
 
 

 

 

 

 

 

KRIMULDAS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000068799 

Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV -2144    Tālr. 67976868; 67978521, 

 fakss 67976869, e-pasts dome@krimulda.lv 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Krimuldas novada domes 

29.06.2018. sēdes lēmumu  

(prot. Nr. 6,11.p.) 

 

KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PUBLISKAIS PĀRSKATS  

PAR 2017. GADU 

Sagatavoja: Krimuldas novada dome 

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV 2144 

Reģistrācijas Nr. 90000068799 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

2018. gads 

 
 
 



2 
 

 
Saturs 

1. Krimuldas novada raksturojums ........................................................................................................... 3 
2. Krimuldas novada pašvaldība ............................................................................................................... 5 

2.1. Pārvalde un novada tēls ..................................................................................................................... 5 

2.2. Izglītība, kultūra un sports ................................................................................................................. 7 

Izglītība ....................................................................................................................................................... 7 

Kultūra ........................................................................................................................................................ 9 

Sports ....................................................................................................................................................... 10 

2.3. Uzņēmējdarbība un tūrisms ............................................................................................................. 11 

Uzņēmējdarbība ....................................................................................................................................... 11 

Tūrisms ..................................................................................................................................................... 12 

2.4. Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība ......................................................................... 12 

Veselības aprūpe ...................................................................................................................................... 12 

Sociālie pakalpojumi un drošība .............................................................................................................. 12 

2.5. Mājokļi, infrastruktūra un vide ........................................................................................................ 14 

Mājokļi ..................................................................................................................................................... 14 

Infrastruktūra un vide .............................................................................................................................. 14 

2.6. Lauksaimniecība un mežsaimniecība ............................................................................................... 15 

3 Teritorijas attīstības plānošana un ieviešana Krimuldas novadā ........................................................ 16 
3.1. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti .................................................................................... 16 

3.2. Realizētie projekti un nozīmīgākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta ......................................... 16 

3.3. Sabiedrības līdzdalība ....................................................................................................................... 17 

4. Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi ................................................................................... 19 
4.1. Pašvaldības pamatbudžets ............................................................................................................... 21 

4.2. Pašvaldības speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi ............................................................... 22 

4.3. Pārskats par pašvaldības debitoriem un kreditoriem ...................................................................... 23 

4.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi .......................... 25 

5. Krimuldas novada pašvaldības 2018. gadā plānotie uzdevumi .......................................................... 27 
6. Revidenta ziņojums par Krimuldas novada domes 2017. gada saimniecisko pārskatu ...................... 28 

 
*Publiskā pārskata sagatavošanā izmantoti attēli no pašvaldības arhīva  

 

  



3 
 

1. Krimuldas novada raksturojums  
 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā, apvienojot Krimuldas un Lēdurgas 

pagastus, tika izveidots Krimuldas novads. Krimuldas novads aizņem 341 km2 lielu teritoriju. 

Krimuldas pagasta platība ir 178,32 km2 un Lēdurgas pagasta platība ir 162,68 km2. 

Uz 2017. g. 1. janvāri novadā iedzīvotāju skaits ir 5265, no tiem Lēdurgas pagastā 1434 un Krimuldas 

pagastā 3831. No tiem līdz darbspējas vecumam 769, darbspējas vecumā 3444, virs darbspējas 

vecuma 1052. 

Novada apdzīvotās vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši, Turaida. Teritorijas 

struktūra saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes 

pārskatu uz 01.01.2018 meži (15 400,2 ha), lauksaimniecības zemes (12 161,7 ha), purvi (3 348,6 

ha), teritorijas zem ūdens objektiem (1 053 ha), zeme zem ēkām un pagalmiem (549,5 ha), zem ceļiem 

(673 ha), pārējās zemes (683 ha), krūmāji (169,8 ha). 

 

Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 

15 deputātiem.  

KRIMULDAS NOVADA DOMES DEPUTĀTI līdz 22.06.2017. 
Zane Berdinska, ievēlēta no Krimuldas novada partijas. 

Aivars Buņķis, ievēlēts no partijas “Vienotība”. 

Nauris Bokšs, ievēlēts no Krimuldas novada partijas.  

Artūrs Caucis, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība.  

Jānis Eisaks, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Edgars Gabranovs, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība.   

Ingus Kauliņš, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Jānis Krieviņš, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Linards Kumskis, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība.  

Voldemārs Logins, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Mārtiņš Ozoliņš, ievēlēts no Krimuldas novada partijas.  

Denis Rasimenoks, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Juris Salmiņš, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Ziedonis Skrivļa, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Mārtiņš Zemītis, ievēlēts no partijas “Apvienība iedzīvotāji”. 
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KRIMULDAS NOVADA DOMES DEPUTĀTI no 22.06.2017. 

 

Zane Berdinska, ievēlēta no Krimuldas novada partijas.  

Artūrs Caucis, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Jānis Eisaks, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Erlends Eisaks, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Edgars Gabranovs, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Jānis Krieviņš, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Linards Kumskis, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība.  

Gatis Megris, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Mārtiņš Ozoliņš, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Ance Pētersone, ievēlēta no Krimuldas novada partijas. 

Juris Salmiņš, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Zane Segliņa, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Ziedonis Skrivļa, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Gatis Suķis, ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība. 

Mārtiņš Zemītis, ievēlēts no Krimuldas novada partijas. 

Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē šādas komitejas:  

 finanšu komiteju 8 deputātu sastāvā,  

 attīstības komiteju 7 deputātu sastāvā,  

 izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 deputātu sastāvā,  

 sociālo jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā. 
 

Krimuldas novads ir noteicis šādus stratēģiskos mērķus:  

 Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana, 

 Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam. 

 

Stratēģisko mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes:  

 Aktīva un izglītota sabiedrība, 

 Inovatīva publiskā pārvalde, 

 Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide, 

 Novada vienotība un identitāte. 
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2. Krimuldas novada pašvaldība  
2.1. Pārvalde un novada tēls 

 

 Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas 

pašvaldības pārvaldes un novada tēla attīstības prioritātes:  

 Efektīva pašvaldības pārvalde un pakalpojumi, 

 Savstarpējā un ārējā komunikācija un sadarbība, 

 Vienlīdzīgu iespēju politikas ieviešana, 

 Nevalstisko organizāciju un kopienu attīstība, 

 Zīmols „Teiksmainā Krimulda”, 

 Informācijas telpa.  

 

 Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti arī konkrēti veicamie uzdevumi: attīstīt efektīvu 

pašvaldības pārvaldi un pakalpojumus, uzlabot savstarpējo sadarbību un ārējo komunikāciju, un 

veicināt vienlīdzīgu iespēju politikas ieviešanu. 

 

 2017.gadā pašvaldībā, saskaņā ar tās nolikumu, darbojās 20 iestādes, 11 struktūrvienības, bez 

tam  pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja septiņās kapitālsabiedrībās, no tām trīs ir dibinātas ar 100% 

pašvaldības  ieguldījumu.  

Pašvaldībā publisko iepirkumu jomā tiek ievēroti  pretkorupcijas riska pasākumi, 

normatīviem aktiem atbilstošu prasību iekļaušana iepirkumu nolikumos un tehniskajās specifikācijās, 

pamatojoties uz 2015. gadā apstiprināto Krimuldas novada domes pretkorupcijas pasākumu plāns, 

kas reglamentē, ka katras struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par pretkorupcijas pasākumu 

ieviešanu, ievērošanu un plāna aktualizēšanu.  

Lai noteiktu pašvaldības kapitālsabiedrību pienākumus attiecībā uz informācijas sniegšanu ar 

mērķi veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrību 

pārvaldību ir izstrādāti un ar 2017. gada 24.februāra Krimuldas novada domes lēmumu apstiprināti 

Krimuldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi. 

Pašvaldības administrācijā patstāvīgi tiek veikti uzlabojumi iekšējās sistēmās, tai skaitā, 

lietvedības sistēmu uzlabošana.  2017. gadā turpinās darbs pie iestāžu un struktūrvienību integrēta un 

vienota elektroniskā pašvaldības pasākumu un aktivitāšu kalendāra izstrādes. Kopš 2013. gada visiem 

projektiem, kas tiek ieviesti par pašvaldības vai ārējā piesaistītā finansējuma līdzekļiem, tiek 

piemērota iekšējā kontroles vadības shēma.  

2017.gadā Krimuldas novada domes administrācijas, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem un 

darbiniekiem tika organizēti mācību semināri “Komunikācijas nozīme sabiedriskās iestādes 

strādājošo darbā” un “Iepirkumu plānošanas un norises process”. Kopumā piedalījās 37 dalībnieki, 

kuri saņēma apliecinājumus par mācību programmas apguvi. 

2017.gada 1.jūnijā Krimuldas novada domes ēkas pirmajā stāvā tika atvērts Valsts un 

pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Šī centra izveide ir mērķtiecīgs Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītās politikas rezultāts, lai atvieglotu 

un padarītu pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu tuvāk klientu dzīvesvietai. 

 

 

 

 

Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi 2017.gadā 

 

No. 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim Valsts un pašvaldības vienotajā 

klientu apkalpošanas centrā kopā tika sniegti 66 pakalpojumi: 

Vispieprasītākie pakalpojumi ir slimības pabalsts un gada ienākuma deklarācijas. Visvairāk 

konsultācijas tika sniegtas par gadu ienākuma deklarāciju iesniegšanu EDS sistēmā. 
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SNIEGTIE PAKALPOJUMI SKAITS 

VSAA 28 

Bezdarbnieku pabalsts 1 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts 1 

Maternitātes pabalsts 1 

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana 1 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta 

pārvietošanās 
1 

Paternitātes pabalsts 1 

Slimības pabalsts 21 

Vecāku pabalsts  1 

VID 4 

Gada ienākuma deklarāciju pieņemšana 4 

KONSULTĀCIJAS 16 

Cits 9 

Valsts ieņēmuma dienests 6 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 1 

KONSULTĀCIJAS (latvija.lv) 18 

Cits 5 

VID 12 

VSAA 1 

KOPĀ 66 

 

Krimuldas novadā 2017.gadā aktīvi darbojās iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas un nevalstiskās 

organizācijas mūžizglītības, sabiedrisko un sporta aktivitāšu organizēšanā un publiskās ārtelpas 

labiekārtošanas jomā. Biedrības: 

- Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība”, 

- Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „Pīlādzīts”, 

- Biedrība “Smailes”, 

- Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība „Kamolītis”, 

- “Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība”, 

- Biedrība “RAGANU PARKS KĀ KOLEKCIJA”, 

- Biedrība “Ragana 8”, 

- Biedrība “Turaidas avoti”, 

- SPORTA KLUBS "Lēdurga", 

- Biedrība „SK Krimulda”. 

 

2017. gadā darbu turpina pašvaldības interneta vietne www.krimulda.lv.   

 

 

Novada tēla veidošanai un tūrisma veicināšanai 

darbojas tūrisma portāls www.visitkrimulda.lv, gada nogalē 

izstrādāts novada kalendārs. Ir pieejami arī pašvaldības 

prezentreklāmas materiāli un suvenīri ar Teiksmainās 

Krimuldas logo – buklets “Teiksmainā Krimulda”, krūzītes, 

pildspalvas un bloknoti.  2017. gadā  uzsākts 2018. gadā 

turpināsies darbs pie jaunas vizuālās identitātes un mājas lapas 

izstrādes. 

 

 

 

 

 

http://www.krimulda.lv/
http://www.visitkrimulda.lv/
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2.2. Izglītība, kultūra un sports 
 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas izglītības, 

kultūras un sporta attīstības prioritātes: 

 Izglītības kvalitāte un infrastruktūra; 

 Mūžizglītības pakalpojumi; 

 Jaunatnes politika; 

 Profesionālās ievirzes un interešu izglītība; 

 Kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras piedāvājums 

un kultūras iestāžu un objektu infrastruktūra; 

 Sporta aktivitāšu piedāvājums un sporta 

infrastruktūra.  

 

Izglītība 
 

2017. gadā Krimuldas novadā darbojās: 

 pirmsskolas izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”, pirmsskolas 

izglītības iestāde „Ezerciems”), kā arī Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā darbojas 

pirmskolas grupa (turpmāk Lēdurgas pamatskolas PI grupa); 

 2 vispārējās izglītības iestādes (Krimuldas vidusskola un Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola); 

 2 profesionālas ievirzes izglītības iestādes (Krimuldas Mūzikas un mākslas skola un Maijas 

Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola). 

 

Krimuldas vidusskolā uz 01.09.2017. mācījās 351 izglītojamais, savukārt Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskolā – 70. Šajā periodā reģistrētais pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaits – 

PII “Krimulda” 151, PII “Ezerciems” 70 un Lēdurgas pamatskolas PI  grupā 49. Audzēkņu skaits 

2017. gadā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā – 180. Savukārt, Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas 

un mūzikas skolā – 86. 

2017. gadā Krimuldas vidusskola īstenoja licencētas un akreditētas trīs pamatizglītības 

programmas un vienu vidējās izglītības programmas. Krimuldas vidusskolas izglītojamajiem 

nodrošināts šāds atbalsta personāls: skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa, 

pedagoga palīgs, asistents. Skolā darbojās pagarinātās dienas grupas 1.-4. klašu izglītojamajiem. Visi 

pedagogi turpināja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, 

apmeklējot dažādus profesionālās pilnveides kursus.   

 Pateicoties ESF projektam "Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” skolā tika uzsāktas 

robotikas, kā arī praktiskās matemātikas nodarbības. 

Sadarbībā ar pašvaldību un mācību centru “BUTS” 10. 

klases izglītojamie uzsāka mācības divās profesionālās 

pilnveides izglītības programmās “Projektu vadība” un 

“Uzņēmējdarbība”. 11. klases izglītojamajiem tiek dota 

iespēja nokārtot B kategorijas autovadītāja apliecību, 

apmeklējot autovadītāju kursus.   

2017./2018. mācību gadu Krimuldas vidusskolā uzsāka 351 izglītojamie, no kuriem 44 

izglītojamiem visos mācību priekšmetos bija 7, 8, 9 vai 10 balles. 47 izglītojamie ar vidējo vērtējumu 

7,5 un augstāk saņēma pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. No 2017.gada janvāra līdz maijam 

Censonības stipendiju saņēma 7 izglītojamie, no 2017.gada septembra līdz decembrim 13 

izglītojamie. Tie bija vidusskolēni, kuriem nevienā mācību priekšmetā nebija vērtējuma zemāka par 

7 ballēm. 
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2017. gadā iegūtas godalgotas vietas Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs – 

desmit atzinības, četras 3.vietas, trīs 2.vietas un divas 1.vietas. Pieci izglītojamie tika uzaicināti 

piedalīties valsts olimpiādēs. Krimuldas vidusskolā tika organizēts Pierīgas novadu skolu kross, 

Pierīgas novadu vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm un alternatīvā angļu valodas olimpiāde 7.klašu 

izglītojamajiem. Izglītojamie piedalījās 12 dažādos konkursos un ieguva 1 atzinību un 1 - 2.vietu. 

Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” piedalījās divas Krimuldas 

vidusskolas klases 2016./17.m.g. - 4.a klase un no 2017./18.m.g. 5.a un 3.a klase. 4.a klase 

kopvērtējumā savā grupā ieguva 1.vietu un finālsacensībās 2.vietu.  

Krimuldas vidusskola piedalās  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs”.  2017.gadā organizētas šādas aktivitātes - 3.a klases izglītojamo 

iepazīšanās ar programmētāja, arhitekta, menedžera profesijām, 2. klašu izglītojamo iepazīšanās ar 

amatnieka profesiju “Vienkoču parkā”, 5.b klases izglītojamo iepazīšanās ar mākslinieka – leļļu 

meistara profesiju izklaides parkā “Avārijas brigāde”, 4.a klases izglītojamo iepazīšanās ar 

lauksaimnieka un agronoma profesijām lauku sētā “Priežkalni”. Organizētas divas nodarbības “Es 

nākotnes darba tirgū” - 9.klases izglītojamajiem un 10., 11.klases izglītojamajiem kādas ir 

pieprasītākās spējas, prasmes un profesijas. 8.-9.klašu un 10.-12.klašu izglītojamiem divas 

nodarbības “Meža nozare – Latvijas ekonomikas dzinējspēks”, kuras vadīja Kristaps Ceplis. 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola 2017. gadā piedāvāja 4 licencētas un akreditētas 

izglītības programmas. Skolā darbojās 9 interešu izglītības pulciņi: Sporta pulciņš, Vizuālās mākslas 

un rokdarbu pulciņš, Novada vēstures pulciņš, Skolēnu domes pulciņš, Informātikas pulciņš, 

Peldēšanas pulciņš, Leļļu teātris, Ansamblis un Jaunsargu pulciņš. Darbojās atbalsta personāls: 

logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa. 1.- 4.klašu izglītojamajiem piedāvāta pagarinātās dienas 

grupa. Skolas pateicības izsniegtas 37 skolēniem un 20 skolēniem piešķirtas brīvpusdienas par labiem 

sasniegumiem izglītībā. 

Lielākās investīcijas no pašvaldības budžeta: iegādāti datori, projektori, kopētājs, arī  

ultravioletie baktericīdie recirkulatori pirmsskolas grupu telpām, iegādāti komplekti dabaszinību 

priekšmetiem. 

 Ar 2017./2018. mācību gadu projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” finansējumu izglītojamie apgūst nodarbības programmēšanā un matemātikas praktiskajā 

pielietojumā. 

Skola  iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā ,, Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  

Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs 2 izglītojamie ieguva pirmās vietas, 

viens izglītojamais tika izvirzīts dalībai valsts olimpiādē, 4 izglītojamie saņēma atzinības. 

Izglītojamie piedalījās dažādos konkursos Latvijā, saņemtas 4 pirmās vietas, 2 atzinības. 

Piemēram, vēstures pulciņa skolēni guva uzvaru konkursā “Ieraugi, atklāj, saglabā!”, 7. klases 

skolēni, piedaloties konkursā “100  darbi Latvijai”, guva uzvaru. 

Visi 23 pedagogi turpināja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot profesionālās 

pilnveides kursus. Visi skolas darbinieki apguva obligāto kursu bērnu tiesību aizsardzībā. 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas Izglītojamo skaits 2016./17.mācību gadā 

Audzēkņi programmā “Ievads Mākslā”- 20, Vizuāli plastiskā mākslā – 46, Taustiņinstrumentu spēlē 

– 23. 
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Audzēkņi piedalījās dažādās izstādēs un 

konkursos Latvijā. Izveidoti dažādi 

objekti, piemēram, Vides objekts 

“Taureņi”, kas priecē skolas un 

bērnudārza kopīgo teritoriju. Kopīgā 

plenērā ar Krimuldas mūzikas un mākslas 

skolu piedalījās 40 dalībnieki no abām 

skolām, kura rezultātā izveidota izstāde.  

 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā ir 3 nodaļas - Vizuāli 

plastiskās mākslas nodaļa, Instrumentālās mūzikas nodaļa, Deju nodaļa, 

kurās tika īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas un 

interešu izglītības programmas. Kopējais audzēkņu skaits pārskata periodā 

bija 180 audzēkņi, 2017. gadā skolu absolvēja 7 audzēkņi. 2017. gadā 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts konkursos mākslā un mūzikā – Latvijas 

izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu Valsts 

konkursā dizainā, iegūta atzinība Valsts konkursā klavierspēlē. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 

pārskata perioda piedalījusies vairākos starptautiskos vizuāli plastiskās mākslas konkursos un 

izstādēs gūstot godalgotas vietas – viena 1. vieta, viena 2. vieta, divas 3. vietas un 17 atzinības vai 

diplomi. 

Deju un mūzikas nodaļas audzēkņi pārstāvēja Latviju 5. Vasaras mākslas festivālā Krakovā.. 

 

Kultūra  

 

Krimuldas novadā 2017. gadā darbojās piecas bibliotēkas (Krimuldā, Inciemā, Turaidā, 

Lēdurgā, Lodē) un divas novada kultūras iestādes - Krimuldas tautas nams un Lēdurgas kultūras 

nams. Tāpat novadā ir arī divas brīvdabas estrādes (Lēdurgā un Inciemā). 

Bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaits 2017. gadā - Inciemā lietotāju (lasītāju) skaits 173 

(fiziskais apmeklējums 1296), Krimuldā 188 (fiziskais apmeklējums 2401), Lēdurgā 280 (fiziskais 

apmeklējums 4340), Turaidā 122 (fiziskais apmeklējums 779), Atmoda fiziskais apmeklējums 907. 

2017. gadā bibliotēkās pieejama  grāmatu izsniegšana lasītājiem automatizēti- programmā BIS Alise. 

 

2017. gadā Krimuldas Tautas namā notikušas 90 kultūras un izglītojošas norises. Krimuldas 

tautas namā pārskata periodā darbojās un no pašvaldības budžeta tika finansēti šādi kolektīvi ar 

kopumā 149 dalībnieku – bērnu ansamblis „Podziņas”, bērnu deju kolektīvs (vecumā līdz sešiem 

gadiem), Raganas amatierteātris, vidējās paaudzes deju kolektīvs 

(turpmāk VPDK) „Dzirnakmeņi”, vīru koris „Vecie draugi”, Tautas 

lietišķās mākslas studiju „Krimulda”. Darbojas arī interešu grupas – 

līnijdejotājas, ārstnieciskā vingrošana, autovadītāju apmācība un 

baptistu draudze.  

2017.gadā tika īstenots projekts “Krimuldas novada Krimuldas 

tautas nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, 

KND2016/11”, kā rezultātā ēkas fasāde ieguva jaunu vizuālo tēlu un 

siltas telpas. 15.septembrī “atklāšanas” pasākumā ikvienam tika dota 

iespēja apskatīt novada domes ēku un telpas, uzzināt par talantīgiem 

un radošiem novadniekiem kā arī gūt informāciju par jaunumiem 

pašvaldības darbībā. 

Koprepertuāra kolektīvi piedalījās Pierīgas reģionu skatēs, vīru koris “Vecie draugi” ieguva I 

pakāpes DIPLOMU , VPDK “Dzirnakmeņi” ieguva I pakāpes DIPLOMU, Raganas amatierteātris 

aktīvi strādāja pie jauna iestudējuma gatavošanas, lai 2018.gadā to nodotu skatītāju vērtējumam. 
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2017.gada novembrī bijām pirmais novads, kurš uzsāka Latvijas 100 gadei veltītu projektu 

“Gaismas aplis”- “Iemirdzas Krimuldas novads”. Pasākums tika rīkots Krimuldas ev.lut. baznīcas 

teritorijā , izgaismojot parku, labirintu un baznīcu. 

Lēdurgas kultūras namā 2017. gadā notika 53 nozīmīgi pasākumi. 

Lēdurgas kultūras namā darbojās 12 tautas mākslas kolektīvi, kuros kopā iesaistījās 193 

dalībnieki – Muzikāli attīstošā grupa pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu ansamblis “Kastanīši”, 

pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, 1.–4. klašu deju kolektīvs, 5.–9. klašu deju kolektīvs, 10.–12. klašu 

jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”, bērnu folkloras kopa “Putni”, folkloras kopa “Lieli putni”, 

sieviešu koris “Lettegore”, senioru vokālais ansamblis “Jautrās vecmāmiņas”, vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Lēdurga”,  Vīru vokālais ansamblis.                                                                                 

2017.gadā Lēdurgas kultūras nama kolektīvs saņēma VISC PATEICĪBU par atbalstu 

Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas ‘’Pulkā eimu, pulkā teku 

2017’’ Vidzemes piejūras novada sarīkojumā ‘’Manas mājas ir…”. 

2017. gadā atzinības un pateicības saņēma: VISC DIPLOMS I PAKĀPE folkloras kopai 

“Putni”, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes DIPLOMS 1.-4. klašu deju kolektīvam par 

iegūto II pakāpi, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes DIPLOMS 10.-12. klašu Jauniešu 

deju kolektīvam “METIENIŅŠ” par iegūto augstāko pakāpi, Latvijas Nacionālā kultūras centra 

DIPLOMS Jauniešu deju kolektīvam “METIENIŅŠ” par iegūto I pakāpi un DIPLOMS VPDK 

“LĒDURGA” par iegūto II pakāpi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 

lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē, Latvijas Nacionālā kultūras centra 

PATEICĪBA folkloras kopai “PUTNI” par radošu ieguldījumu Starptautiskā folkloras festivāla 

“BALTICA 2018”skatē, Valsts izglītības satura centra PATEICĪBA Lēdurgas kultūras nama 

folkloras kopai “PUTNI” par latviešu tradicionālās kultūras daudzveidības saglabāšanu un tālāk 

nodošanu, darbojoties bērnu un jauniešu folkloras programmā “Pulkā eimu, pulkā teku 2017”. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra DIPLOMS sieviešu korim “Lettegore” par iegūto II pakāpi 

Limbažu apriņķa koru skatē.  

 

Sports 

 

Krimuldas novadā darbojas četras sporta bāzes – Krimuldas vidusskolas peldbaseins, 

Krimuldas vidusskolas sporta zāle un stadions, Lēdurgas sporta halle un Inciema sporta un atpūtas 

centrs “Namiņš”. 

2017. gadā tika organizēti Krimuldas novada sporta svētki, Lēdurgas sporta svētki, pludmales 

volejbols, strītbola, futbola turnīri, Raganas basketbola līga (RBL). Jauniešu čempionāts florbolā 

sadarbība ar Līgatnes novadu un Amatas novadu, Lēdurga florbola kauss, Krimuldas Open 

sacensības peldēšanā, bērnu riteņbraukšana, galda spēles.  

Lēdurgas sporta hallē 2017. gadā pieaugušajiem un skolēniem rīkoti: turnīrs novusā, galda 

tenisā (25 dalībnieki), sacensības badmintonā (20 dalībnieki), Florbola kauss (7 komandas), mini 

turnīrs strītbolā, pludmales volejbolā (5 komandas), turnīrs volejbolā, bērnu sporta diena. 

Krimuldas vidusskolas sporta zālē: RBL 31 sezona oktobris-aprīlis (8 komandas) Bērnu  

futbols SK Krimulda organizētie treniņi. Teniss ,Volejbols ,Jauniešu čempionāts florbolā jauniešiem 

( 9 komandas). Bērnu riteņbraukšana 4 posmi – 100 bērniem. 

Raganas sporta laukumos .Strītbols 6 posmi maijs – septembris (15 komandas ). Pludmales 

volejbols 6 posmi maijs-septembris (40 komandām).  

2017. gadā veikta Krimuldas vidusskolas sporta zālē uzstādīts elektriskais tablo, stadionā 

uzlikti basketbola grozi strītbolam, papildināts tehniskais nodrošinājums trenažieru zālē Raganā. 

Lēdurgas sporta hallei iegādāti trenažieri, uzstādīti 3 basketbola grozu konstrukcijas Lēdurgas 

pagastā.  

 

Krimuldas vidusskolas peldbaseinā 29.04.2017. Krimuldas novada atklātās sacensības 

peldēšanā “Krimulda Open” (64 dalībnieki). Krimuldas vidusskolas peldbaseinā 2017.gadā: 1x 

nedēļā notiek peldēt-apmācība novada PII audzēkņiem un skolēniem (433 cilv.);  darbojas skolas 
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peldēšanas pulciņi 6 stundas nedēļā (80 cilv.); tiek organizēti treniņi peldēšanā un trenažieru zālē 

novada pieaugušajiem (36 cilv.); Krimuldas novada sporta izlašu dalībnieki apmeklē 1x nedēļā 

peldbaseinu (56 cilv.); novada pensionāriem bezmaksas peldbaseina apmeklējums 1x nedēļā (50 

cilv.); ZP klubs "Raganas Roņi" apmeklē bezmaksas peldbaseinu 1x nedēļā (6 cilv.); turpinās 

sadarbības līgums ar SC "Līgatne" (20 cilv.). Baseinu apmeklējuši 32000 cilvēki. 

Krimuldas vidusskolas peldbaseinam noslēgts sadarbības līgums ar Reiņa trasi par 

pakalpojumiem apmeklētājiem atlaide 20% apmērā. Peldbaseinā 1x nedēļā notiek ūdens-aerobikas 

nodarbības. Notiek līdzsvara treniņi uz lentas pār baseinu un citiem rīkiem baseina malā. Līdzsvara 

noturēšana un airēšana uz SUP dēļiem. Trenažieru zālē 1x nedēļā ar pusaudžiem darbojas 

brīvprātīgais instruktors. Veikta Juridiskā biedra statusa atjaunošana Latvijas Peldēšanas federācijā. 

Krimuldas vidusskolas peldbaseinu noteiktos laikos vienu reizi nedēļā par samazinātām cenām 

apmeklē kaimiņu novadu – Limbažu, Salacgrīvas, Sējas, Saulkrastu un Siguldas – skolēni un treniņu 

grupas, kopā ap 300 cilvēkiem.  
 

2.3. Uzņēmējdarbība un tūrisms 
 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas 

uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības prioritātes: 
 Uzņēmējdarbības atbalsta sistēma; 

 Infrastruktūra, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi; 

 Tūrisma informācijas aprite; 

 Tūrisma infrastruktūra. 

 

Uzņēmējdarbība 

 

Pamatojoties uz Lursoft datiem kopumā 2017. gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 308 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 152 zemnieku saimniecības, viena pilnsabiedrība, viena 

arodbiedrība, trīs kooperatīvu sabiedrības, 12 individuālā darba veicēji un 29 individuālie komersanti. 

Šajā periodā Krimuldas novadā saskaņā ar Lursoft datiem reģistrētas 15 jaunas komercsabiedrības 

(sabiedrības ar ierobežotu atbildību), kā arī viens individuālais komersants, savukārt kopumā likvidēti 

12 uzņēmumi. 

 Saskaņā ar Lursoft apkopotajiem datiem pēc iesniegtajiem gada pārskatiem par 2017. gadu 

pārskata periodā Krimuldas novadā bija 167 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 15 zemnieku 

saimniecības un viena kooperatīvu sabiedrība, kuras ir uzrādījušas apgrozījumu par kopējo summu 

55,17 milj. EUR un kopā nodarbinot 1038 darbiniekus (dati par uzņēmumiem, kuriem ir jāiesniedz 

gada pārskati saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai komercsabiedrību gadījumā 2017. gadā tika veikta 

saimnieciskā darbība). 

Populārākās nozares pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto uzņēmumu vidū bija 

mežizstrāde, lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana,  mazumtirdzniecība, uzskaites, 

grāmatvedības pakalpojumu sniegšana. 

2017. gada 8. decembrī rīkota novada uzņēmējus (esošos un topošos) kopīga tikšanās, lai 

uzzinātu jaunāko informāciju par piedāvātajām iespējām no Siguldas biznesa inkubatora, mācītos no 

citu pieredzes uzklausot uzņēmēju stāstu un iedvesmotos no biznesa trenera stāstījuma pat to, kā likt 

klientam izvēlēties sevi nevis konkurentus. Uzņēmēju pēcpusdienas mērķis dalīties savā pieredzē, 

satikt kolēģus un nozares partnerus, apmainīties ar kontaktiem un atrast redzējumu nākotnes 

perspektīvai uzņēmējdarbības attīstībā.  

Uzņēmējdarbības atbalstam izveidota sadarbība ar Siguldas biznesa inkubatoru.  

Komunikācijai ar uzņēmumiem izmantota arī saziņa ar e-pastu starpniecību.  
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Tūrisms 

 

Kā nozīmīgākie apskates objekti Krimuldas novadā, kas nodrošināja tūrisma pakalpojumus arī 

2017. gadā, ir īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts, Krimuldas 

evaņģēliski luteriskā baznīca, Lēdurgas Dendroparks, Aktīvās atpūtas komplekss „Reiņa trase”, 

Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi”. Krimuldas novadā kopumā ir 23 tūrisma pakalpojuma 

sniedzēji, no tiem 9 ēdināšanas pakalpojumi un 14 naktsmītnes. Krimuldas novadā atrodas arī Gaujas 

Nacionālais parks, trīs dabas liegumi, pieci ģeoloģiskie dabas pieminekļi, divi aizsargājami 

dendroloģiskie stādījumi, pieci mikroliegumi un 118 aizsargājami koki. No novada teritorijā 

esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem 27 objekti ir iekļauti valsts aizsargājamo objektu sarakstā 

– valsts nozīmes 17, vietējās nozīmes 10. 

 

Pašvaldības struktūrā īpašumā esošais tūrisma pakalpojumu sniedzējs Lēdurgas Dendroparks 

2017. gadā īstenojis vairākus infrastruktūras attīstības projektus:  

1) informācijas centra iekštelpu remonts.  

2) Uzsākta LVAF un pašvaldības finansētā projekta „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – 

dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai”, projekta reģ. nr. 

1-08/43/2017. Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai atbilstošas 

infrastruktūras izveide uzlabojot vides izglītības un informatīvo pasākumu pieejamību. 

 Tika organizētas Meža dienas 2017 ar Valsts atbalstu meža nozares attīstībai un pašvaldības 

līdzfinansējumu veidota rododendru kolekcija.   

2017. gadā Lēdurgas Dendroparkā notika trīs bezmaksas pasākumi, kurus kopā apmeklēja 

vairāk kā 400 cilvēki.  Lēdurgas Dendroparku sezonas laikā apmeklēja 1184 cilvēki, savukārt bez 

maksas (saskaņā ar noteiktajām bezmaksas biļetēm) - 218 cilvēki.  

Veikta nekustamā īpašuma-meža apsaimniekošana ,,Mežāres,,. 

 

2.4. Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība 
 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas 

veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un drošības attīstības prioritātes: 

 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, 

 Veselīga dzīvesveida pasākumi, 

 Sociālo palīdzība, pakalpojumi un infrastruktūra, 

 Sabiedriskā kārtība.  

 

Veselības aprūpe 
 

Krimuldas novadā 2017. gadā darbojās četras veselības aprūpes iestādes - SIA Krimuldas 

doktorāts (Krimuldas pagasts, Ragana), Turaidas veselības punkts (Inciems), Lēdurgas doktorāts 

(Lēdurgas pagasts, Lēdurga) un Dzemdību māja (Eikaži). Šajā periodā novada teritorijā darbojās arī 

3 aptiekas – Lēdurgā, Raganā un Inciemā.  

Pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA Krimuldas doktorāts 2017. gadā kopumā pie tur 

strādājošajiem diviem ģimenes ārstiem bija pierakstīti vairāk kā 2800 pacienti. Dienā vidēji katrs 

ārsts veselības aprūpes pakalpojumus sniedz no 20-30 pacientiem, vīrusu saslimšanu gadījumos pat 

vairāk nekā 30 pacientiem. Vidēji dienā tiek veiktas piecas medicīniskas manipulācijas.  

 

Sociālie pakalpojumi un drošība 

 

Krimuldas novada sociālais dienests veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu 

grupām, novērtē klientu vajadzības, materiālos resursus, sniedz sociālo palīdzību un atbalstu dažādās 

krīzes situācijās, informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.  
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2017.gadā sociālajai palīdzībai (pabalstiem) izlietoti 48474 EUR. Sociālo palīdzību saņēmušas 

386 ģimenes (987 personas). 

Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem (jaundzimušo aprūpei, apbedīšanai, dzīves 

kvalitātes paaugstināšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti un politiski represētām personām) 

2017.gadā izlietoti 39878 EUR. 

Sociālajiem pakalpojumiem – ilgstošajai aprūpei institūcijās, aprūpei mājās, sociālajai 

rehabilitācijai personām ar invaliditāti, ģimenes asistentiem un citiem pakalpojumiem izlietoti 13453 

EUR.  

2017. gadā Sociālais dienests kopā ar Krimuldas novada domes deputātiem devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Siguldu, lai iepazītos ar Biedrības “Cerību spārni” darbību. 2017.gadā tika 

izveidots jauns pakalpojums – aprūpe mājās, kuru nodrošina Biedrība "Latvijas Samariešu 

apvienība". Krimuldas novada pašvaldība ir uzsākusi dalību ES projektā “Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu. Projekta numurs: 

9.2.2.1./15/I/002 ar mērķi veidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un iekļaujošu vidi bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem  un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

 

Krimuldas novada bāriņtiesā 2017. gadā bija 78 aktīvas lietas, pieņemti 58 lēmumi, no tiem 

5 lēmumi adopcijas lietās. Šajā periodā 6 personām pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, 1 bērnam 

iecelts aizbildnis, izbeigtas 2 aizbildnības lietas. Aktīvas 4 adopcijas lietas. Tiesā apstiprinātas 3 

bērnu adopcijas. 2017.gadā pārraudzītas 7 audžuģimeņu lietas, 10 aizbildnības lietas, 9 aizgādnības 

lietas un 7 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu. 

Tā kā bāriņtiesas prioritāte 2017. gadā bija ģimeniskas vides nodrošināšana bērnam, tad tā 

rezultātā neviens Krimuldas novada bērns neatrodas ārpus ģimenes aprūpes iestādē. Visiem 22 bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem ir nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē (7 bērniem - 

audžuģimenē, 15 - aizbildnībā).  

Attēls 2.4.1. 

 
Lai bērni nebūtu jāšķir no ģimenes, Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo dienestu sniedz atbalstu 

18 ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 

 

Attēls 2.4.2. 
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Veikti 414 apliecinājumi, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. 

 

Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā ir veikti 44 dzimšanas reģistru ieraksti, 

36 laulību reģistra ieraksti un 48 miršanas reģistru ieraksti.  

Pašvaldībā ir divas sociālās aprūpes iestādes - pansionāts “Pēterupe” (24 iemītnieki) un veco 

ļaužu nams “Krimulda” (10) iemītnieki).   

2017. gadā tika izveidota arī Krimuldas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļa ar 

attiecīgu materiāltehnisko bāzi.  

 

2.5. Mājokļi, infrastruktūra un vide 
 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas 

mājokļu, infrastruktūras un vides attīstības prioritātes: 

 Ūdenssaimniecības infrastruktūra, 

 Enerģētikas infrastruktūra, 

 Atkritumu apsaimniekošana, 

 Novada publiskais un dzīvojamais fonds, 

 Teritoriju sakārtošana un labiekārtošana, 

 Ceļu un ielu infrastruktūra, 

 Pasažieru pārvadājumi. 

 

 

 

Mājokļi 

 

Pašvaldība saskaņā ar 2011. gadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.3 no 

29.04.2011. “Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” nodrošina finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu ēkas energoaudita 

veikšanai, uzsākot dzīvojamās mājas renovācijas procesu. 2017. gadā sniegts atbalsts vienai 

daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas biedrībai 2000,00 EUR apmērā.  

 

Infrastruktūra un vide 
 

Krimuldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē  uzņemto transporta būvju garums 

sastāda  178,754 km, no tiem autoceļu kopgarums sastāda 156,754 km un ielu kopgarums 22,00 km.   

Krimuldas novada dome 2018.gadā plāno iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu 

pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldei ceļu sarakstu pašvaldības ielu un ceļu reģistrēšanai, atbilstoši 

2017.g.27.06. MK noteikumu Nr.361prasībām, kā arī papildus reģistrēt autoceļus un ielas 5,786 km 

garumā. 

Novada teritorijā bija 30 sabiedrisko transporta maršruti. Pašvaldība nodrošināja Krimuldas 

novada skolēnu pārvadāšanu ar pieciem autobusiem kopumā 13 maršrutos. 

 

Komunālo saimniecību novada administratīvajā teritorijā nodrošina divi pašvaldības 

uzņēmumi - SIA Entalpija-2” un SIA “Lēdurgas komunālais dienests”.  

2017. gadā 2017. gadu SIA “Lēdurgas komunālais dienests” pabeidza ar zaudējumiem 6 212 

EUR, SIA “Entalpija-2 ” - ar zaudējumiem 7 888 EUR. 2017.gada lielākie paveiktie inženierbūvju 

darbi: Izbūvētas ūdens un kanalizācijas sistēmas, lietus ūdens savācēja aka 42 205 EUR vērtībā un 

18 255 EUR vērtībā modernizēts ielu apgaismojums.  

2018.gadā Krimuldas novada dome plāno SIA „Lēdurgas komunālais dienests” 

reorganizāciju, pievienojot to SIA „Entalpija-2”, lai nodrošinātu vienotu, kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanu Krimuldas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. 
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SIA “Entalpija-2” sadarbojās ar SIA “ZAAO” par atkritumu šķirošanu, iedzīvotājiem 

pieejams atkritumu šķirošanas EKO laukums, noslēgti 956 atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kā 

arī tiek veikti iedzīvotāju izglītošanas darbi.  

2017. gadā arī tika organizēts pašvaldības Grantu projektu konkurss - Krimuldas novada 

iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām iniciatīvas projektu konkurss. Projektu mērķis: 

īstenot energoefektīvus projektus un izveidot jaunus un pilnveidot esošos āra atpūtas un aktivitāšu 

laukumi ciemos, veikt publiskās ārtelpas labiekārtošanu blīvi apdzīvotās vietās. Konkursa ietvaros 

sniegts finansiāls atbalsts 5 fizisku un juridisku personu projektiem: 

- Biedrība “Turaidas avoti”, projekta nosaukums “Daudzdzīvokļu mājas Turaidas 1, Turaidā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai 

nepieciešamo dokumentu sagatavošana”,  iegūstot līdzfinansējumu 2000,00 EUR, projekta kopējās 

izmaksas 4961,00 EUR. 

- Biedrība “Ragana 8”, “Atpūta un rotaļlaukums bērniem” iegūstot līdzfinansējumu 2000,00 

EUR, projekta plānotās izmaksas 2290,00EUR. 

- Biedrība “Turaidas avoti”, projekta nosaukums “Daudzdzīvokļu mājas Rožu ielā 2 (bijusī 

“Avoti”), Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana”, iegūstot līdzfinansējumu 2000,00 

EUR, projekta kopējās izmaksas 6413,00 EUR. 

- Fiziska persona “Būsim līdzatbildīgi un ieinteresēti savas dzīves vides sakārtotībai”. 

Projekta aktivitātes Sunīšu ciematā, pašvaldības līdzfinansējums 880, EUR. 

- Fiziska persona “Novada teritorijas labiekārtošana ar bērnu vingrošanas kompleksu” 

iegūstot līdzfinansējumu 1800,00 EUR,  projekta kopējās izmaksas 2100,00EUR. 
 

2017. gadā atjaunots bērnu rotaļu laukums Raganā, kā arī uzstādīti nožogojumi bērnu drošībai 

rotaļu laukumos daudzdzīvokļu māju pagalmos arī citur novadā. Pārējos Krimuldas novada 

pašvaldības pārvaldībā esošajos rotaļu laukumos tikuši atjaunināti smilšu segumi.  
 

2.6. Lauksaimniecība un mežsaimniecība 
 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas 

attīstības prioritātes attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību: 

 Ilgtspējīga resursu izmantošana, 

 Daudzveidīga lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstība 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem par zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem 

(ha) uz 01.01.2018. 11856,7 ha no visas zemes bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras 

attiecīgi 8362,4 ha aramzeme, 1738,7 ha pļavas, 1549,40 ha ganības un 206,2 ha augļu dārzi. Mežs 

aizņem 15049,7 ha no zemēm. 

Galveno lauksaimniecības kultūru zemju platības 2017. gadā ir šādas – graudaugu platības, 

kartupeļu platības, augļu dārzu, ogu un dārzeņu platības.  

Katru gadu tiek apsekotas latvāņu invazitīvās teritorijas un izsūtītas zemju īpašniekiem 

brīdinājuma vēstules par teritorijas sakopšanu. Krimuldas novadā 14 zemju un mežu īpašumos 

konstatēti latvāņi. Situācija ir uzlabojusies, bet tā kā latvāņus nevar iznīcināt vienā vai divos gados, 

darbs ir jāturpina.  

Saskaņā ar Lursoft datiem 2017. gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 152 zemnieku 

saimniecības. Atbilstoši apkopotajiem datiem pēc iesniegtajiem gada pārskatiem kopējais 

apgrozījums 15 zemnieku saimniecībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāiesniedz gada 

pārskati vai ir bijusi aktīva saimnieciskā darbība 2017. gadā, ir 6,84 milj. EUR apmērā un kopā tika 

nodarbināti 100 darbinieki.  Tāpat 2017.gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 15 

komercsabiedrības, kuras savu pamatdarbību reģistrējušas atbilstoši NACE kodiem- 2.20 Mežistrāde 

un 2.40 Mežsaimniecības palīgdarbības. Sešās no minētajām komercsabiedrībām bija nodarbināti 32 

darbinieki un 2017.gadā kopējais apgrozījums sastādīja 1,73 milj. EUR.  
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3 Teritorijas attīstības plānošana un ieviešana Krimuldas novadā 

3.1. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
 

Krimuldas novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir noteikti Krimuldas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2013.–2038. gadam. Izstrādātais ilgtermiņa plānošanas dokuments ir hierarhiski 

augstākais vietējās pašvaldības plānošanas dokuments, kurā tiek definēta novada vīzija, ilgtermiņa 

stratēģiskie mērķi un prioritātes, novada specializācija un turpmākā novada attīstība. 

 

Attīstības programmas rīcības plāns ietver noteiktus pasākumus, kurus realizējot tiek izpildīti 

izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie vidēja termiņa un ilgtermiņa uzstādījumi. Rīcības plānā 

ir norādītas aktivitātes un pasākumi uzdevumu izpildei, atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes 

termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji. Krimuldas novada 

attīstības programmā 2015.–2021. gadam iekļautie pasākumi un aktivitātes izstrādātas tematisko 

darba grupu sanāksmēs, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti un dažādu jomu viedokļu 

līderi. 

 

2017.gadā Krimuldas novada dome apstiprināja Krimuldas novada attīstības programmas 

2015.–2021. gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam. 
 

3.2. Realizētie projekti un nozīmīgākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta 

2017. gadā Krimuldas novada dome turpināja darbu pie Eiropas Savienības u.c. fondu  

finansējuma piesaisti pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai:  

1) 1.jūnijā Krimuldas novada domes ēkas pirmajā stāvā tika atvērts Valsts un pašvaldību 

vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Centra izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītās politikas rezultāts, lai atvieglotu un padarītu 

pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu tuvāk klientu dzīvesvietai. 

2) Lēdurgas Dendroparkā uzsākta projekta „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 

pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzība” īstenošana. Projektu finansē Latvijas 

vides aizsardzības fonds un Krimuldas novada pašvaldība. 

3) Krimuldas novada Tautas nama siltināšanas projekta Energoefektivitātes paaugstināšanai  

ietvaros, uzstādīta saules bateriju energoapgādes sistēma ar akumulatoriem un izbūvēta zibens 

novadīšanas sistēma. Iegādāti cirkulācijas sūkņi un  apkures katli. 

4) Uzsākta dalība ES projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” īstenošanu. Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002, sniedzot rehabilitācijas 

pakalpojumus bērniem un viņu vecākiem. 

5) Iesniegts projekts “Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un 

“Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošanas darbi” ELFLA finansējuma saņemšanai. 

6) Uzsākta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Krimuldas novada grants ceļu pārbūves 

projekta ieviešanu. 
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2017. gadā kā nozīmīgākās Krimuldas novada pašvaldības finansētās aktivitātes:  

1. apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā,  

2. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas izbūve PII Ezerciems ,  

3. uzsākti darbi pie gājēju celiņa un strūklakas atjaunošanas Lēdurgā, 

4. Lēdurgas Dendroparka Informācijas centra ēkas renovācija, 

5. uzsākti darbi pie elektroapgādes sistēmas sakārtošanas Lodes ciemā, 

6. Inciema ūdenstorņa ēkas jumta daļas pārbūve un jumta seguma nomaiņa, 

7. divu gājēju celiņu izbūve Raganā, 

8. uzstādīti drošības nožogojumi rotaļu laukumiem Raganā, Sunīšos un Lēdurgā, 

9. Lēdurgas sporta halles jumta remonts, 

10. Lodes ciemata ūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 

11. Uzstādīts rotaļu laukums Raganā, 

12. Krimuldas vidusskolas peldbaseinā un trenažieru zālē papildināts inventārs, veikti ventilācijas 

sistēmas remontdarbi un remonti baseina apmeklētāju dušās, ģērbtuvēs. 

13. Krimuldas vidusskolas lielākie remontdarbi meiteņu mājturības kabinetā, ieskaitot arī jauna 

aprīkojuma iegādi. Tika atjaunotas iekšējās kāpnes (nomainīts segums).  

 

3.3. Sabiedrības līdzdalība 
 

Lielākajās Krimuldas novada apdzīvotajās vietās pēc nepieciešamības tiek organizētas 

speciālistu pieņemšanas. Piemēram, Lēdurgas pagasta pārvaldē reizi nedēļa apmeklētājus pieņem 

Krimuldas novada zemes lietu speciālists un domes priekšsēdētājs. Būvvalde veic arī regulāru 

objektu apsekošanu un tiekas ar iedzīvotājiem arī izbraukumos. 

Juridiskās nodaļas darbinieki 2017. gadā piedalījās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, sniedza 

juridiskos padomus kā nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu 

māju dzīvokļu īpašniekiem par viņiem piederoša kopīpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

Pakalpojumu pieejamības un e-pārvaldības uzlabošanai Krimuldas novadā 2017. gadā atvērts 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs. 

Pašvaldībā jau vairākus gadus ir ieviesti elastīgi darba laiki, piemēram, vismaz divas dienas 

nedēļā apmeklētāju pieņemšanu nodrošinot no plkst.8.30 līdz plkst.18.00.  

Domes kārtējās un komiteju sēdes ir atklātas, sniedzot iespēju ikvienam interesentam 

piedalīties tajās. Domes sēžu audioieraksti ir pieejami internetā publiskoti pašvaldības oficiālajā 

mājaslapā.  

 Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par norisēm pašvaldībā, ikdienā tiek izmantoti dažādi 

komunikācijas kanāli. Aktuālā informācija tiek publicēta pašvaldības oficiālajā mājaslapā 

www.krimulda.lv, kā arī mājas lapa ir vairākām pašvaldības iestādēm – PII Krimulda 

(www.piikrimulda.lv) un Krimuldas vidusskolai (www.krimuldasskola.lv/). Tāpat informācijas 

publicēšanai un saziņai ar sabiedrību tiek izmantoti sociālie mediji. Piemēram, Krimuldas novada 

pašvaldībai ir savs lietotāja konts Facebook (https://www.facebook.com/teiksmainaKrimulda un 

https://www.facebook.com/Krimuldasnovadadome/), Twitter (https://twitter.com/Krimulda_LV), 

Instagram (https://www.instagram.com/teiksmaina_krimulda/) un arī kopš 2016. gada Youtube 

kanāls, savukārt Krimuldas vidusskola izmanto Twitter, bet Lēdurgas skolai ir sava lapa portālā 

www.draugiem.lv. Sadarbībā ar televīziju 2017. gadā ir tapuši arī vairāki video sižeti par notiekošo 

Krimuldas novadā. 

2017. gada 18. decembrī notika sabiedriskā apspriešana Krimuldas novada uzņēmējiem un 

sabiedrībai par grants ceļu pārbūvi, atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātajiem Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu 

veidā. Krimuldas novada dome 2018.gadā gatavo iesniegšanai projekta iesniegumu par pašvaldības 

īpašumā esošo ceļu ar grants segumu pārbūvi.  

 Krimuldas novada dome veicot Krimuldas novada uzņēmēju un iedzīvotāju aptauju saņēma 20 

priekšlikumus par iespējamo pašvaldības grants ceļu pārbūvi (ar kopējo ceļa seguma garumu 25,9 

http://www.krimulda.lv/
http://www.piikrimulda.lv/
http://www.krimuldasskola.lv/
https://www.facebook.com/teiksmainaKrimulda
https://twitter.com/Krimulda_LV
http://www.draugiem.lv/
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km). Ņemot vērā Krimuldas novada domei pieejamo atbalstu grantēto ceļu pārbūvei un apzinot 

vidējās cenas ceļu būvniecības tirgū, tika veikta ceļu atlase atbilstoši Krimuldas novada domes 

2017.gada 24.novembrī apstiprinātiem ceļu būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas atlases 

kritērijiem. 

 

Pašvaldībai ir savs informatīvais izdevums “Krimuldas Novada Vēstis”. Informatīvā izdevuma 

pamatuzdevums ir informācijas iegūšana, apstrāde, objektīvas un aptverošas informācijas sniegšana 

par notikumiem Krimuldas novadā. Pārskata periodā tika nodrošināta novada domes normatīvo 

aktu, saistošo noteikumu un sludinājumu, kā arī novada domes struktūrvienību iesniegto materiālu 

publicēšana. Publicētas tika arī izglītojošo un citu iestāžu aktivitātes, aktuālas intervijas un atbildes 

uz iedzīvotāju jautājumiem, kuru aktualitāte ir saistoša lielākai daļa novada iedzīvotāju. Uzmanība 

tika vērsta uz iedzīvotāju izglītojošas informācijas publicēšanu, īpaši saistībā ar atkritumu 

šķirošanas un videi draudzīgas saimniekošanas iespēju popularizēšanu. Kopumā 2017. gadā klajā 

nāca 21 pašvaldības izdevums “Krimuldas Novada Vēstis”. Katra izdevuma drukātā tirāža ir 2180 

eksemplāri, kā arī visi izdevumi ir pieejami pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.krimulda.lv.   

http://www.krimulda.lv/
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4. Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi 
 

2017.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 14 385 954 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 109 544 EUR.  

4.1.attēlā ir redzama pašvaldības bilances aktīvu struktūra uz 31.12.2017.  

 
4.1.tabula Pašvaldības bilances aktīvs uz 31.12.2017    

 

  

 

Konta 

Nr. 

 

Posteņa nosaukums 

 

Atlikums gada 

sākumā 

Atlikums gada 

sākumā kopā  

 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 12 873 308 12 749 465 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 67 467 67 322 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 60 872 60 872 

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 

6 595 6 450 

1200 Pamatlīdzekļi 12 490 635 12 366 937 

1210 Zeme, ēkas un būves 9 925 379 9 788 922 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 4 815 4 815 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 941 677 954 436 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 33 799 33 799 

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 1 334 613 1 334 613 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 250 352 250 352 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 309 532 309 532 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 200 753 200 753 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 108 779 108 779 

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa 

prasībām 

5 674 5 674 

1420 Citas ilgtermiņa prasības 5 674 5 674 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 1 403 102 1 403 102 

2100 Krājumi 113 891 113 891 

2300 Debitori 174 103 174 103 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

21 868 21 868 

2600 Baudas līdzekļi 1 093 240 1 093 240 

1. BILANCE 14 276 410 14 152 567 
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4.2.attēlā ir redzama pašvaldības bilances pasīvu struktūra uz 31.12.2017. 

4.2.tabula Pašvaldības bilances pasīvs uz 31.12.2017 

 

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats 

Pārskata gadā pašvaldības pašu kapitāls palielinājies par 211 669 EUR. 
 

4.3.tabula Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats 

Konta 

Nr. 
Nosaukums 

Pašu kapitāls uz 

pārskata gada 

beigām 

Pašu kapitāls uz 

pārskata gada 

sākumu 

Izmaiņas (+,-) 

EUR 
Būtiskums % 

3000 Pašu kapitāls     

  3510 Iepriekšējo pārskata gadu 

budžetu izpildes rezultāts 
13 074 442 13 125 105 -50 663 

<100 

 

  3520 Pārskata gada budžetu 

izpildes rezultāts 
211 669 -50 663 262 332 >100 

 

 pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus par  102 430 EUR; 

 pārskata gada speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus par 109 430 EUR; 

 pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumi par 191 EUR pārsniedz ieņēmumus. 

 

 

 

 

 

 

Konta 

Nr. 

 

Posteņa nosaukums 

 

Atlikums gada 

sākumā 

Kļūdas labojums par 

iepriekšējiem gadiem 

Atlikums gada 

sākumā kopā ar 

kļūdas 

labojumu 
              (+)                            (-) 

3000 Pašu kapitāls 13 074 442 116 887  241 240 12 950 089 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 13 074 442 116 887 -241 240 12 950 089 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 

13 125 105   13 125 105 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 

-50 663 116 887 -241 240 -175 016 

5000 Kreditori 1 201 968 711  -201  1 202 478 

5100 Ilgtermiņa saistības 736 591 711 -201 737 101 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 731 371   731 371 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi un saņemtie avansi 

5 220 711 -201 5 730 

5200-

5900 

Īstermiņa saistības 465 377   465 377 

5 200 Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

207 112   207 112 

5300 Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

18 846   18 846 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 176 182   176 182 

5700 Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

1 576   1 576 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

61 661   61 661 

591 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

6 372   6 372 

593 Avansā saņemtie transferti 55 289    55 289 

I BILANCE 14 276 410 117 598  -241 441 14 152 567 
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4.1. Pašvaldības pamatbudžets 
 

Tabulā 4.1.1. ir attēloti pamatbudžeta rādītāji par 2017. gadu salīdzinot ar 2016. gada 

rādītājiem.  

Pamatbudžets 

Tabula 4.1.1. 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Pārskata 

perioda 

beigās 

Iepriekšējā 

pārskata 

perioda beigās 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas % 

absolūtā 

vērtībā 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi kopā 5 502 274 4 908 788 +593 486 12 

Izdevumi kopā 5 113 594 4 925 699 +187 895 4 

Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības 810 904 539 201 +271 703 50 

Ieņēmumi no pamatdarbības 5 464 529 4 886 102 +578 427 12 

Nodokļu ieņēmumi 3 669 977 3 242 374 +427 603 13 

Nenodokļu ieņēmumi 12 775 10 625 +2 150 20 

Maksas pakalpojumi un citin pašu ieņēmumi 305 867 320 323 -14 456 5 

Transferti 1 475 910 1 312 780 +163 130 12 

Izdevumi no pamatdarbības 4 653 625 4 346 901 +306 724 7 

Atalgojums 2 397 738 2 160 903 +236 835 11 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

625 656 525 487 +100 166 19 

Mācību, darba un dienesta komandējumi un 

dienesta, darba braucieni 

13 962 4 609 +9 353 >100 

Pakalpojumi 760 094 827 705 -67 611 8 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

526 298 480 118 +46 180 10 

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 4 737 2 628 +2 109 80 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi ES budžetā un starptautiskā sadarbība 

150 741 145 100 +5 641 4 

Transferti 174 399 200 351 -25 952 13 

Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 37 336 22 686 +14 650 65 

Izdevumi no ieguldījumu darbības 252 791 346 219 -93 428 27 

Ieņēmumi no  finansēšanas darbības 409 0 +409 100 

Izdevumi no  finansēšanas darbības 207 178 232 579 -25 401 11 

Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 734 363 751 274 -16 911 2 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 1 123 043 734 363 +388 680 53 
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4.2. Pašvaldības speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi 

Speciālā budžeta pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 

Tabula 4.2.1. 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Pārskata 

perioda 

beigās 

Iepriekšējā 

pārskata 

perioda beigās 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas % 

absolūtā 

vērtībā 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi no pamatdarbības 228 261 392 345 -164 084 43 

Nodokļu ieņēmumi 105 846 140 955 -35 109 25 

Transferti 122  415 251 390 -128 975 51 

Izdevumi no pamatdarbības 118 831 198 296 -79 465 40 

Atalgojums 9 076 8 696 +380 4 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

2 167 1 734 +433 25 

Pakalpojumi 80 084 161 697 -81 613 50 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

14 627 14 039 +588 4 

Nolietojuma, amortizācijas un vērtības 

samazinājuma izmaksas 

12 877 12 130 +747 6 

Perioda neto pārsniegums vai deficīts 109 430 194 049 -84 619 44 

 

2017. gada nodokļu ieņēmumu samazinājums sastāda 35 109 EUR, jo no Valsts kases 

sadales konta ieskaitīts dabas resursu nodoklis par 35 109 EUR mazāk nekā 2016. gadā. 

Transfertu ieņēmumos samazinājums par 128 975 EUR, jo 2017.gadā izdevumi ceļu 

uzturēšanai, remontam un izbūvei ir par 145 936 EUR mazāki nekā 2016. gadā. 

Pakalpojumu izmaksas samazinājušās par 81 613 EUR, kas saistīts ar izdevumu 

samazinājumu par 89 527 EUR ceļu uzturēšanai un veiktajiem ceļu remontiem. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 
Tabula 4.2.2. 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Pārskata 

perioda 

beigās 

Iepriekšējā 

pārskata 

perioda beigās 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas % 

absolūtā 

vērtībā 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi no pamatdarbības 2511 6 207 -3 696 60 

Ziedojumi un dāvinājumi 2511 6 207 -3 696 60 

Izdevumi no pamatdarbības 2702 4 584 -1 882 41 

Pakalpojumi 0 2 300 -2 300 100 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

274 1 779 -1 505 85 

Sociālie pabalsti 0 140 -140 100 

Kapitālie izdevumi 1717 365      +1 352 >100 

Perioda neto pārsniegums vai deficīts -191 1 623 -1 884 >100 

 

Pārskata periodā ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi samazinājušies par 3 696 EUR. 

Saņemts dāvinājumā mazvērtīgais inventārs 274 EUR vērtībā, rododendri Lēdurgas Dendproparkam 

500 EUR vērtībā, grāmatas 20 EUR vērtībā, atzīti  nākamo periodu ieņēmumi 1516 EUR un 

iepriekšējo gadu kļūdu labojums 201 EUR. 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ieņēmumu daļa 
Tabula 4.2.3. 

Saņemtā dāvinājuma 

nosaukums  

Pamatojums un mērķis Dāvinātājs Ieņēmumos 

atzītā 

vērtība EUR 

Digitālā spoguļu kamera, 

dzīvoklis, galda spēles, 

grāmatas 

Krimuldas novada domes  

lēmumi 

Fizisko personu dāvinājumi 271 

Rododendru stādi  Pašvaldības savienības projekta 

ietvaros -Dendroparka kolekcijas 

paplašināšanai 

Latvijas universitāte 

reģ.Nr.90000076669 

500 

Portatīvais dators Skolēnu apmācībām SIA Rotonda grupa, 

reģ.Nr.40003875771 

85 

Interneta tīklu sistēmas 

ar rūteriem 

Esošo interneta tīklu 

pilnveidošanai 

SIA Mikrotīkls 

 reģ.Nr.40003286799 

1650 

Grāmata Mācību procesam LR Izglītības un zinātnes ministrija, 

Reģ.Nr.90000022399 

5 

Kopā attiecināts uz ieņēmumiem, EUR 2511 

 

Bez atlīdzības un dāvinājumā  saņemtie pamatlīdzekļi 2017.gadā 

Tabula 4.2.4. 

Bilances 

konts 

Nosaukums Dāvinātājs Sākotnējā 

vērtība 

6300 Grāmatas Fiziskas personas dāvinājums 14 

6300 Stādi Dendroparkam Pašvaldības savienības projekta ietvaros 500 

Kopā 6300 kontā 514 

5154 Interneta tīklu sistēmas SIA “Mikrotīkls” reģ.Nr.40003286799 642 

5154 Dzīvoklis Centrs 33-2, Sunīšos Fiziskas personas dāvinājums 5552 

5154 Televizors LG 49 Fiziskas personas dāvinājums 418 

Kopā  kontā „Nākamo periodu ieņēmumi saņemtie ziedojumi un dāvinājumi” 6 612 

Bezatlīdzībā saņemtie  ilgtermiņa nefinanšu aktīvi 

 Latvijas Dabas fonda  izstrādātā  un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātā 

dabas aizsardzības plāna dabas piemineklim „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” vērtība 

14 835 

Zemkopības ministrija  21.06.2017. akts “Par valsts nekustamo īpašumu “Ceļa posms Graši-

Dzeguzes”(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8068 002 0042) un “Ceļa posms Dzirnavas-Pausku 

šķūnis” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8068 007 0074) nodošanu Krimuldas novada pašvaldības 

īpašumā 

1494 

 

4.3. Pārskats par pašvaldības debitoriem un kreditoriem 
 

Salīdzinot ar 2016.gadu, debitoru parādi palielinājušies par 31 381 EUR. Ir pieaudzis parāds par 

nekustamā īpašuma nodokli, salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir 27 423 EUR. Nekustamā nodokļa parāda 

pieaugums ir izskaidrojams ar to, ka Krimuldas novada administratīvā teritorijā Valsts zemes 

kadastra reģistrā ir reģistrēti jauni īpašumi, kuriem tika veikts nodokļa aprēķins, atsevišķām zemes 

kadastra vienībām ir palielinājušās vērtības, tai skaitā nekoptajām platībām, tajā pašā laikā 

pazeminoties iedzīvotāju maksātspējai, kas ir viens no iemesliem nekustamā īpašuma nodokļu 

parādnieku skaita pieaugumam. 
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Tabula 4.3.1. 
  Aktīvs Piezī-

mes Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas % 

absolūtā 

vērtībā 

1 2 3 4 5 6 

2300  Debitori – kopā  2.3. 205484 174 103 +31 381 18 

1.    Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 2.3.1. 28228 28 622 -394 1 

2.    Prasības par nodokļiem 2.3.3 150 006 122 583 +27 423 18 

3.    Uzkrātie ieņēmumi 2.3.4. 15 959 15 317 +642 4 

4.    Pārmaksātie nodokļi 2.3.5. 0 1 -1 100 

5.    Pārējās prasības 2.3.6. 11 291 7 580 +3 711 49 

Uzkrājumi  -20 569 -23 288 -2 719 13 

 

Parāda piedziņas ietvaros, Juridiskā nodaļa 2017.gadā nosūtīja brīdinājumus par parādsaistībām, 

tajā skaitā par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu, par īres un nomas maksas, un 

komunālo maksājumu parādu, brīdinājumus par ēdināšanas pakalpojuma parādu mācību iestādē. Tika 

sagatavoti izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu, pieteikumi par saistību piespiedu 

izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. 

Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistību apjoms samazinājies par 102 125 

EUR. 
Tabula Nr.4.3.2. 

Pasīvs Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas 

% 

absolūtā 

vērtībā 

1 2 3 4 5 6 

 5000 Kreditori  - kopā 5. 1 099 843 1 201 968 -102 125 8 

1.  Ilgtermiņa saistības 5.1. 591 704 736 591 -144 887 20 

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 581 462 731 371 -149 909 20 

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 5.1.5. 10 242 5 220 +5 022 96 

  Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 508 139 465 377 +42 762 9 

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

5.2. 149 908 207 112 -57 204 28 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

5.3. 40 847 18 846 +22 001 >100 

2.3. Īstermiņa uzkrātās  saistības 5.4. 193 814 176 182 +17 632 10 

2.4.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 5.6. 2 370 0 +2 370 >100 

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 1 347 1 576 -229 15 

2.6.Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 25 0 -25 >100 

2.7. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 119 828 61 661 +58 167 94 

2.7.1.Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 

5.9.1. 10 881 6  372 +4 509 71 

           2.7.2.Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 108 947 55 289 +53 658 97 
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4.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  

Dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas 

 

Pašvaldības bilancē ir iekļautas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas par summu  6 663 320 

EUR. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku vērtība 

palielinājusies par 120 533 EUR. 

Saņemts dāvinājumā no fiziskas personas dzīvoklis 5552 EUR vērtībā. Uzņemta bilancē 

dzīvojamā māja  (2 223 EUR) ar saimniecības ēkām (776 EUR) „Bičkas”, lai sniegtu palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, saskaņā ar  27.01.2017 Domes lēm.prot.Nr.2,3.p., par 

kopējo summu 2 999 EUR. 

Nedzīvojamām ēkām: pabeigta Krimuldas novada Tautas nama siltināšana, projekta, 

Energoefektivitātes paaugstināšanai, ietvaros par 219007 EUR.  “Torņa” biroja ēkai Inciemā, 

Krimuldas pagastā veikto kapitālo remontdarbu rezultātā ēkas sākotnējā vērtība palielinājusies par 

28 554 EUR. 

Saskaņā ar  Rīgas  rajona tiesas 2017.gada 20.februāra spriedumu, ņemta uzskaitē Turaidas 

kapličas ēka ar kadastrālo vērtību 4 689 EUR. 

Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) datos uzskaitītas 84 nedzīvojamās ēkas,  

grāmatvedības uzskaites datos  - 59 ēkas, jeb starpība 25 ēkas: 

 VZD datu bāzē ir uzskaitītas 22 par pajām privatizētās un dzīvojamām mājām pievienotās 

saimniecības ēkas,  kas nav bijušas pašvaldības īpašumā; 

 3 ēkām 2018.gadā tiks kārtoti dokumenti reģistrēšanai kadastra informācijas sistēmā vai  

Zemesgrāmatā un tiks uzņemtas bilancē. 

 

Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 2017. gadā reģistrēti vai pārreģistrēti  28 zemes īpašumi 

ar kopējo platību  31.17 ha . Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 

164 zemes īpašumiem ar platību  522,42 ha par vērtību 587817  EUR, kas sastāda  61 % no kopējās 

bilancē uzskaitītās zemes vērtības.  

Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 60 ēkām ar bilances 

vērtību 6 704897 EUR, kas sastāda 99.99  % no kopējās bilancē uzskaitīto ēku vērtības. 

Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz  5 dzīvokļiem ar bilances vērtību 12 713 EUR, kas 

sastāda 67 % no kopējās bilancē uzskaitīto dzīvokļu vērtības un 13 inženierbūvēm  par bilances 

vērtību   75542 EUR. 

Transporta būves 

 

Pašvaldības ielas ar trotuāriem, ceļi un tilti (transporta būves) iekļauti bilancē ar atlikušo 

vērtību 1 649 835 EUR. 2017.gadā  pašvaldībā veikta ceļu  garumu salīdzināšana ar VAS “Latvijas 

valsts ceļi” izsniegtajās izziņās norādītajiem datiem. Pašvaldības bilancē uzskaitīto ceļu vērtība 

pieaugusi par 225 270  EUR, tai skaitā sākotnēji atzītas un ņemtas uzskaitē jaunas transporta būves 

ar vērtību 209 210 EUR, veikta transporta būvju celtniecība un remonti par summu 67 367 EUR.  

Krimuldas novada pašvaldība salīdzināja grāmatvedības datus ar VAS „Latvijas valsts ceļi” 

reģistra datiem pēc stāvokļa uz 31.12.2017.  Latvijas Autoceļu direkcijā uz Krimuldas novada 

pašvaldības vārda reģistrēti ceļi un ielas 172.51 km garumā, tai skaitā reģistrēta 41 iela ar kopgarumu 

20,63 km un 87 autoceļi ar kopgarumu 151,88 km. 
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Inženierbūves 

 

Uz 31.12.2017. pašvaldības bilancē iekļauto inženierbūvju vērtība sastāda 264 529 EUR. 

Bilances vērtība samazinājusies par 89 200 EUR. Pārskata periodā veikta konta korekcija, no 

inženierbūvju uzskaites konta uz pārējo pamatlīdzekļu kontu pārcelta apgaismojuma lampu vērtība 

188 245 EUR. Izbūvētas ūdens un kanalizācijas sistēmas, lietus ūdens savācēja aka 42 205 EUR 

vērtībā un 18 255 EUR vērtībā modernizēts ielu apgaismojums. Uzņemta uzskaitē artēziskā aka 350 

EUR vērtībā.  

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par 29 

131 EUR.            

 

 
 Tabula 4.4.1.  

Aktīvs Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

Izmaiņas 

% 

absolūtā 

vērtībā 

1 3 4 5  

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 338 663 309532 +29 131 9 

1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 224 634 200753 +23 881 12 

2. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 108779 108779 0 0 

3.Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 5250 0 +5250 100 

 

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 
Tabula 4.4.2. 

Nr

. 

p.k

. 

 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījum

a uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2016

. 

 

Vērtības 

samazinājums (+,-) 

Ieguldījuma 

uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2017. 

1 SIA „Lēdurgas komunālais 

dienests 

44103026697 102874 -15 571 87 303 

2 SIA „Krimuldas doktorāts” 40003171701 17737 84 697 102 434 

3 SIA „Entalpija-2” 40003158864 80142 -45 245 34 897 

4 SIA „Limbažu slimnīca” 40003361616 77617 0 77617 

5 SIA „ZAAO” 44103015509 7726 0 7726 

6 A/S Cata 40003016840 22361 0 22361 

7 SIA „Rīgas apriņķa avīze” 40103037514 1075 0 1075 

 Kopā:  309532 23 881 333 413 

 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības 

budžetu nākotnē, kā arī iesniegtās Anketas par kapitālsabiedrību darbības turpināšanas principu 

piemērošanu.  

2017. gadu SIA “Lēdurgas komunālais dienests” pabeidza ar zaudējumiem 6 212 EUR, SIA 

“Entalpija-2 ” – ar zaudējumiem 7 888 EUR, bet SIA „Krimuldas doktorāts” – ar peļņu 17 742 EUR.  

Pārskata gada beigās līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālos aprēķināta pēc pašu 

kapitāla metodes, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto informāciju, kā rezultātā  

ieguldījuma uzskaites vērtība palielinājās par 84 697 EUR SIA „Krimuldas doktorāts”, bet 

samazinājās par 15 571 EUR SIA „Lēdurgas komunālais dienests” un – par 45 245 EUR SIA 

„Entalpija-2”.   

Saskaņā ar Krimuldas novada domes sēdes lēmumiem SIA „Lēdurgas komunālais dienests” 

palielināts pamatkapitāls par 5 250 EUR apkures sistēmas rekonstrukcijai un sūkņa iegādei.  

23.02.2018. Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.2,10.p) par SIA „Lēdurgas 

komunālais dienests” reorganizāciju, pievienojot to SIA „Entalpija-2”. 
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5. Krimuldas novada pašvaldības 2018. gadā plānotie uzdevumi 
 

 2018. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras un sporta būvju uzturēšana un 

telpu remonti, pašvaldības grants ceļu un meliorācijas sistēmas sakārtošana. Turpināsies ēku 

siltināšana, kas varētu dot energoresursu samazinājumu nākotnē. Tiks atjaunoti un labiekārtoti 

tūrisma infrastruktūras objekti. Tiks izvērtēta elektroenerģijas ekonomiska lietošana un lietderīga 

autotransporta izmantošana. 

 Samērā lieli ieguldījumi plānoti dažādu infrastruktūru attīstošu projektu realizācijai, 

piemēram, ielu apgaismojuma, meliorācijas sistēmu, grants ceļu atjaunošanas pasākumi. Šajā budžetā 

plānots 5 % atalgojuma pieaugums visiem pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem, kuri nodrošina 

visu pašvaldībai uzlikto funkciju realizāciju. Jāmin, ka algas palielinājums pašvaldībā atpaliek no 

procentuālā atalgojuma palielinājuma valstī kopumā un īpaši no valsts sektorā nodarbinātajiem. 

 

 Kā galvenie 2018. gadā plānotie uzdevumi gan ar iekšējiem pašvaldības līdzekļiem un 

resursiem, gan arī piesaistot ārējo finansējumu, plānoti šādi: 

 

1. Lēdurgas Dendroparkā uzsākta projekta „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 

pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzība” ieviešana 

2. Īstenot projektu “Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un 

“Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošanas darbi”; 

3. Turpināt ES projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” īstenošanu. Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002, ieviešanu un ERAF 

finansējuma piesaisti Dienas aprūpes centra izveidei. 

4. Turpināt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Krimuldas novada grants ceļu 

pārbūves projekta ieviešanu, 

5. gājēju taciņas izbūve Lēdurgā, 

6. gājēju taciņu projektēšana un izbūve rotaļlaukumu un soliņu uzstādīšana novada 

apdzīvotajās vietās, 

7. Telpu remontdarbi pašvaldības iestāžu ēkās, 

8. Novada mājaslapas izstrāde, 

9. Novada vizuālās identitātes izstrāde, 

10. Mūžizglītības aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem, 

11. ielu apgaismojuma sakārtošanas projekta uzsākšana, 

12. Krimuldas novadā tūrisma aktivitāšu veicināšanai infrastruktūras sakārtošana un 

atjaunošana. 
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6. Revidenta ziņojums par Krimuldas novada domes 2017. gada 

saimniecisko pārskatu  
 

SIA “Nexia Audit Advice” 

Licence Nr. 134 

Reģ.Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050,  

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@auditadvice.lv 

auditadvice.lv 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

Krimuldas novada domei 

 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās  

parakstīšanas laiks 

 

Valmierā             Nr. P9/2017/RZ 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši Krimuldas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 2017.gada pārskatā ietvertā finanšu 
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  minētās 
veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017.gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017.gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 finanšu pārskata skaidrojumu. 
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Krimuldas 
novada domes finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 
un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017.gada 31.decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 
 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem 
finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk 
– ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām 
un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un 
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Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas 
ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu 
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību 
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

 
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu 
pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda 
saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, 
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt 
darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 
likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības 
likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai 
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas 
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veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka 
tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 
balstoties uz šo finanšu pārskatu. 

 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 
izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, 
ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 
vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek 
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda 
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar 
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā 
esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto iestāžu 
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par 
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par 
mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 
skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

 

Judīte Jakovina  

Valdes locekle 

atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 105 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Judīte Jakovina, 29413681 

judite.jakovina@auditadvice.lv 

 

00000806900_ATZI_270418_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Krimuldas novada pašvaldībai

mailto:judite.jakovina@auditadvice.lv


31 
 

31 
 
 

 

 

 


