 -10310 

Autoceļu fonds (Pašvaldības 
budžeta transferts)  

    11041     

Procentu ieņēmumi no kontu 
atlikumiem 

217 387 400 78,3 170 

Ziedojumi un dāvinājumi 1038 3480   235,3 2442 
Līdzekļu atlikums gada 
sākumā 

181665 258585 429884 42,3 76920 

KOPĀ ieņēmumi ar 
atlikumu 

421139 492445 656499 16,9 71306 

IZDEVUMI 87380 62361 656499 -28,6 -25019 
Vispārējie valdības dienesti 39 0 0 -100 -39 
Ekonomiskā darbība 
(autoceļu uzturēšana) 

79769 49780 90258 -37,6 -29989 

Vides aizsardzība 6534 9300 566241 42,3 2766 
Kultūra 238 0       
Izglītība 800 3281   310,1 2481 
Aizņēmuma atmaksa 
(ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijai) 

75174 0 0   -75174 

KOPĀ izdevumi ar 
aizņēmuma atmaksu 

162554 62361 656499 -61,6 -100193 
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2012. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

 

2012. gada speciālā budžeta izdevumu struktūra 

 
 

Pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem 

Ziedojuma mērķis Saņemtie 
ziedojumi un 

dāvinājumi 
2012. g. 

Izlietots  
2012. g. 

Atlikums uz 
01.01.2013. 

Ziedojums Krimuldas vidusskolas 
labākajam sportistam, labākajai klasei 
un skolas viszinim 2012 

300 300 0 

Ziedojums Krimuldas vidusskolai 
mēbeļu iegādei 

400 400 0 

Ziedojums Krimuldas vidusskolai 
tāfeles iegādei 

80 80 0 

Balva Lēdurgas p. skolas literārās 200 0 200 
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Ziedojuma mērķis Saņemtie 
ziedojumi un 

dāvinājumi 
2012. g. 

Izlietots  
2012. g. 

Atlikums uz 
01.01.2013. 

jaunrades pukciņam 
Ziedojums Krimuldas MMS mūzikas 
instrumenta iegādei 

500 500 0 

Ziedojums Krimuldas MMS orķestra 
dalībai XI Eiropas jaunatnes mūzikas 
festivālā „Allegromosso-2012” Itālij ā 

2000 2000 
0 
 

KOPĀ 3480 2380 200 
 
NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI UN  
ILGTERMIŅA FINANŠU  
IEGULDĪJUMI  

Uz 31.12.2012. uz Krimuldas 
novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā 
reģistrēti nekustamie īpašumi:  
45 ēkas, bilances vērtība uz 31.12.2012. 
Ls 3141806, 
2 dzīvokļi, bilances vērtība uz 
31.12.2012.Ls 292, 
84 zemes īpašumi ar kopējo platību 
372.98 ha, kadastrālā vērtība Ls 472818, 
14 būves ar bilances vērtību uz 
31.12.2012. Ls 24449. 

Krimuldas novada pašvaldības 
ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 

1. SIA ,,Krimuldas doktorāts” – 
LVL     7 091, 100% līdzdalība; 

2. SIA ,,Entalpija-2” –  LVL 5 256, 
100% līdzdalība; 

3. SIA „Lēdurgas komunālais 
dienests” – LVL 7 300, 100% 
līdzdalība; 

4. SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” – 
LVL 756, 2.16% līdzdalība; 

5. SIA „Limbažu slimnīca” – LVL 
54 550, 4.28% līdzdalība; 

6. AS „CATA” – LVL 15 716, 1.6% 
līdzdalība; 

7. SIA „Olimpiskais centrs 
„Limbaži”” – LVL 600, 1.2% 
līdzdalība; 

8. SIA „ZAAO” – LVL 5 430, 
0.44% līdzdalība. 

2012. GADA BILANCE 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās 

LVL 

Pārskata 
perioda sākumā 

LVL 

  AKT ĪVS     
A B 1 2 

1000 Ilgtermi ņa ieguldījumi 8 274 368 8 704 969 
1100 Nemateriālie ieguldījumi 9 883 12 388 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 8 537 11 465 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
1 346 923 

1200 Pamatlīdzekļi 8 162 411 8 595 882 
1210 Zeme, ēkas un būves 6 057 580 6 461 461 
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 21 921 20 771 
1230 Pārējie pamatlīdzekļi 452 162 441 801 
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Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās 

LVL 

Pārskata 
perioda sākumā 

LVL 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
262 782 224 005 

1250 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
1 223 572 1 303 450 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 144 394 144 394 
1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 102 074 96 699 

1310 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā \\ Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā 

19 647 19 647 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 77 052 77 052 
1380 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 5 375 0 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  1 513 309 1 301 562 
2100 Krājumi 34 035 33 143 
2300 Debitori 125 188 118 411 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
4 797 3 824 

2600 Naudas līdzekļi 1 349 289 1 146 184 
I. BILANCE (1000+2000) 9 787 677 10 006 531 

    
  PASĪVS     

3000 Pašu kapitāls 8 442 810 8 438 891 
3300 Rezerves 1 758 896 1 759 509 
3500 Budžeta izpildes rezultāti 6 683 914 6 679 382 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 
6 679 382 6 608 327 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 4 532 71 055 

5000 Kreditori 1 344 867 1 567 640 
5100 Ilgtermiņa saistības 379 021 1 116 332 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 379 021 509 233 
5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 607 099 

5200- 
5900 

Īstermiņa saistības 965 846 451 308 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
76 400 119 992 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
39 687 28 546 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 113 396 86 279 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 
2 847 2 737 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
2 508 4 181 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 731 008 209 573 

I. BILANCE (3000+4000+5000) 9 787 677 10 006 531 
    

  ZEMBILANCE     
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Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās 

LVL 

Pārskata 
perioda sākumā 

LVL 

9100 Zembilances aktīvi 36 757 28 505 
9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 36 757 28 505 

9500 Zembilances pasīvi 1 323 413 201 634 

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 \\ 
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem un 
vadības lēmumiem par pamatlīdzekļu iegādi, 
izņemot tos, kas slēgti par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politikas 
instrumentu finansētajiem projektiem 

1 223 413 0 

9550 Nākotnes saistības x 101 634 
9560 Izsniegtie galvojumi 100 000 100 000 
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Pārskats par debitoriem (prasībām) 
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Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

Konta Nr. vai 
klasifi- 

kācijas kods 
Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 
beigās 

Pārskata perioda 
sākumā 

A B 1 2 

5000  Kreditori 1344867 1 567 640 

5100  Ilgtermiņa saistības 379021 1 116 332 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 379021 509 233 

5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 379021 509 233 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 607 099 

5153 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem 0 607 099 

5200–5900  Īstermiņa saistības 965846 451 308 

5200/ 5210 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 76400 119 992 

5212 Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 76400 119 992 

5300/ 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 39687 28 546 

5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 17344 9 786 

5312 
Saistības starp budžeta iestādēm un/vai no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām  256 318 

5314 Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm 151 94 

5316 Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām 8579 6 127 

5319 Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 13357 12 221 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 113396 86 279 

5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 59009 55 712 
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Konta Nr. vai 
klasifi- 

kācijas kods 
Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda 
beigās 

Pārskata perioda 
sākumā 

5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 13922 13 229 

5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 34686 9 922 

5425 
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no 

Valsts kases 5709 7 416 

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 2847 2 737 

5610 Norēķini par darba samaksu 2847 2 737 

5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 2847 2 737 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2508 4 181 

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 566 569 

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1081 1 309 

5723 Pievienotās vērtības nodoklis 849 2 290 

5729 Pārējie nodokļi 12 13 

5800/ 5810 Pārējās īstermiņa saistības 0 0 

5819 Pārējās īstermiņa saistības 0 0 

5900/ 5910 Nākamo periodu ieņēmumi 731008 209 573 

5911 Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem 973 3 774 

5913 Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem 700704 203 202 

5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi 29331 2 597 
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Pārskats par aizņēmumiem 
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REVIDENTA ZIŅOJUMS 
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KRIMULDAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

 

 


