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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 5294, no tiem Lēdurgas pagastā 1441 un Krimuldas
pagastā 3853. No tiem līdz darbspējas vecumam 769, darbspējas vecumā 3472, virs darbspējas vecuma
1053.
Novada apdzīvotās vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši, Turaida. Teritorijas
struktūra saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu
uz 01.01.201: 44,9% meži (15 280,0 ha), lauksaimniecības zemes 36,1% (12 282,5 ha), purvi 9,9% (3
381,8 ha), teritorijas zem ūdens objektiem 3,1% (1 052,9 ha), zeme zem ēkām un pagalmiem 1,6%
(535,2 ha), zem ceļiem 2,0% (671,9 ha), pārējās zemes 2,0% (676,0 ha), krūmāji 0,5% (159,7 ha).

Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15
deputātiem. 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.
2016.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. Tika izveidota Sabiedriskās kārtības nodaļa, darbu uzsākot novada
kārtībniekam.
Pašvaldībā tiek īstenoti pasākumi korupcijas risku identificēšanai iepirkumu procesā, to
novēršanai un novēršanas pasākumu izstrādei. Attiecīgi Juridiskā nodaļa nodrošina normatīvo aktu
sagatavošanu atbilstoši korupcijas riska noteikšanai, kā arī ir aktuāls izstrādātais un 2015. gadā
apstiprinātais Krimuldas novada domes pretkorupcijas pasākumu plāns, kas reglamentē to, ka katras
struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par pretkorupcijas pasākumu ieviešanu, ievērošanu un plāna
aktualizēšanu.
Publisko iepirkumu jomā kā pretkorupcijas riska pasākumi tiek ievēroti sekojoši nosacījumi –
objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās, kā arī tiek veikti izglītošanas pasākumi
iepirkuma komisijas locekļiem, lai nodrošinātu, ka tie ir kompetenti un pārzina publiskā iepirkuma
jomu reglamentējošos normatīvos aktus.
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.
Informācijas tehnoloģiju attīstības jomā SIA Mikrotīkls 2016. gadā ziedoja bezvadu iekārtas
uzstādīšanai 7204,66 EUR apmērā. 2016. gadā novada vispārējās izglītības iestādēs norisinājās kursi
skolotājiem darbam ar interaktīvajām tāfelēm.
Pašvaldības administrācijā patstāvīgi
tiek veikti uzlabojumi iekšējās sistēmās, tai
skaitā, lietvedības sistēmu uzlabošana. 2016.
gadā tika uzsākts 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
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līdzekļiem, tiek piemērota iekšējā kontroles vadības shēma.
2016. gada pirmajā pusē tika publiskots arī pašvaldības tūrisma portāls www.visitkrimulda.lv, pie
kā darbs turpinājās gan 2016.gadā, gan turpināsies 2017.gadā.

Novada tēla veidošanai un tūrisma veicināšanai
2016. gadā tika izdots buklets “Teiksmainā Krimulda”, kā
arī gada nogalē izstrādāts novada kalendārs. Tāpat ir
pieejami arī pašvaldības prezentreklāmas materiāli un
suvenīri ar Teiksmainās Krimuldas logo, kā krūzītes,
pildspalvas un bloknoti.

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.
Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti
arī konkrēti veicamie uzdevumi: pilnveidot vispārējās
izglītības
kvalitāti
un
infrastruktūru,
nodrošināt
mūžizglītības pakalpojumu pieejamību dažādām vecuma
grupām, īstenot novadā jaunatnes politiku, attīstīt
profesionālās ievirzes un interešu izglītību, attīstīt
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, sakārtot
un attīstīt kultūras iestāžu un objektu infrastruktūru,
pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un sakārtot un
modernizēt sporta infrastruktūru.
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Izglītība
2016. 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 interešu izglītības iestādes (Krimuldas Mūzikas un mākslas skola un Maijas Pīlāgas Lēdurgas
Mākslas un mūzikas skola).
Krimuldas vidusskolā uz 01.09.2016. mācījās 341 skolēns, savukārt Garlība Merķeļa Lēdurgas
pamatskolā – 71. Šajā periodā reģistrētais pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaits – PII
“Krimulda” 135, PII “Ezerciems” 66 un Lēdurgas pamatskolas PI grupa grupā 48. Audzēkņu skaits
2016. gadā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā instrumentālās mūzikas nodaļā 58, Vizuāli plastiskās
mākslas nodaļā 74 un Dejas nodaļā 70, savukārt Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā –
64.
2016. gadā Krimuldas vidusskola īstenoja licencētas un akreditētas trīs pamatizglītības
programmas un divas vidējās izglītības programmas, skolā darbojās 12 kultūrizglītības un sporta
interešu pulciņi. Krimuldas vidusskolas izglītojamajiem tika nodrošināts šāds atbalsta personāls: skolas
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa, pedagoga palīgs. Skolā darbojās pagarinātās dienas
grupas 1.-4. klašu izglītojamajiem. Pārskata periodā pedagogi turpināja pilnveidot profesionālo
kvalifikāciju, apmeklējot dažādus profesionālās pilnveides kursus. 2016. gadā kursus apmeklēja 61
pedagogs. Krimuldas vidusskola 2016. gada pavasarī piedalījās Starptautiskajā pilsoniskās izglītības
pētījumā ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study 2016).
2016./2017.mācību gadu Krimuldas vidusskolā uzsāka 34 skolēni, kuriem visos mācību
priekšmetos bija 7, 8, 9 vai 10 balles un 49 skolēni ar vidējo vērtējumu 7,5 un augstāk – visi šie skolēni
saņem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. No 2016. gada janvāra līdz maijam Censonības
stipendiju saņēma pieci skolēni, no 2016. gada septembra līdz decembrim astoņi skolēni. Tie bija
vidusskolēni, kuriem nevienā mācību priekšmetā nebija vērtējuma zemāka par 7 ballēm.
2016. gadā iegūtas 18 godalgotas vietas Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs,
skolēni piedalījās 15 dažādos konkursos un ieguva četras 1. vietas, divas 2. vietas, vienu 3. vietu. 3. a
klase veiksmīgi uzsāk dalību projektā “Sporto visa klase”, iegūstot 1. vietu Latvijas Republikā.
2016. gadā Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā skolas pateicības izsniegtas 31 skolēnam,
astoņiem darbiniekiem un 18 skolēniem piešķirtas brīvpusdienas par labiem sasniegumiem izglītībā.
Pārskata periodā skolā bija pieejami šādi interešu izglītības pulciņi: sporta pulciņi (3 grupas no 1.–9.
klasei), informātikas pulciņš (1.–4. klasei), leļļu teātris( 1.–4. klasei), ansamblis(1.–4. klasei), vizuālās
mākslas un dizaina pulciņš(5.–9. klasei), novada vēstures pulciņš(5.–9. klasei), skolēnu domes
pulciņš(8.–9. klasei). 2016. gadā 16 skolēni darbojušies arī jaunsardzē, kā arī iegūtas divas godalgas
Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajās sacensībās. Šajā gadā arī 18 skolotāji apmeklējuši kursus.
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola 2016. gada maijā svinēja savas
pastāvēšanas 25 gadu jubileju Lēdurgas kultūras namā. 2016. gada jūnijā skolu absolvēja pieci
audzēkņi – divi vizuāli plastiskās mākslas programmā un trīs taustiņinstrumentu spēlē.
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Krimuldas mūzikas un mākslas skola 2016. gadā organizēja vairākus koncertus, izrādes, tās
audzēkņi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkursos, gan
mūzikas, gan mākslas jomā, dažādos festivālos, izglītības iestāžu kolektīvu skatēs. Tika organizētas arī
radošās mūzikas nometnes, un 2016. gadā oktobrī notika skolas absolventu un pedagogu salidojums.
Kultūra
Krimuldas novadā 2016. 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 2016. gadā - Inciemā 108 (fiziskais apmeklējums
1825), Krimuldā 216 (fiziskais apmeklējums 2783), Lēdurgā 270 (fiziskais apmeklējums 4771),
Turaidā 115 (fiziskais apmeklējums 898).
2016. gadā Krimuldas Tautas namā notikušas 69 kultūras norises. Krimuldas tautas namā
pārskata periodā darbojās un no pašvaldības budžeta tika finansēti šādi kolektīvi ar kopumā 161
dalībnieku – bērnu ansamblis „Podziņas”, bērnu deju kolektīvs ( vecumā līdz sešiem gadiem), jauniešu
vokālais ansamblis „aPerto”, Raganas amatierteātris, vidējās paaudzes deju kolektīvs (turpmāk VPDK)
„Dzirnakmeņi”, vīru koris „ Vecie draugi”, tautas lietišķās mākslas studiju (turpmāk TLMS)
„Krimulda”. Darbojas arī interešu grupas - līnijdejotājas, ārstnieciskā vingrošana, autovadītāju
apmācība un baptistu draudze.
Vērienīgākais pasākums 2016. gadā bija par tradīciju kļuvušās mākslas dienas “Krimuldas
pavasaris”, kā ietvaros sadarbībā ar novada domi, un iestādēm tika svinēta pašvaldības 25. dzimšanas
diena. Tika aizsākts darbs, gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, apkopojot katra kolektīva
redzējumu šo svētku kontekstā.
Koprepertuāra kolektīvi piedalījās Pierīgas reģionu skatēs, vīru koris “Vecie draugi” ieguva I
pakāpes diplomu, VPDK “Dzirnakmeņi” ieguva I pakāpes diplomu , Raganas amatierteātris ar izrādi
B.Tomass ‘Čārlija krustmāte” saņēma diplomu un tika izvirzīti uz konkursa II kārtu “Gada izrāde
2016”. Jauniešu ansamblis “a’Perto” saņēma pateicību Pierīgas ansambļu sadziedāšanās svētkos.
TLMS ‘Krimulda” audēju darbi tika izlikti izstādē “Latvijas novadu segas”, kas bija skatāma Bauskā
un par dalību saņemta pateicība.
Lēdurgas kultūras namā 2016. gadā notika 59 nozīmīgi pasākumi, no tiem, 10 amatiermākslas
koncerti, 10 valsts svētku pasākumi un tradicionālās norises, 12 atpūtas pasākumi pieaugušajiem,
septiņas izstādes, viens profesionāļu koncerts, četras amatierteātra izrādes, pieci semināri, izglītojošās
norises, divi kino demonstrējumi, viena talka, divi gadatirgi, trīs sporta aktivitātes, divi jubilejas
sarīkojumi.
Lēdurgas kultūras namā darbojās 11 tautas mākslas kolektīvi, kuros kopā iesaistījās 178
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”.
2016. gadā Lēdurgas kultūras nama kolektīvs saņēma Valsts izglītības satura centra (VISC)
pateicību par nozīmīgu atbalstu tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā
eimu, pulkā teku 2016”, kā arī VISC diploms tika pasniegts folkloras kopai “Putni” par tradicionālās
kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2016” Vidzemes piejūras
novada sarīkojumā. Ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes atzinības rakstiem un
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diplomiem apbalvoti Lēdurgas deju kolektīvi Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu skatē (5.–9. klašu
deju kolektīvam I pakāpe, 1.–4. klašu kolektīvam II pakāpe, 10.–12. klašu kolektīvam “Metieniņš”
augstākā pakāpe), kā arī Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē (10.–12. klašu kolektīvam “Metieniņš”
augstākā pakāpe un vidējās paaudzes deju kolektīvam “Lēdurga” II pakāpe).
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”.
2016. gadā tika organizēti Krimuldas novada sporta svētki, Lēdurgas sporta svētki, Pierīgas
sporta spēles, volejbola, strītbola, futbola turnīri, Raganas basketbola līga (RBL), Lēdurga florbola
kauss, Krimuldas Open sacensības peldēšanā.
Lēdurgas sporta hallē 2016. gadā pieaugušajiem un skolēniem brīvdienās un brīvlaikos rīkotas 5
aktivitātes: turnīrs novusā, galda tenisā (25 dalībnieki), sacensības badmintonā (35 dalībnieki),
sacensības nūjošanā (15 dalībnieki), mini turnīrs strītbolā, pludmales volejbolā (piecas komandas),
turnīrs volejbolā.
2016. gadā veikta Krimuldas vidusskolas sporta laukuma marķēšana, kā arī tika veikts sporta
zāles remonts, gaismekļu maiņa un akustisko paneļu izbūve sporta zāles griestos. Veikta arī Raganas
pludmales volejbola laukumu pilnīga atjaunošana. Lēdurgas sporta hallei iegādāti trenažieri,
nodrošināta elektrisko tablo uzstādīšana Lēdurgas sporta hallē, un papildināts tehniskais nodrošinājums
arī trenažieru zālē Raganā. Pārskata periodā tika veikta arī tvaika pirts solu pārbūve Krimuldas
vidusskolas baseina telpās, logu maiņa Krimuldas mūzikas un mākslas skolā un baseina zālē, izolācijas
durvju ierīkošana, kā arī ventilācijas sistēmu remonts.
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā 2016. gadā notika nakts 5 minūšu peldējums (30 cilvēku
dalība); pasākums "Svētki baseinam - 30!" (300 cilvēku dalība); notika 3 skolēnu un pieaugušo
peldēšanas sacensības ( 150 cilvēku dalība); novada peldētāji piedalījās divās izbraukuma sacensībās
peldēšanā (40 cilvēku dalība); notika "Raganas duatlons" (14 cilvēku dalība); peldēšanas sezonā vienu
reizi mēnesī notika līdzsvara paraugdemonstrējumi un treniņi uz lentes virs baseina (1400 cilvēku
dalība). 2016.gada pavasarī un rudenī notika "Vingruma - veselības dienas" (kopā piedalījās 260
cilvēki), kā arī pirms vasaras sezonas akcija nedēļas garumā - peldētapmācība vecākiem ar bērniem (60
cilvēki). Krimuldas vidusskolas peldbaseinu bez maksas 1-2 reizes nedēļā apmeklē PII “Krimulda”
audzēkņi, skolēni, pensionāri un sporta izlašu dalībnieki (kopā ap 580 cilvēkiem).
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. 2016. gadā baseinu apmeklējuši aptuveni 31 000 cilvēku, savukārt
baseina trenažieru zāli aptuveni 1850 cilvēku.

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.
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Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti arī konkrēti
veicamie uzdevumi: pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmu,
sakārtot
un
attīstīt
infrastruktūru,
uzlabojot
uzņēmējdarbības vidi, pilnveidot tūrisma informācijas apriti un
uzlabot tūrisma infrastruktūru.

Uzņēmējdarbība
Pamatojoties uz Lursoft datiem kopumā 2016. gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 299
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 156 zemnieku saimniecības, viena pilnsabiedrība, divas
kooperatīvu sabiedrības, 13 individuālā darba veicēji un 29 individuālie komersanti. Šajā periodā
Krimuldas novadā saskaņā ar Lursoft datiem reģistrētas 20 jaunas komercsabiedrības (sabiedrības ar
ierobežotu atbildību), kā arī viens individuālais komersants, savukārt kopumā likvidēti 14 uzņēmumi.
Saskaņā ar Lursoft apkopotajiem datiem pēc iesniegtajiem gada pārskatiem par 2016. gadu
pārskata periodā Krimuldas novadā bija 149 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 17 zemnieku
saimniecības un viena kooperatīvu sabiedrība, kuras ir uzrādījušas apgrozījumu par kopējo summu
40,92 milj. EUR un kopā nodarbinot 958 darbiniekus (dati par uzņēmumiem, kuriem ir jāiesniedz gada
pārskati saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai komercsabiedrību gadījumā 2016. gadā tika veikta
saimnieciskā darbība).
Populārākās nozares pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto uzņēmumu vidū bija
mežizstrāde, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, uzskaites, grāmatvedības, audita un
revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos, jauktā lauksaimniecība un mazumtirdzniecība
nespecializētajos veikalos.
2016. gada oktobrī Krimuldas novada domē norisinājās informatīvais uzņēmējdarbības seminārs,
kuru apmeklēja vairāk nekā 50 novada topošie un esošie uzņēmēji. Seminārā ar prezentācijām par
pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai piedalījās pārstāvji no vairākām valsts
institūcijām, kā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļas, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Lauku atbalsta
dienesta. 2016. gadā tika organizētas arī pašvaldības darbinieku individuālās tikšanās un vizītes ar
uzņēmējiem, kuru laikā pārrunātas aktualitātes un sadarbības iespējas. Komunikācijai ar uzņēmumiem
izmantota arī saziņa ar e-pastu starpniecību.
2016. gadā Latvijas Biznesa savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk VARAM) izveidotajā indeksā “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” Krimuldas novads
kategorijā “Investīcijām draudzīgākais novads ar vietējās nozīmes attīstības centru” ieņēma augsto
6.vietu.
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Tūrisms
Kā nozīmīgākie apskates objekti Krimuldas novadā, kas nodrošināja tūrisma pakalpojumus arī
2016. 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 atrodas arī Gaujas Nacionālais parks, trīs dabas
liegumi, pieci ģeoloģiskie dabas pieminekļi, divi aizsargājami dendroloģiskie stādījumi, pieci
mikroliegumi un 118 aizsargājami koki (saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu
pārvaldības sistēmas „Ozols” datiem uz 22.01.2015).
Pašvaldības struktūrā īpašumā esošais tūrisma pakalpojumu sniedzējs Lēdurgas Dendroparks
2016. gadā īstenojis vairākus infrastruktūras attīstības projektus, informācijas centra ēkas
rekonstrukciju, rekonstrukcijas projektā inventarizēto 15 koku sakopšanu uz zaru šķeldošanu. Tika
organizētas Meža dienas 2016 un ar pašvaldības līdzfinansējumu veidota rododendru kolekcija. 2016.
gada sākumā Lēdurgas Dendroparks piedalījās projektā „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei”, kā ietvaros 2016. gada septembrī tika papildināti rododendru stādījumi - parkā tika iestādīti
25 lieli rododendri no Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas
“Babīte”, kas ir selekcionāra R. Kondratoviča radītas šķirnes. Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu,
Annas Koku skolas biedrību, Lēdurgas Dendroparks 2016. gadā piedalījās projektā “Ainavas runā!''
(projekta manifests – pretim nākamajai simtgadei), nodrošinot vienu no trīs talkām demonstrācijas
talku ciklā.
2016. gadā Lēdurgas Dendroparkā notika četri bezmaksas pasākumi, kuri tika organizēti plašākai
sabiedrībai un kurus kopā apmeklēja vairāk kā 400 cilvēki. Lēdurgas Dendroparku par maksu sezonas
laikā apmeklēja 824 cilvēki, savukārt bez maksas (saskaņā ar noteiktajām bezmaksas biļetēm) - 286
cilvēki.
2016. gadā projekta ietvaros tika pabeigts arī dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie
stādījumi'' dabas aizsardzības plāns, kas ietver pasākumus dabas tūrismam un vides izglītībai
nepieciešamās infrastruktūra attīstību, izmantojot teritorijas potenciālu un nodrošinot tās vērtību
saglabāšanos.
2016. gadā tika izveidots portāls www.visitkrimulda.lv, kas nodrošina informāciju par tūrisma
iespējām Krimuldas novadā – ko darīt, kurs paēst, ko redzēt un kur nakšņot. Kopš 2016. gada šis
portāls ir pieejams arī uz informatīvā ekrāna degvielas uzpildes stacijā “CIRKLE K” (iepriekš
“Statoil”) Raganā. Informatīvās infrastruktūras attīstības ietvaros 2016. gadā izstrādāti Teiksmainās
Krimuldas oficiālie pašvaldības informatīvie tūrisma bukleti. Lēdurgas Dendroparks sadarbojas ar
Latvijas tūrisma uzņēmumiem, lai tiktu nodrošināta informācija par šiem pakalpojumiem gan
nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

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.
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Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti arī konkrēti
veicamie uzdevumi: attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, aktualizēt veselīga dzīvesveida pasākumus, attīstīt
sociālo palīdzību, pakalpojumus un infrastruktūru un nodrošināt
sabiedrisko kārtību.

Veselības aprūpe
Krimuldas novadā 2016. 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 2016. 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. Kapitālsabiedrības
SIA “Krimuldas doktorāts” peļņa 2016. gadā bija 20 645EUR.
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.
2016. gadā piešķirti pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes
(personas) ienākumu novērtēšanas un vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijās kopā 5110 EUR apmērā 60
ģimenēm un 61 personai. 1125 EUR no pabalstu kopējā apjoma piešķirti stihiskas nelaimes gadījumā,
savukārt 3985 EUR – citiem, iepriekš neparedzētiem apstākļiem.
Šajā periodā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālie pabalsti ģimenes
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai ir piešķirti 23 108 EUR apmērā kopumā, palīdzot 329
ģimenēm un 406 personām. No kopējā pabalstu apjoma 14 026 EUR piešķirti pārtikai un ēdienam,
8578 EUR veselības aprūpei un 504 EUR obligātajai izglītībai.
2016. gadā Sociālais dienests kopā ar Krimuldas novada domes deputātiem devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Carnikavas novadu, lai iepazītos ar Carnikavas sociālā dienesta dienas centra
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darbību. 2016. gadā tika izveidots arī jauns pakalpojums - ģimenes asistents, kuru nodrošina Biedrība
"Cerību spārni".
Krimuldas novada bāriņtiesā 2016. gadā bija 74 aktīvas lietas, pieņemti 63 lēmumi, no tiem 12
lēmumi adopcijas lietās, trīs procesuālie lēmumi. Šajā periodā 12 personām pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības, diviem bērniem iecelti aizbildņi, izbeigtas divas aizbildnības lietas. 2016. gadā bija
aktīvas piecas adopcijas lietas, tika pārraudzītas astoņas audžuģimeņu lietas, astoņas aizbildnības lietas,
septiņas aizgādnības lietas un astoņas lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu.
Tā kā bāriņtiesas prioritāte 2016. gadā bija ģimeniskas vides nodrošināšana bērnam, tad tā
rezultātā neviens Krimuldas novada bērns neatrodas ārpusģimenes aprūpes iestādē. Visiem 26 bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem ir nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē (10 bērniem audžuģimenē, 16 - aizbildnībā). Diemžēl šajā periodā ir palielinājies ģimeņu skaits, kurās nav
pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšanai nepieciešamie apstākļi. Bāriņtiesa ir sniegusi
informāciju Sociālam dienestam par 18 riska ģimenēm.
2016.gadā Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir veikti 45 dzimšanas reģistru ieraksti, 41
laulību reģistra ieraksts un 44 miršanas reģistru ieraksti.
Pašvaldībā ir divas sociālās aprūpes iestādes - pansionāts “Pēterupe” (25 iemītnieki) un veco
ļaužu nams “Krimulda” (10) iemītnieki).
2016. 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.
Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti arī konkrēti
veicamie uzdevumi: sakārtot un modernizēt ūdenssaimniecības
infrastruktūru, attīstīt enerģētikas infrastruktūru, pilnveidot
atkritumu apsaimniekošanu, sakārtot un attīstīt novada publisko
un dzīvojamo fondu, sekmēt teritoriju sakārtošanu un
labiekārtošanu, sakārtot un attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru un
sekmēt pasažieru pārvadājumu pilnveidošanu.
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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. 2016. gadā sniegts atbalsts vienai
daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas biedrībai 1423 EUR apmērā.
2016. gada decembrī organizēta tikšanās ar Krimuldas novada daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem par energoefektivitātes jautājumiem, kuras ietvaros noritējusi arī Attīstības finanšu
institūcijas ALTUM prezentācija par aktuālo atbalsta programmu - Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".
2016. gadā arī tika uzsākts darbs pie pašvaldības Grantu projektu programmas, kuras ietvaros
2017. gadā paredzēts sniegt finansiālu atbalstu fizisku un juridisku personu projektiem, kas atbilst
Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktai ilgtermiņa attīstības prioritātei “IP2:
Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide” un attiecīgajam rīcības virzienam - RV3.1: Mājokļi un tehniskā
infrastruktūra” (atbilstošais uzdevums “U3.1.4 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo
fondu”).
Infrastruktūra un vide
Pašvaldības autoceļu kopgarums 2016. gadā bija 141,419 km, savukārt pašvaldības ielu
kopgarums 23,863 km. 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”.
2016. gadā SIA “Entalpija-2” ieņēmumu apjoms sasniedza 314 052 EUR, un salīdzinot ar
iepriekšējo gadu tas ir palielinājies par 4.67%. Lai gan kopumā 2016. gads tika noslēgts ar 7506 EUR
zaudējumiem, iedzīvotāju parādi SIA “Entalpija-2” ir samazinājušies par 6539 EUR. Strādājot ar
parādniekiem, tika iesniegti tiesā 11 pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu. Kā 2016.gada
lielākos paveiktos SIA “Entalpija-2” darbus var minēt šādus - atjaunotas Turaidas katlumājas apkures
iekārtas, iegādāts komerctransports darba tehniskajām vajadzībām, tiesas ceļā atgūts viens liels,
ilglaicīgi uzkrāts parāds, kā arī tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta dzeramajam ūdenim Zutiņu
ciematā.
SIA “Entalpija-2” sadarbojās ar SIA “ZAAO” par atkritumu šķirošanu, kā rezultātā ir pieejams
atkritumu šķirošanas EKO laukums, kā arī tiek veikti iedzīvotāju izglītošanas darbi. Tāpat pašvaldības
uzņēmums īstenoja sadarbību ar Krimuldas novada domes administrāciju, struktūrvienībām un citām
iestādēm.
2016. gadā tika uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas Raganā (teritorijā pie Krimuldas
doktorāta, bērnu rotaļu laukumā), kā arī papildus urnas tika uzstādītas Raganā, Inciemā, Sunīšos
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(dīķmalā, pie bērnu rotaļu laukuma), kā arī Inciemā. Uz valsts svētkiem tika nodrošināts atbilstošs
svētku publiskais noformējums, piemēram, tiek izkārti svētku karodziņi pie apgaismes stabiem. 2016.
gadā atjaunoti un/vai izveidoti gājēju celiņi Raganā (no Plīriķupītes līdz Saules ielai 1C, Raganā un divi
posmi teritorijā pie SIA “Krimuldas doktorāts” – kopējais garums 105m) un Sunīšos (no bērnu rotaļu
laukuma uz ēdnīcu un no autobusa pieturas Rīga-Valmiera uz Sunīšiem – kopējais garums 75m).
2016.gadā atjaunota gājēju ietve Saules ielā – kopējais garums 225 m.
2016. gadā tika turpināts arī pašvaldības darbs pie apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas,
piemēram, tika uzstādītas astoņas jaunas lampas Sunīšos un Raganā. 2016. gadā tika arī uzsākts
projektēšanas darbs pie apgaismojuma izbūves Saules, Gavēņu, Skolas un Mazajā ielā Raganā. Raganā
un Sunīšos visiem apgaismes stabiem no pašvaldības līdzekļiem uztaisītas revīzijas lūkas.
Pašvaldība rakstiski aicināja VAS “Latvijas Valsts ceļi” risināt jautājumus par atbilstoša
apgaismojumu nodrošināšanu Inciemā un Raganā – 2016. gadā ir uzlikts apgaismojums ceļu RīgaValmiera un Rīga-Limbaži krustojumā.
2016. gadā atjaunots bērnu rotaļu laukums Turaidā, kā arī uzstādīti soliņi un atkritumu urnas
bērnu rotaļu laukumos daudzdzīvokļu māju pagalmos arī citur novadā. Pārējos Krimuldas novada
pašvaldības pārvaldībā esošajos rotaļu laukumos tikuši atjaunināti smilšu segumi. 2016. gadā tika arī
labiekārtots pludmales volejbola laukums Raganā. 2016. gada nogalē uzsākts darbs pie projekta
teritorijas labiekārtošanai pie Pirtskalniņa Raganā, paredzot attīstīt šo teritoriju kā sabiedriski nozīmīgu
vietu gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem.

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
Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, ir noteikti arī konkrēti
veicamie uzdevumi: attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu,
sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību.

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 01.01.2017. 11759,3 ha jeb 53,9% no visas zemes bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no
kuras attiecīgi 71% aramzeme, 14% pļavas, 13% ganības un 2% augļu dārzi. Mežs aizņem 37,8% jeb
8236,2 h no zemēm.
Galveno lauksaimniecības kultūru zemju platības 2016. gadā ir šādas – graudaugu platības 2134
ha, kartupeļu platības 193 ha, augļu dārzu, ogu, dārzeņu platības 234 ha. Galvenās lopkopības nozares
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un attiecīgo nozaru ganāmpulku apjomi minami šādi – slaucamo govju skaits 1908; cūku skaits 8099;
aitu, kazu skaits 387; bišu saimes 687.
Saskaņā ar Lursoft datiem 2016. gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 156 zemnieku
saimniecības. Atbilstoši apkopotajiem datiem pēc iesniegtajiem gada pārskatiem kopējais apgrozījums
17 zemnieku saimniecībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāiesniedz gada pārskati vai ir
bijusi aktīva saimnieciskā darbība 2016. gadā, ir 4,98 milj.EUR apmērā un kopā tika nodarbināti 107
darbinieki. Tāpat 2016.gadā Krimuldas novadā bija reģistrētas 16 komercsabiedrības, kuras savu
pamatdarbību reģistrējušas atbilstoši NACE kodiem- 2.20 Mežistrāde un 2.40 Mežsaimniecības
palīgdarbības. Septiņās no minētajām komercsabiedrībām bija nodarbināti 25 darbi nieki un 2016.gadā
kopējais apgrozījums sastādīja 1,72 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.
Lai veicinātu ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
realizēšanu, 2015. gadā tika apstiprināta Krimuldas
novada attīstības programma 2015.–2021. gadam, kuras
ietvaros tika noteikti vidēja termiņa stratēģiskie
uzstādījumi (vidēja termiņa prioritātes, rīcības,
uzdevumi). Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas
atbilstoši ilgtermiņa prioritātēm, izvērtējot novada
pieejamos resursus, esošo situāciju un uzklausot
pašvaldības iedzīvotāju darba grupu viedokļus.

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.
Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.
gada (turpmāk – Teritorijas plānojums) ir pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas
izmantošanas nosacījumi.
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Krimuldas novada teritorijas plānojuma
izstrādes mērķis ir, izvērtējot Krimuldas un Lēdurgas
pagasta teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas
dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai
Krimuldas novada teritorijai, tādējādi radot pamatu
ilgstošai un stabilai Krimuldas novada teritorijas
attīstībai, kurā sabalansētas dažādu interešu grupu un
jomu intereses.
Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta
2013.gada 27.septembrī. 2016. gada 27.jūlijā Krimuldas
novada dome pieņēma lēmumu par Krimuldas novada
teritorijas plānojuma apstiprināšanu.

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa
2016. gadā izstrādāja un saskaņā ar Krimuldas novada
domes 27.01.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 6. p.
2017. gada) tika apstiprināti Noteikumi par teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzību
Krimuldas novada pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi).
Noteikumi tika izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu
un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu.
Šo noteikumu izpratnē teritorijas attīstības uzraudzības sistēma (turpmāk – sistēma) ir
sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude, kura tiek veikta, lai izvērtētu pašvaldības teritorijas
attīstības virzību un sasniegto saskaņā ar spēkā esošiem plānošanas dokumentiem, kurai seko konkrētas
rīcības. Savukārt teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir spēkā esoši pašvaldības kā vietējā
plānošanas līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta teritorijas attīstības uzraudzības sistēmas
darbība pašvaldības ietvaros un to mērķis ir sistēmas ietvaros noteikt kārtību, kādā tiek veikta
pašvaldības plānošanas dokumentu ieviešana, iesaistot visas ieinteresētās puses.

3.2.

Realizētie projekti un nozīmīgākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta

2016. gadā Krimuldas novada dome turpināja darbu pie finansējuma piesaistes no Eiropas
Savienības u.c. fondiem pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, piemēram, izstrādāts
projekta pieteikums vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra izveidei, izstrādāts
projekta pieteikums „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas
dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības
saglabāšanai un aizsardzība”.
2016. gadā kā nozīmīgākās pašvaldības finansētās aktivitātes:
1. Krimuldas vidusskolas sporta zāles remonts,
2. Garlība Merķeļa pamatskolas telpu remonts,
3. Inciema torņa ēkas remonts,
4. Pabeigta novada teritorijas plānojuma izstāde,
5. Veikta Ziemeļu kapu paplašināšana,
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6. Nomainīts jums pašvaldības ēkai “Eikaži-1”,
7. Veikts telpu remonts doktorātos Inciemā, Lēdurgā un Raganā,
8. Veikts telpu remonts biedrības “Sirdsdegsme” telpās,
9. Uzstādīts rotaļu laukums Turaidā,
10. Veikta gājēju taciņu izbūve Ragana un Sunīšos,
11. Veikts ielu un ceļu remonts – Saules, Skolas, Gavēņu iela Raganā, ceļš K-28.

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 domes priekšsēdētājs un zemes lietu speciālists. Būvvalde veic arī regulāru objektu
apsekošanu un tiekas ar iedzīvotājiem arī izbraukumos.
Juridiskās nodaļas darbinieki 2016. 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.
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. Pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai un e-pārvaldības uzlabošanai 2016. gadā iesniegts pieteikums Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Krimuldas novadā.
Domes kārtējās un komiteju sēdes ir atklātas, sniedzot iespēju ikvienam interesentam piedalīties
tajās. Tāpat arī domes sēžu audioieraksti ir pieejami internetā, publiskojot to 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 mājaslapa ir vairākām pašvaldības iestādēm – kā 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 arī
kopš 2016. gada Youtube kanāls, savukārt Krimuldas vidusskola izmanto Twitter, bet Lēdurgas skolai
ir sava lapa portālā www.draugiem.lv. Sadarbībā ar televīziju 2016. gadā ir tapuši arī vairāki video
sižeti par notiekošo Krimuldas novadā.
2016. gadā norisinājās vairākas tikšanās ar
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tika organizētas trīs
sapulces Turaidā un divas Inciemā par daudzdzīvokļu
māju siltināšanas un apkures jautājumiem. 2016. gada
decembrī tika organizēta arī sanāksme Raganā dzīvokļu
īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju biedrību pārstāvjiem
un novada iedzīvotājiem par daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu Krimuldas novadā, par atbalstu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanai un par atkritumu apsaimniekošanu. Uz
šo tikšanos pulcējās vairāk kā 50 iedzīvotāji no
Raganas, Lēdurgas, Inciema, Turaidas un Sunīšiem.
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2016. gada oktobrī Krimuldas novada domē
norisinājās informatīvais uzņēmējdarbības seminārs,
kuru apmeklēja vairāk nekā 50 novada topošie un
esošie uzņēmēji. Seminārā ar prezentācijām par
pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai piedalījās pārstāvji no vairākām valsts
institūcijām. Saziņai ar novada uzņēmējiem tiek
izmantoti e-pasti.

Pašvaldībai ir savs informatīvais izdevums “Krimuldas Novada Vēstis”. Informatīvā izdevuma kura
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 2016. gadā klajā nāca 21 pašvaldības
izdevums “Krimuldas Novada Vēstis” un viens speciālizlaidums. Katra izdevuma drukātā tirāža ir 2180
eksemplāri, kā arī visi izdevumi ir pieejami pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.krimulda.lv.
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3.4.

Teritorijas attīstības rādītāji

Tabulā 4.1. ir attēloti teritorijas attīstības rādītāji, kuri ir definēti arī Krimuldas novada attīstības
programmā kā vieni no tās ieviešanas uzraudzības rādītājiem.
Tabula 3.4.1. Teritorijas attīstības rādītāji

NR.P.K.

RĀDĪTĀJS

2013. GADS

2016.GADS

VĒLAMĀ
TENDENCE

TENDENCE

AVOTS

1.
2.

Iedzīvotāju skaits
Bērnu skaits (0-18 gadu
veci)
Darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaits
Demogrāfiskā slodze (uz
1000 personām)
Bezdarba līmenis (%)
Vidējais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa apmērs
uz 1 iedzīvotāju (EUR)
Pašvaldības budžets
(EUR)
Izglītojamo skaits
Krimuldas novada
pirmsskolas, pamata un
vispārējās izglītības
iestādēs
Teritorijas attīstības
indekss, vieta Latvijas
novadu rangā

5527
964

5227
955







PMLP
CSB

3699

3472





PMLP

1828

1822



3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

PMLP

7,5
394

4,15
535,3








3.96 milj.

4.97 milj.

-



691

661



CSP, NVA
VK, PMLP
Pašvaldība
Pašvaldība



0,484
(20. vieta)

0,525
(18. vieta)
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VRAA

4. Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi
2016. gada pašvaldības bilances kopsumma ir 14 276 410 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, bilances kopsumma samazinājusies par 376 354 EUR.
4.1.attēlā ir redzama pašvaldības bilances aktīvu struktūra uz 31.12.2016. Lielākais īpatsvars –
87.49% - ir pamatlīdzekļiem, naudas līdzekļi veido 7,66%, savukārt ilgtermiņa finanšu ieguldījumi –
2,17 %. Savukārt 4.2.attēlā ir attēlota bilances pasīvu struktūra, no kuras lielākais īpatsvars – 91,58% ir pašu kapitālam.

4.1.attēls Pašvaldības bilances aktīvs uz 31.12.2016
4.2.attēls Pašvaldības bilances pasīvs uz 31.12.2016

Attēlā Nr.4.3.ir redzamas izmaiņas pašvaldības bilances aktīvā 2016.gadā salīdzinot ar
2015.gadu. Attiecīgi, lielākās izmaiņas – samazinājums par 461 072 EUR – ir pamatlīdzekļiem,
savukārt lielākais palielinājums – 70 895 EUR – ir krājumiem.

4.3.attēls Izmaiņas pašvaldības bilances aktīvā salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu
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Attēlā Nr.4.4.ir redzamas izmaiņas pašvaldības bilances pasīvā 2016.gadā salīdzinot ar
2015.gadu. Attiecīgi, lielākās izmaiņas – samazinājums par 202 229 EUR – ir ilgtermiņa saistībām.

4.4.attēls Izmaiņas pašvaldības bilances pasīvā salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu

4.1.

Pašvaldības pamatbudžets

Tabulā 4.1.1. ir attēloti pamatbudžeta rādītāji par 2016. gadu salīdzinot ar 2015. gada
rādītājiem. Kopumā ieņēmumi no pamatdarbības 2016. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
palielinājušies par 130 222 EUR, savukārt izdevumi ir pieauguši par 53 482 EUR.

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

1
Ieņēmumi no pamatdarbības
Izdevumi no pamatdarbības
Finanšu ieņēmumi
Finanšu izdevumi
Ieņēmumi vai izdevumi no nefinašu aktīvu
realizācijas
Perioda neto pārsniegums vai deficīts

Tabula 4.1.1. Pamatbudžeta pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Pārskata
Iepriekšējā
Izmaiņas
Izmaiņas %
perioda
pārskata
( +, - )
absolūtā
beigās
perioda beigās
vērtībā
2
4 973 388
5 229 411
1 449
-364
8 602
-246 335

3
4 843 166
5 175 929
588
-2 423
-16

4
+130 222
+53 482
+861
+2 787
+8 618

-334 614

+580 949

5
3
1
146
115
>100
174

4.1.2.attēls Izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos no pamatdarbības salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu

Kā redzams 4.1.2.attēlā, tad 2016. gadā salīdzinot ar 2015. gadu lielākais pieaugums ir bijis
nodokļu ieņēmumos – palielinājums salīdzinājumā ar 2015. gadu par 229 535 EUR. Savukārt lielākais
samazinājums ir transfertiem – par 198 041 EUR. Tas ir skaidrojams ar to, ka 2016. gadā nav veikti
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pašvaldības budžeta iekšējie transferti, kas 2015.g. sastādīja 387 725 EUR, savukārt par 306 338 EUR
ir palielinājusies saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda.

4.1.3.attēls Izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta pamatdarbības izdevumos salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu.

Attēlā Nr.4.1.3.ir attēlotas izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta pamatdarbības izdevumos 2016.
gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Lielāko pieaugumu 207 765 EUR apmērā veido pakalpojumu
izmaksas, jo 2016. gadā ir veikti ēku un telpu remonta darbi par kopējo summu 367 260 EUR apmērā
jeb par 186 967 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt lielākais samazinājums – 240 830 EUR –
ir ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma samazinājuma izmaksām. Tas liecina, ka pašvaldība funkciju
veikšanai izmanto arī pilnīgi noamortizētus pamatlīdzekļus.

4.2.

Pašvaldības speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi

Tabulā 4.2.1. ir attēloti speciālā budžeta rādītāji par 2016.gadu salīdzinot ar 2015.gadu.
Redzams, ka kopumā budžeta ieņēmumi 2016.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par
37 381 EUR, savukārt izdevumi ir samazinājušies par 242 279 EUR.
Tabula 4.2.1. Speciālā budžeta pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts
Pārskata
Iepriekšējā
Izmaiņas
Izmaiņas %
perioda
pārskata
( +, - )
absolūtā
beigās
perioda
vērtībā
beigās
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1
Ieņēmumi kopā
Izdevumi kopā
Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības
Ieņēmumi no pamatdarbības
Izdevumi no pamatdarbības
Izdevumi no ieguldījumu darbības
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

2
287 357
268 986
100 894
287 357
186 463
82 523
340 506
358 877

3
324 738
511 265
-135 877
324 738
460 615
50 650
527 033
340 506

4
-37 381
-242 279
+236 771
-37 381
-274 152
+31 873
-186 527
+18 371

5
12
47
174
12
60
63
35
5

4.2.1.attēls Izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta pamatdarbības izdevumos salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu

Attēlā 4.2.1.ir attēlotas izmaiņas speciālā budžeta pamatdarbības izdevumos pārskata periodā
salīdzinot ar 2015. gadu. Attiecīgi, lielākais palielinājums pakalpojumiem – 98 386 EUR – ir saistīts ar
ceļu uzturēšanu ziemas un vasaras sezonā, tas ir, gan sniega tīrīšanas pakalpojumu izmaksas, gan
izmaksas par veiktajiem ceļu remontiem.
Tabula 4.2.2. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem:
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts
Pārskata
Iepriekšējā
Izmaiņas
Izmaiņas %
perioda
pārskata
( +, - )
absolūtā
beigās
perioda
vērtībā
beigās
2
3
4
5
1
Ieņēmumi no pamatdarbības
6 207
3 764
+2 443
65
Ziedojumi un dāvinājumi
6 207
3 764
+2 443
65
Izdevumi no pamatdarbības
4 584
4 116
+468
11
Mācību, darba un dienesta komandējumi un
0
2 755
-2 755
100
dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
2 300
71
+2 229
3139
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
1 779
849
+930
10
preces un inventārs, periodika
Sociālie pabalsti
140
140
0
0
Kapitālie izdevumi
365
301
+64
21
Perioda neto pārsniegums vai deficīts
1 623
-352
+1 975
561

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata finansiālos rādītājus (skatīt Tabulu 4.2.2.) 2016. gadā
palielināja naudā saņemtais ziedojums 2440 EUR un materiālo vērtību dāvinājums 3 402 EUR, kā arī
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atzītie nākamo periodu ieņēmumi 365 EUR. Naudā saņemtie ziedojumi (Vītolu fonds, AS SEB banka
un A/S Latvijas finieris), izlietoti norādītajiem mērķiem- finansējumam ekskursijai, audzēkņu
sasniegumu motivācijai un jauniešu simfoniskā orķestra līdzdalībai festivālā Horvātijā.

4.3.

Pārskats par pašvaldības debitoriem un kreditoriem

Uz pārskata perioda beigām, 31.12.2016., pašvaldības debitori ir 174 103 EUR apmērā, kas
salīdzinot ar 2015. gadu ir par 39 664 EUR jeb par 19% mazāk. Debitoriem, kuri kavē maksājuma
termiņus, regulāri tiek izsūtīti atgādinājumi un brīdinājumi. Inventarizācijas laikā veikta debitoru
parādu salīdzināšana, izsūtot aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu. Norēķini salīdzināti, vai līdz
2016. gada pārskata sagatavošanai saņemta parādu atmaksa, par 73.5 %, kas uzskatāms par pilnīgu
debitoru parādu apjomu atspoguļošanu bilancē.
4.3.1.attēlā ir redzama pašvaldības debitoru struktūra un izmaiņas uz 31.12.2016. Attiecīgi, 70%
jeb 122 583 EUR veido prasības par nodokļiem, savukārt 17% jeb 28 622 EUR – prasības pret
pircējiem un pasūtītājiem.

4.3.1.attēls Pašvaldības debitoru struktūra uz 31.12.2016.

4.3.2.attēlā ir redzama pašvaldības kreditoru struktūra uz 31.12.2016. Lielākais īpatsvars –
60,8% - ir ilgtermiņa aizņēmumiem. Tāpat salīdzinoši liels īpatsvars ir īstermiņa aizņēmumiem un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļai (17,2%) un īstermiņa uzkrātajām saistībām (14,7%).
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4.3.2.attēls Pašvaldības kreditoru struktūra uz 31.12.2016.

Kopumā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistību apjoms samazinājies par 325
691 EUR. Ilgtermiņa aizdevumu atlikumi būtiski – par 207 113 EUR - samazinājās, jo no ilgtermiņa
aizņēmumiem uz īstermiņa aizņēmumiem pārcelta aizņēmumu īstermiņa daļa (Skat.4.3.3.attēlu).
2016.gadā tika samaksāta Valsts kasei aizdevumu īstermiņa daļa 231 948 EUR, tai skaitā dzēsti trīs
aizdevumi (autoceļu seguma atjaunošanai P-450/2011; Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas fasādes
renovācijai P-283/2006 un Lēdurgas pagasta ielu apgaismojuma ierīkošanai P-284/2006).
Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” ir palielinājums par 23 883 EUR, jo lielāko īpatsvaru
uzkrāto saistību aprēķinā sastāda uzkrātās saistības norēķiniem par darbinieku neizmantotajiem
atvaļinājumiem un nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, ko iespaidoja atalgojuma
pieaugums no 2016. gada 1.janvāra.

4.3.3.attēls Kreditoru struktūras izmaiņas salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu

4.4.

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

4.4.1.attēlā ir redzams procentuālais sadalījums pašvaldības pamatlīdzekļiem – ēkām, zemei un
būvēm – saskaņā ar grāmatvedības datiem uz 31.12.2016. Redzams, ka lielākais īpatsvars 63,58% ir
nedzīvojamajām ēkām, kam seko zeme zem ēkām, ceļiem ielām un citām būvēm ar 6,88%. Trešais
lielākais īpatsvars ir ielām kā transporta būvēm – 6,67%.
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4.4.1.attēls Pašvaldības pamatlīdzekļi – zeme, ēkas un būves – uz 31.12.2016.

Valsts zemes dienesta datos (turpmāk VZD) uzrādītas 48 dzīvojamās mājas, no kurām 32
mājām nav pabeigta privatizācija, jo īpašnieki nav savus dzīvokļu īpašumus ierakstījuši Zemesgrāmatā,
16 mājas ir privatizētas saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”.
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 2016. gadā reģistrēti vai pārreģistrēti deviņi zemes īpašumi
ar kopējo platību 21.13ha. Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības
147 zemes īpašumiem ar platību 476.28 ha par vērtību 756 402 EUR, kas sastāda 65 % no kopējās
bilancē esošās zemes vērtības.
Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 56 ēkām par bilances
vērtību 6591445 EUR, kas sastāda 99.99 % no kopējās bilancē esošo ēku vērtības. Zemesgrāmatā
nostiprinātas īpašuma tiesības uz četri dzīvokļiem ar bilances vērtību 8012 EUR, kas sastāda 55 % no
kopējās bilancē esošo dzīvokļu vērtības, 12 inženierbūvēm par bilances vērtību 84361 EUR.
Zemes un ēku īpašumu dokumentu sakārtošana un ierakstīšana Zemesgrāmatā, budžetā
ieplānoto līdzekļu iespēju robežās, tiks veikta pakāpeniski līdz 2025. gadam.
4.4.2. un 4.4.3. attēlā ir redzams procentuālais sadalījums pašvaldības īpašumā esošajai zemei
pa lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem saskaņā ar VZD datiem uz
01.01.2017.
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4.4.2.attēls Pašvaldības īpašumā esošo zemju sadalījums pa zemes lietošanas veidiem

4.4.3.attēls Pašvaldības īpašumā esošo zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām

Pašvaldības īpašumā, tiesiskā valdījumā un lietojumā esošā zeme ir iekļauta pašvaldības
bilancē. Zeme ir sadalīta pēc lietošanas mērķiem: zeme zem ēkām un būvēm, kultivētā zeme, atpūtai un
izklaidei izmantojamā zeme un pārējā zeme.
2016.gadā veikta zemes sadalīšana pa zemes vienībām atbilstoši piešķirtajam zemes vienības
kadastra apzīmējuma numuram saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajiem datiem, salīdzinātas zemes platības pēc to kadastrālās uzmērīšanas datiem .
Krimuldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē uz 2016.g.31.decembri ir zemes (zemes
īpašumi , tiesiskie valdījumi, lietojumi) ar kopējo platību 1198.0684 ha. Bilances kontos uzskaitītās
zemes platības atspoguļota šādā sadalījumā - zeme 1183.6496 ha, 0.0782 ha turējumā nodotā zeme,
4.2206 ha atsavināšanai nodotā zeme un 10.12 ha zeme zembilances kontā. Zembilancē uzskaitīti trīs
zemes īpašumi par kuriem ir noslēgti pirkuma nomaksas līgumi, un kuri nav pārreģistrēti uz jaunā
īpašnieka vārda līdz pilnīgai darījuma saistību izpildei.
No Krimuldas novada pašvaldības īpašumā, lietošanā vai piekritībā esošās zemes tiek
iznomātas, noslēdzot 263 zemes nomas līgumus, no tiem 246 līgumi par zemes izmantošanu
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lauksaimniecībai, 10 līgumi ēku un būvju uzturēšanai. Ir noslēgti 14 telpu nomas līgumi ar nomniekiem
par telpām komercdarbībai.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par
28 456 EUR. Kopumā 2016.gadā ieguldījumi sastāda 309 532 EUR apmērā, no kuriem 65% jeb
200 753 EUR kā līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (skatīt arī tabulu Nr.4.4.1.).
Tabula Nr.4.4.1. „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats”
Nr.
p.k.

1
2
3
4
5
6

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2015.

Ieguldījums
2016.gadā

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2016.

SIA „Lēdurgas komunālais dienests
SIA „Krimuldas doktorāts”
SIA „Entalpija-2”
SIA „Limbažu slimnīca”

44103026697

74417

28457

102874

40003171701
40003158864
40003361616

17737
80142
77618

0
0
0

17737
80142
77617

SIA „ZAAO”
A/S Cata
SIA „Rīgas apriņķa avīze”
Kopā:

44103015509
40003016840
40103037514

7726
22361
1075
281076

0
0
0
28457

7726
22361
1075
309532

Radniecīgo kapitālsabiedrību finansiālais stāvoklis kopumā ir stabils. Turpmākajos trīs gados
pašvaldība nav plānojusi veikt ieguldījumu kapitālsabiedrību pamatkapitālā, bet izvērtējot vajadzības
un budžeta iespējas, nākotnē būs jāveic ieguldījumi, lai kapitālsabiedrības varētu realizēt plānotos
projektus, atjaunojot pamatlīdzekļus. Pašvaldība ir izvērtējusi SIA „Limbažu slimnīca”, SIA “ZAAO”,
A/S Cata un SIA “Rīgas apriņķa avīze” kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē un neplāno turpmākajos trīs gados veikt ieguldījumus.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu citas ilgtermiņa prasības samazinājušās par 2 152 EUR,
kopā uz 31.12.2016. veidojot atlikumu 5674 EUR. Pārskata gadā noslēgts viens līgums par nekustamā
īpašuma iegādi ar atliktiem maksājumiem kopsummā par 8405 EUR. Izslēgta no ilgtermiņa prasībām
un pārcelta uz īstermiņa prasībām 2017.gadā veicamā maksājumu daļa kopsummā par 4869 EUR.
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5. Krimuldas novada pašvaldības 2017. gadā plānotie uzdevumi
Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem autonomo funkciju
nodrošināšanai, ko paredz likums “Par pašvaldībām”. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu
atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas
ilgtermiņa attīstība.
2017. gadā jāturpina Krimuldas novadā attīstīt un pilnveidot pašvaldībā apstiprinātos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus. 2017. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras un
sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies ēku siltināšana, kas varētu dot energoresursu
samazinājumu nākotnē. 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 2017. gadā plānotie uzdevumi gan ar iekšējiem pašvaldības līdzekļiem un
resursiem, gan arī piesaistot ārējo finansējumu, plānoti šādi:
1. Krimuldas Tautas nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana,
2. Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra izveide,
3. Gājēju taciņu projektēšana un izbūve, rotaļlaukumu un soliņu uzstādīšana novada apdzīvotajās
vietās,
4. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas renovācija Lodē,
5. Lēdurgas Dendroparka labiekārtošanas projekta uzsākšana,
6. Telpu remontdarbi pašvaldības iestāžu ēkās,
7. Novada mājaslapas izstrāde,
8. Mūžizglītības aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem,
9. Grants ceļu un ielu apgaismojuma sakārtošanas projekta uzsākšana,
10. Inciema ūdenstorņa ēkas jumta remonts.
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6. Revidenta ziņojums par Krimuldas novada domes 2016. gada
saimniecisko pārskatu
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