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1 Krimuldas novada raksturojums
Ģeogrāfiski Krimuldas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, uz ziemeļaustrumiem no valsts
galvaspilsētas Rīgas. Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā, robežojas ar Limbažu, Pārgaujas,
Līgatnes, Siguldas, Inčukalna un Sējas novadiem. Krimuldas novads aizņem 341 km2 lielu teritoriju.
Krimuldas pagasta platība ir 178,32 km2 un Lēdurgas pagasta platība ir 162,68 km2. Novada
apdzīvotību veido ciemi – Ragana, Inciems, Lēdurga (trīs novada nozīmes attīstības centri), Lode,
Sunīši, Turaida un vēsturiski apdzīvotās vietas, kurām raksturīgs lauku telpas apdzīvojums – Eikaži,
Aijaži, Murjāņi, Vanagi, Turaidas pamatskola.

Uz 2018. gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits novadā ir 5194, no tiem Lēdurgas pagastā 1403 un
Krimuldas pagastā 3791. No tiem līdz darbspējas vecumam 772, darbspējas vecumā 3391, pēc
darbspējas vecuma 1031.
Novada apdzīvotās vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši, Turaida. Teritorijas
struktūra saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes
pārskatu: 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).
Krimuldas novadā atrodas Gaujas nacionālais parks (GNP), trīs dabas liegumi, pieci ģeoloģiski dabas
pieminekļi, divi aizsargājami dendroloģiskie stādījumi, pieci mikroliegumi un 118 aizsargājami koki
Krimuldas novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam,
sastāv no 15 deputātiem.
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KRIMULDAS NOVADA DOMES DEPUTĀTI 2018. gadā
Zane Berdinska – ievēlēta no Krimuldas novada partijas;
Nauris Bokšs – no 30.08.2018. ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
Artūrs Caucis – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība;
Zanda Dauģele – 24.04.2018.-25.05.2018. ievēlēta no Krimuldas novada partijas;
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;
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;
Aigars Legzdiņš – 23.02.2018.-29.03.2018. ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
Gatis Megris – ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
Mārtiņš Ozoliņš – ievēlēts no Krimuldas novada partijas līdz 26.01.2018.;
Ance Pētersone – ievēlēta no Krimuldas novada partijas;
Juris Salmiņš – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība
Zane Segliņa – ievēlēta no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība
Ziedonis Skrivļa – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība
Mārtiņš Treijs – 29.06.2018.- 27.07.2018. ievēlēts no Krimuldas novada partijas
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.
5

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.
2018.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.
29.03.2018. Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.3,14.p.) 01.04.2018.
reorganizēt Krimuldas novada domes struktūrvienību „Lēdurgas pagasta pārvalde” un
struktūrvienībā strādājošos darbiniekus iekļaut Administrācijā.
23.02.2018. Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.2,10.p) par Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS" reorganizāciju, pievienojot to SIA
„Entalpija-2”, lai nodrošinātu vienotu, kvalitatīvu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktā noteikto pašvaldības autonomās funkcijas izpildi: organizēt Krimuldas novada Krimuldas
pagasta un Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, ūdensapgādes un kanalizācijas,
siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas pakalpojumu sniegšanu.
Ar 2019.gada 21.marta LR Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes departamenta lēmumu Nr.612/34153, komercreģistrā ierakstīta reorganizācija – apvienošana, pievienojot komercsabiedrībai
Krimuldas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Entalpija-2", vienotais
reģistrācijas Nr. 40003158864, komercsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒDURGAS
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KOMUNĀLAIS DIENESTS", vienotais reģistrācijas Nr. 44103026697

SIA „Entalpija-2".

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS", vienotais
reģistrācijas Nr. 44103026697, izslēgta no komercreģistra.
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.
No 2018.gada 1.aprīļa pašvaldības iepirkumu procedūras notiek elektroniski. Šāda kārtība
noteikta Publisko iepirkumu likumā paredzot, ka līdz 2018.gada 31.decembrim tā tika piemērota
iepirkumu procedūrām par preču un pakalpojumu iegādi sākot no 42 000 euro un būvdarbu
iepirkumiem sākot no 170 000 euro, bet sākot ar 2019.gada 1.janvāri visi iepirkumi tiek veikti
izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS).
Pašvaldības administrācijā ir veikti uzlabojumi iekšējās sistēmās, lai nodrošinātu Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 “Par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” noteiktās prasības.
Kopš 2013. gada visiem projektiem, kas tiek ieviesti par pašvaldības vai ārējā piesaistītā
finansējuma līdzekļiem, tiek piemērota iekšējā kontroles vadības shēma.
2018.gadā Krimuldas novada domes administrācijas, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem un
darbiniekiem tika organizēti mācību semināri: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mācības
“Korupcijas novēršana valsts amatpersonām un valsts un darbiniekiem”, “Par informāciju sociālajos
tīklos (facebook), mājaslapā, laikrakstos”. Darbinieki papildina savas zināšanas apmeklējot
kvalifikācijas celšanas kursus- seminārus, tematiskos seminārus, kas saistīti ar pašvaldības darbu.

2.1.1. Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi 2018. gadā
Krimuldas novada domes ēkā atvērto Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centra
(VPVKAC) sniegtos pakalpojumus tuvāk klientu dzīvesvietai novērtē iedzīvotāji.
No 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā kopā tika sniegti 152, salīdzinot ar 2017.gadu sniegto pakalpojumu un
konsultāciju skaits dubultojies. Vispieprasītākie pakalpojumi ir slimības pabalsts un gada ienākuma
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deklarācijas. Visvairāk konsultācijas tika sniegtas par Valsts ieņēmumu dienestu, gadu ienākuma
deklarāciju iesniegšanu EDS sistēmā.

Klienta

nāves

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

SKAITS

VSAA

55

gadījumā

nesaņemtās

pensijas/pabalsta/atlīdzības

izmaksai

1

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

3

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

1

Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

2

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

1

Slimības pabalsts

46

Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā
pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas
VID

1
29

Gada ienākuma deklarāciju pieņemšana

29

KONSULTĀCIJAS

60

Cits

29

Valsts ieņēmuma dienests

23

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

8

KONSULTĀCIJAS (latvija.lv)

8

Cits

5

VID

1

VSAA

2
KOPĀ

9

152

2.1.2. Iedzīvotāju aktivitāte
Krimuldas novadā 2018. gadā aktīvi darbojās iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas un nevalstiskās
organizācijas mūžizglītības, sabiedrisko un sporta aktivitāšu organizēšanā un publiskās ārtelpas
labiekārtošanas jomā. Biedrības un aktīvo iedzīvotāju kopas:
- Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība”;
- Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „Pīlādzīts”;
- Biedrība “Smailes”;
- Biedrība “RAGANAS SPORTS”;
- 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”;
- Līnijdejotāju grupa Draiskās raganiņas;
- Senioru klubiņi “Turaidieši”, “Miķelīši”.

2.1.3. Krimuldas novada pašvaldības mājaslapa
2018. gadā darbu turpina pašvaldības interneta
vietne www.krimulda.lv. Novada tēla veidošanai 2018.
gadā izveidots jauns novada vizuālās identitātes koncepts.
Vizuālās identitātes koncepcijas maiņa ir viens no
instrumentiem, lai attīstītu vienotu novada tēlu iedzīvotāju
un

viesu

vidū.

Iepriekšējais novada vizuālās identitātes materiāls bija
balstīts uz Krimuldas novadā esošā ciemata Ragana
nosaukuma leģendas pamata. Lai veidotu vienotu novada
attīstības un mārketinga koncepciju, novada vizuālās
identitātes materiālam ir jāspēj pārstāvēt viss novads kopumā, lai ikviena no novada vietām, ciemiem
un apskates objektiem varētu izmantot vizuālās identitātes materiālu, lai veidotu novada koptēlu. Par
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jaunās vizuālās identitātes pamatu ir ņemts Krimuldas novada ģerbonī izmantotais ābols, kas pēdējo
pāris gadu laikā veiksmīgi izmantots kā simbols novada pasākumos, piemēram, sveicot mazos
novadniekus tiem tika dāvināts zelta ābols, mākslas pasākumos iesaistot novada iedzīvotājus veidoti
klūgu āboli, veidoti mākslinieciskie noformējumi un dažādi vizuālās uzskates materiāli. Jaunās
vizuālās identitātes logo, kas ir kā stilizēts ābols simbolizē Krimuldas novada auglīgo zemi, ko
izmantot lauksaimniecībā, uzņēmējdarbības iespējas, spēju augt un attīstīties, lai sniegtu labākos
augļus ikvienā nozarē, kas attīstās Krimuldas novadā. Zaļās krāsas, kas izmantotas jaunajā logo
simbolizē Krimuldas novadu kā zaļu, radošu un iespējām bagātu novadu, kura dārgumi atrodas ne
tikai dabā, bet arī cilvēkos. Sarkanā krāsa sasaucas ar Vidzemes novadu, kurā atrodas arī mūsu
teiksmainais novads.
Pamatojoties uz jaunās vizuālās identitātes konceptu izveidota Krimulda novada stila grāmata,
kurā atrodama informācija par vizuālās identitātes koncepta standartiem, lietošanas mērķiem uz
vizuālo noformējumu. Pamatojoties uz vizuālās identitātes izmaiņām tiek izveidota jauna platforma
www.krimulda.lv mājaslapai, padarot to ērtāku lietotājiem, pārredzamāku un atbilstoši jaunākajām
tendencēm padarot to responsīvu ikviena lietotāja tehniskajam nodrošinājumam.

2.1.

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.

2.1.1. Izglītība
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2018. 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 PII 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).
Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas
licencētas programmas: Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, Speciālo pirmsskolas
izglītības programmu (izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem) programmas kods
01015611.
2017./2018.gadā PII “Krimulda” 7 septiņās grupiņās mācījās 155 audzēkņi, bērnu vecums no 1,5 līdz
6 gadiem). PII “Krimulda” vide: plašas grupiņas, svētku un
sporta zāle, daudzveidīga ēdienkarte, kas veidota, ievērojot
bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem. Atpūtas
teritorija labiekārtota ar mūsdienīgiem rotaļu laukumiem,
kas piemēroti dažādām vecuma grupām. Vecāku un bērnu
veidotais rotaļu laukums – baskāju taka, ūdens siena u.c.
5-6 gadīgie bērni apgūst peldēšanas iemaņas Krimuldas
vidusskolas peldbaseinā.
Sadarbība un profesionalitāte: Vērtībās balstītās izglītības sistēmas attīstība pirmsskolas izglītības
iestādē uz sadarbību vērsta vides veidošana.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems”
Izglītojamo skaits uz 2018.gada 1.janvāri 70. strādā
pēc

Vispārizglītojošo

pirmsskolas

izglītības

programmas neatņemama sastāvdaļa ir piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai
programmas īstenošana.
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PII darbs tiek organizēts caur rotaļām un spēlēm, lai nostiprinātu mācību vielas apgūšanu,
veicinātu bērnu fizisko attīstību, kā arī saskarsmes iemaņu attīstīšanu, socializācijai un bērnu
iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē un patstāvības veicināšanai.
5-6 gadīgie bērni apgūst peldēšanas iemaņas Krimuldas vidusskolas peldbaseinā.
2018.gadā Krimuldas vidusskola īstenoja trīs licencētas un akreditētas pamatizglītības
programmas un vienu vidējās izglītības programmu. 2018.gada 6.februārī Krimuldas vidusskola un
pamatizglītības, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tika akreditēta uz maksimālo termiņu –
sešiem gadiem, līdz 2024.gada 5.februārim.
Skolā mācās 360 izglītojamie, darbojās pagarinātās dienas grupas 1.-4.klašu izglītojamajiem
no plkst. 16.40 līdz plkst. 19.00. Darbojās 15 kultūrizglītības un sporta interešu pulciņi.
Izglītojamajiem nodrošināts šāds atbalsta personāls: skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs,
medmāsa, pedagoga palīgs, asistents.
2018.gada 12.decembrī Krimuldas vidusskolas saņem “Draudzīgā aicinājuma” skolu reitinga
balvu, kas tiek piešķirta pamatojoties uz eksāmenu rezultātiem latviešu valodā.
2018.gadā iegūtas godalgotas vietas Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs –
četras atzinības, divas pateicības, trīs 3.vietas, četras 2.vietas un divas 1.vietas. Krimuldas vidusskolā
tika organizēta Pierīgas novadu vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm un alternatīvā angļu valodas
olimpiāde 7.klašu izglītojamajiem. Izglītojamie piedalījās 10 dažādos konkursos. Animācijas pulciņš
konkursā “Piens un augļi skolai” ieguva 1.vietu.
2018.gadā Krimuldas vidusskola iesaistījās simtgades aktivitātēs. Izglītojamie piedalījās:
- Pasaules talkā, tika iestādīti trīs simtgades ozoli.
- Kompozīcijas veidošanas izstādē Latvijai simts, Mans Laimes koks.
- Latviešu valodas metodiskā komisijas konkurss “Simts dzejoļi Latvijai”.
- 1.-4.klašu izglītojamajiem vizuālās mākslas konkurss „Mana Latvija”.
- Akcijā “Ievij savu pavedienu”, veidojot rakstainu gobelēnu. Simts soļos cauri Latvijai, katra
klase par savu laika periodu veidoja stāstus, kur kā mozaīkas gabaliņus salika Latvijas kartes kontūrā.
2017./2018.mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”
piedalījās divas Krimuldas vidusskolas klases – 3.a, 6.a klase. 3.a klase kopvērtējumā ieguva 3.vietu
un 6.a klase 2.vietu. 2018./2019.mācību gadā projektā piedalījās jau četras klases – 2.b, 3.b, 4.a un
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6.a klase. Arī 2018.gadā skola iesaistījās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā “Olimpiskā
diena 2018.”, kur 12.klases izglītojamais R.A.Rozentāls, piedaloties eseju konkursā, saņem žurnāla
“Sports” speciālbalvu. Organizēta “Pasaules sniega diena” skolā.
Krimuldas vidusskolas pateicības par dalību skolas konkursos un pasākumos izsniegtas 75
izglītojamajiem. Par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pateicības saņēma - 11 pedagogi un Krimuldas
vidusskolas pateicības - 22 pedagogi. Krimuldas vidusskolā tika nominēts “Gada sportists” un
“Viszinis”.
ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” turpinājās 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.
Sadarbībā ar ESF projektu “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” tika organizētas
bezmaksas nodarbību cikli par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu
risināšanu, Veselīga uztura olimpiāde 3. un 4.klašu skolēniem, bezmaksas nodarbības par
smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām.
ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros, Interaktīvas nodarbības “Veidosim izpratni par profesijas izvēli”, “Mana karjera
kokrūpniecības jomā”– karjera un izglītība meža nozarē no personīgās perspektīvas, karjeras
pasākumi “Ražots Latvijā”, karjeras pasākums “Veidosim izpratni par profesijas izvēli” un karjeras
attīstības atbalsta pasākumi “Iepazīsti profesiju!” 14.februārī deviņi Krimuldas vidusskolas
izglītojamie ēno dažādu sev interesējošu profesiju pārstāvjus.
Informācija aktualitātēm atrodama interneta vietnē: www.krimuldasskola.lv.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola pārskata periodā piedāvāja 2 licencētas un akreditētas
izglītības programmas: 69 izglītojamie apguva Pamatizglītības programmu, Garlība Merķeļa
Lēdurgas pamatskolas PI grupā 57 izglītojamie apguva Pirmsskolas izglītības programmu.
Skolā darbojās 9 interešu izglītības pulciņi: Sporta pulciņš, Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš,
Tūrisma pulciņš, Līderības pulciņš, Informātikas pulciņš, Peldēšanas pulciņš, Teātra pulciņš,
Ansamblis un Jaunsargu pulciņš.
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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”, iniciatīvā ,,Latvijas skolas soma”, kas skolēniem deva iespēju par velti apmeklēt
teātra izrādes.
Darbojās atbalsta personāls: logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa. 1.- 4. klašu
izglītojamajiem piedāvāta pagarinātās dienas grupa.
Visi pedagogi (tai skaitā pirmsskolas) aktīvi turpināja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju,
apmeklējot profesionālās pilnveides kursus.
Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs 4 izglītojamie ieguva godalgotas vietas
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādēs.
Izglītojamie piedalījās arī dažādos konkursos Latvijā, piemēram, fotokonkursā ,,Mana zeme
skaistā”, ,,100 darbi Latvijai”, ,,Tīrai Latvijai”, Zaļā josta”. Skola darbojās Nacionālajā Veselību
veicinošo skolu tīklā un iesaistījās dažādos veselīga dzīvesveida un paradumu

veicinošajos

pasākumos.
Skolas kolektīvs priecājies par vecāku ieinteresētību, atbalstu un palīdzību. Ar izglītojamo
vecāku darbu un Limbažu fonda projekta ,,Mans devums novada izaugsmē” finansiālu atbalstu skolas
teritorijā tika uzbūvēta dārza nojume brīvā laika pavadīšanai un nodarbībām.

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas
izglītojamo skaits 2017./18.mācību gadā – programmā “Ievads
Mākslā”- 11, Vizuāli plastiskā mākslā – 50. 2018./19.m.g.Audzēkņi programmā “Ievads Mākslā”- 14, Vizuāli plastiskā
mākslā – 51.
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Audzēkņi piedalījās izstādēs un konkursos: XVII Starptautiskajā VIZUĀLĀS MĀKSLAS konkursā
“ES DZĪVOJU PIE JŪRAS”. Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkursā
„Mūsu saules aplis gadsimtam”. Latvijas izglītības iestāžu
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu
audzēkņu Valsts konkursā Valmierā. Valsts konkursa I kārtas
audzēkņu darbi apskatāmi izstādē.
7.klases audzēknes izveidoja noformējumu ZIEDOŠĀ ĀBELE
Krimuldas tautas nama pasākumam «Pulkā nāc!», kurā notika
jauno novadnieku godināšana.
Biedrības “Kamolītis” parkā Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas 4. un 5.klases
audzēknes piedalījās vides objekta apgleznošanā.
Tika organizēti vairāki plenēri, piemēram, Lēdurgas
Dendroloģiskajā parkā Baltijas valstu Koktēlniecības
plenēru par tēmu PUTNI. Izgatavotie darbi uzstādīti parkā
un priecē apmeklētājus.
Krimuldas MMS un Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS vecāko grupu audzēkņi devās plenērā –
gleznošana un zīmēšana brīvā dabā, pilsētvidē uz Horvātiju!
Uz Latvijas simtgadi tapa Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde “Rokas darba nebijās.” Bērni savos zīmējumos un
gleznojumos ilustrēja latviešu tautas dziesmas, zīmēja to, kas saistās ar Latviju, dainām, latviešu
pasaku tēliem.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā ir 3 nodaļas - Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa,
Instrumentālās mūzikas nodaļa, Deju nodaļa, kurās īsteno 16 profesionālās ievirzes izglītības
programmas. Kopējais audzēkņu skaits pārskata periodā bija 183 audzēkņi, 2017./2018.gadā skolu
absolvēja 19 audzēkņi. 2018. gadā Krimuldas Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts konkursos
mākslā un mūzikā – Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu
minot". Konkursa tēma - "Lauku ainava", Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas
un dizaina izglītības programmas audzēkņu Valsts konkurss, II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko
orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls-konkurss CON ANIMA, Latvijas mūzikas skolu
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izglītības programmas kopas Stīgu (vijole, alts, čells, kontrabass) instrumentu spēle audzēkņu Valsts
konkurss u.c. iegūti diplomi, 1., 2. un 3.vietas.
Katru gadu notiek vasaras nometnes vizuāli plastiskās mākslas, instrumentālās mūzikas un
deju nodaļu audzēkņiem - nometne “Muzicēsim kopā” kolektīvās muzicēšanas atbalstam, nometne
“Plenērs”, nometne “Dejotprieks”. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa nometnes ietvaros īsteno
mācību priekšmeta “Prakse” programmu. Plenēri noritējušas dažādās Latvijas vietās un ārpus
Latvijas Horvātija.
2.1.2. Kultūra
Krimuldas novadā 2018. 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 2018. gadā - Inciemā lietotāju (lasītāju) skaits 164
(fiziskais apmeklējums 1326), Krimuldā 200 (fiziskais apmeklējums 2335), Lēdurgā 231 (fiziskais
apmeklējums 2847), Turaidā Lasītāju skaits -123 (Fizisko apmeklējumu skaits - 1098), Atmoda
fiziskais apmeklējums 907. Bibliotēkās rīkotas izstādes, piemēram, “Latviešu zīmes un Dainu spēks”,
“Raibu raibie cimdu raksti”, “Mirkļi no kolhoznieku dzīves”, “Latvijai – 100!”.
2018. gadā bibliotēkās pieejama grāmatu izsniegšana lasītājiem automatizēti- programmā BIS Alise.

Krimuldas tautas nams
2018.gads kultūras dzīvē bija notikumiem bagāts, jo īpaši tika svinēta Latvijas valsts simtgade. Tāpat
tas bija Dziesmu un deju svētku gads, kas radošiem cilvēkiem ir īpašs laiks, jo lielas pūles jāvelta
gatavojoties reģionālajām skatēm un sīvā konkurencē jākļūst par Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem. Svētkos piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnakmeņi”, vīru koris “Vecie
draugi” un Tautas lietišķās mākslas studija ‘Krimulda”.
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Krimuldas tautas namā darbojās 7 kolektīvi, kopējais dalībnieku skaits 151:
Pirmskolas vecuma bērnu ansamblis “Podziņas”, Bērnu deju kolektīvs “Krimuldiņa” ( 3 grupas) ,
Raganas amatierteātris, Vīru koris “Vecie draugi”, Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnakmeņi”,
Tautas lietišķās mākslas studija “Krimulda”, Līnijdejotāju grupa “Jautrās raganiņas”.
Krimuldas novada pašvaldība atbalsta pašdarbniekus nodrošinot ar transportu uz skatēm un
pasākumiem un nodarbību telpām, kā arī tiek piešķirts finansējums materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai un modernizēšanai.
Liels pārsteigums par jaunām, siltām un mājīgām telpām 2018.gadā bija studijas “Krimulda”
audējām. Dalībnieču labie vārdi tiks ieausti deķos un villainēs.
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Lielākie pasākumi un notikumi :
 Vīru kora dalība koncertā Tartu, kas tika veltīts Igaunijas valsts dibināšanas 100. gadadienai;
 Izrādītas Latvijas simtgadei par godu uzņemtās spēlfilmas un dokumentālie stāsti;
 Notikušas teātra izrādes bērniem sadarbībā ar apvienību “Teātris un ES” un “Valmieras
kinostudiju”;
 Dalība Nacionālā kultūras centra rīkotā projektā “Satiec savu meistaru”;
 Svinēti tradicionālie svētki, turpināta vietējās kopienas tradīcija mākslas dienas “Krimuldas
pavasaris” sadarbībā ar novada mākslas skolām;
 Dalība XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos;
 Saņemtās atzinības:
 Diploms VK “Vecie draugi” II pakāpe ( 38,89) koprepertuāra pārbaudes skatē;
 Diploms VPDK “Dziernakmeņi” II pakāpe koprepertuāra apguves skatē;;
 Pateicība no Nacionālā kino centra par simtgades filmu demonstrēšanu;
 Pateicība kolektīviem par dalību Dziesmu un deju svētkos;
 Pateicība VPDK “Dzirnakmeņi” par dalību deju festivālā “Sasala jūrīna”;
 Diploms Raganas amatierteātrim I pakāpe ( 41) par izrādi R. Ezera “Sātanisks stāsts”
iestudējumu skatē “Gada izrāde 2018”;
 Diploms Dacei Višai “Labākā dramatiskās lomas aktrise”.

2018. gadā tautas namā veikti
nelieli

remontdarbi.

Tika

atjaunots zāles parkets 200 m2
platībā. Piešķirtais finansējums
izlietots mērķtiecīgi, izvērtējot
prioritātes un iespējas.
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Lēdurgas kultūras namā 2018. gadā notika 62 nozīmīgi pasākumi.
Amatiermākslas koncerti un izrādes, valsts svētku pasākumi un tradicionālās norises, atpūtas
pasākumi pieaugušajiem, izstādes, profesionāļu koncerti, semināri un izglītojošās norises, kino
demonstrējumi, talka un gadatirgus Lēdurgas estrādē.
Lēdurgas kultūras namā darbojās 12 tautas mākslas kolektīvi, kuros iesaistījušies 198
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”, Dziedošo vīru kopa.
2018.gadā Lēdurgas kultūras nama kolektīvs saņēma:
 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes diploms Dziedošo vīru kopai par iegūto 1.
pakāpi Pierīgas vokālo ansambļu skatē;
 Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms vidējās paaudzes deju kolektīvam “Lēdurga” par
iegūto 2. pakāpi koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē D grupā;
 Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms jauniešu deju kolektīvam “Metieniņš” par iegūti
1. pakāpi koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē D grupā;
 Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms folkloras kopai “Lieli Putni” par iegūto 1. pakāpi
Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē;
 Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicība folkloras kopai “Lieli

putni” par radošu

ieguldījumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku Kapelu maratonā un
Folkloras dienā;
 VISC pateicība folkloras kopai “Putni” par latviešu kāzu tradīciju apgūšanu un pārmantošanu
darbojoties bērnu un jauniešu folkloras programmā “Pulkā eimu, pulkā teku.”;
 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes diploms 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvam
par iegūto 1.pakāpi Pierīgas skolu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skatē;
 Pierīgas

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes diploms

jauniešu deju kolektīvam

‘’Metieniņš’’ par iegūto A pakāpi Pierīgas skolu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu
skatē;
 Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms sieviešu korim ‘’LETTEGORE’’ par iegūto 1.
pakāpi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koprepertuāra pārbaudes un
svētku skatē;
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 Nacionālā kino centra pateicība Lēdurgas kultūras nama darbiniekam Kristapam Pelēkajam
par nozīmīgo ieguldījumu filmu programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei
popularizēšanā un izrādīšanā.

2.1.3. 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”.
2018. gadā tika organizēti Krimuldas novada sporta svētki, Lēdurgas sporta svētki , pludmales
volejbols , strītbola, futbola turnīri, Jauniešu čempionāts florbolā jauniešiem sadarbība ar Līgatnes
novadu un Amatas novadu Lēdurga florbola kauss, Krimuldas Open sacensības peldēšanā, bērnu
riteņbraukšana, galda spēles. Pierīgas sacensības 20 sporta veidos.
Lēdurgas sporta hallē 2018. gadā pieaugušajiem un skolēniem rīkoti: turnīrs novusā, turnīrs
galda tenisā (20 dalībnieki), sacensības badmintonā (15 dalībnieki), Florbola kauss (8 komandas),
mini turnīrs strītbolā, pludmales volejbolā (8 komandas), turnīrs volejbolā, bērnu sporta diena.
Krimuldas vidusskolas sporta zālē: Bērnu futbols SK Krimulda organizētie treniņi. Teniss,
volejbols, Jauniešu čempionāts florbolā jauniešiem ( 9 komandas). Bērnu riteņbraukšana 4 posmi –
100 bērniem.
Panākumi: Krimuldas novada volejbolistes ieguva 3 vieta Entuziastu volejbola līgā (EVL).
Pludmales volejbolistes ieguva Pludmales volejbola līga 1 un 3 vietu (PVL).
Lēdurgas basketbola komanda 4 vieta Limbažu OC turnīrā.
Raganas sporta laukumos. Strītbols 6 posmi maijs - septembris (15 komandas ). Pludmales volejbols
6 posmi maijs-septembris (40 komandām).
2018. gadā veikti sporta infrastruktūras uzlabojumi: Krimuldas vidusskolas sporta zālē
renovēta grīda, stadionā uzlikti basketbola grozi strītbolam, uzstādīti āra trenažieri.
Lēdurgas sporta hallei iegādāti trenažieri, uzstādīti basketbola grozi, papildināts tehniskais
nodrošinājums arī trenažieru zālē Raganā. Inciemā ierīkots jauns pludmales volejbola laukums,
uzstādīts āra trenažieris, strītbola groza konstrukcija.
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā: 1x nedēļā notiek peldēt-apmācība novada pirmsskolas izglītības
iestādēm (PII Ezerciems un Krimulda) audzēkņiem un kaimiņu novadu PII audzēkņiem un skolēniem
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(2018.gadā kopā grupu apmeklējumos - 12 646 cilvēki), darbojas skolas peldēšanas pulciņi 6 stundas
nedēļā. Tiek organizēti treniņi peldēšanā gan individuālajās nodarbībās, gan grupu nodarbībās.
Krimuldas novada sporta izlašu dalībnieki bez maksas 1x nedēļā apmeklē peldbaseinu un trenažieru
zāli (56 cilv.). Novada pensionāriem bezmaksas peldbaseina apmeklējums 1x nedēļā (40 cilv.). ZP
klubs “Raganas Roņi” apmeklē bezmaksas peldbaseinu 1x nedēļā. Turpinās sadarbības līgums ar SC
“Līgatne”.
Kopā 2018.gadā baseinu apmeklējuši 27 319 cilvēki
Krimuldas vidusskolas peldbaseinam pagarināts sadarbības līgums ar Reiņa trasi SIA “VECKALNS”
līdz

2021.gada

aprīlim

par

pakalpojumiem

apmeklētājiem - atlaide 20% apmērā.
Peldbaseinā notiek:
 ūdens-aerobikas nodarbības par maksu;
 līdzsvara treniņi uz lentas pār baseinu un citiem
rīkiem baseina malā, līdzsvara noturēšana un
airēšana uz SUP dēļiem;
 bērnu peldētapmācības grupās un individuāli.
Sacensības peldbaseinā un novada komandu dalība:
 Krimuldas novada atklātās sacensības peldēšanā. JAUNGADA BALVA 13.01.2018. un
15.01.2018. skolēniem;
 19 skolēnu dalība Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā “Ūdensroze”;
 Dalība Latvijas kausa akvatlonā “Siguldas akvatlons 2018” (peldēšana + skriešana)
14.04.2018.;
 Babītes novada 2018.gada atklātās sacensības peldēšanā jauniešiem 2018.gada 27.aprīlī
(piedalās 9 Krimuldas vidusskolas skolēni);
 Dalība atklātajā Latvijas čempionātā peldēšanā vecmeistariem un tautas klasē;
 2018.gada pavasara peldsezonas noslēguma pasākums skolēniem Bīriņu pils ezerā –
aktivitātes ar SUP dēļiem. 31.05.2018.
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Latvijas valsts simtgades gadā rīkota akcija: “Nopeldi Latvijai 100” 14.11.2018.

2.2.

Uzņēmējdarbība un tūrisms

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības prioritātes:
 Uzņēmējdarbības atbalsta sistēma;
 Tūrisma informācijas aprite;
 Tūrisma infrastruktūra.

2.2.1. Uzņēmējdarbība
Pagājušā gadā Latvijā turpinājies darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem
izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, tā rezultātā 2018. gadā uzstādīti
jauni likvidēto uzņēmumu rekordi. Pēc Lursoft datiem, 2018. gadā Latvijā reģistrēti 10 660 jauni
uzņēmumi, bet likvidēti – 20 746.
Pamatojoties uz Lursoft iesniegtajiem datiem 2018. gadā Krimuldas novadā likvidēto
uzņēmumu skaits ir lielāks, nekā jaunreģistrētu uzņēmumu, kas skaidrojams ar uzņēmējdarbības
vides sakārtošanu, Uzņēmuma reģistram un Valsts ieņēmuma dienestam no reģistriem izslēdzot
uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic saimniecisko darbību. 2018. gadā Krimuldas novadā reģistrēti
20 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 37. Lielākais jaunu uzņēmumu skaits Krimuldas novadā reģistrēts
2011. gadā, kad tika reģistrēti 43 jauni uzņēmumi, bet likvidēti tikai 2.
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Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika
Krimuldas novadā
50

43

40
30
20

33
21
10

10

37

31

29

21

16
8

6

5

2012

2013

2

24
17

14

10

20

15

20

17
6

0
2009

2010

2011

2014

Jauni uzņēmumi

2015

2016

2017

2018

2019*

Likvidēti uzņēmumi

Pēc Lursoft jaunākajiem datiem, Krimuldas novadā ir reģistrēti 483 uzņēmumi, no kuriem
60,87 % ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 30,23 % - zemnieku saimniecības. Pēdējo desmit
gadu laikā novadā ir reģistrēti 258 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 124, kas nozīmē, ka faktiski kopš
2009. gada novada uzņēmumu skaits pieaudzis par 134 komersantiem.
2018. gadā populārākā uzņēmējdarbības nozare novadā ir lauksaimniecība, tostarp gan jauktā
lauksaimniecība, gan graudaugu audzēšana un arī piena lopkopība. Starp šīm nozarēm TOP 5
sarakstā ir arī ierindojušies kravu pārvadājumi pa autoceļiem un mazumtirdzniecība.
Pagājušā gadā turpinājis augt novadā reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums,
palielinoties par 5,08 %, sasniedzot 63,52 milj. EUR. 2018. gadā par novada lielāko uzņēmumu pēc
apgrozījuma kļuvis SIA “Vianova”.
Krimuldas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma: SIA “Vianova”, SIA “D A3”, SIA
“Lēdurgas miesnieks”, SIA “DUS A2”, Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena
zemnieku saimniecība.
2018. gadā turpinājusies iepriekšējā gada pozitīvā dinamika palielināties novadā reģistrēto
uzņēmumu kopējai peļņai. Lursoft pētījuma brīdī Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā
peļņa 2018. gadā sasniegusi jau 6,08 milj. EUR. Salīdzinot ar 2017. gada rādītājiem, 2018. gadā ir
pieaugums par 44,42 %. Vidējais rādītājs, neskatoties uz kopējās peļņas pozitīvo tendenci, saglabājies
nemainīgs – 0 eiro, kas nozīmē, ka 2018. gads noslēgts bez zaudējumiem.
Krimuldas novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas: Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas
48 J.Gierkena zemnieku saimniecība, SIA “Vianova”, SIA “Daugavpils boulinga un izklaižu centrs”,
ZS “Dimzas”, SIA “Ceplīši A.S.”.
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Krimuldas novadā reģistrēto uzņēmumu peļņas dinamika
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Uzņēmumi, kuri ir iesnieguši pārskatus, pērn ar darba vietām nodrošinājuši 1098 darbiniekus.
Lursoft pētījumi paredz, ka līdz ar gada pārskatu iesniegšanas perioda noslēgšanos kopējais
nodarbināto skaits novada uzņēmumos būs saglabājies 2017. gada līmenī. Lielākais darba vietu
devējs ir uzņēmums SIA „Maiznīca Flora”, kurā pērn ir strādājuši 83 darbinieki.
/Lursoft dati uz 16.05.2019/
Uzņēmējdarbības vides attīstībai un atbalstam izveidota sadarbība ar LIAA Siguldas biznesa
inkubatoru, tiek rīkotas tikšanās. Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa 2018. gada 4. decembrī
sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļu tika rīkots seminārs
“Sociālo tīklu komunikācija” novada esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Semināra mērķis iegūt
praktiskas un teorētiskas zināšanas efektīvas un mūsdienīgas komunikāciju veidošanā. Semināru
apmeklēja un diskusijās iesaistījās 35 dalībnieki.
Krimuldas pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un laikrakstā “Krimuldas novada vēstis” tiek
ievietota uzņēmējiem aktuālākā informācija, t.sk. par projektiem.
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2.2.2. Tūrisms
Kā nozīmīgākie apskates objekti Krimuldas novadā, kas nodrošināja tūrisma pakalpojumus
2018. gadā, ir īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts, Krimuldas
evaņģēliski luteriskā baznīca, Lēdurgas Dendroparks, Aktīvās atpūtas komplekss „Reiņa trase”,
Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi” un Siguldas futbolgolfa parks.
Krimuldas novadā kopumā ir 20 tūrisma pakalpojuma sniedzēji, no tiem 7 ēdināšanas
pakalpojumi un 13 naktsmītnes, ar kuriem var iepazīties Krimuldas pašvaldības mājas lapā
www.krimulda.lv/turisms sadaļās “Kur paēst” un “Kur palikt”. Krimuldas novada teritorijā iekļaujas
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
pakalpojuma

sniedzējs

Lēdurgas

Dendroparks

2017/2018. gadā īstenoja Dabas pieminekļa “Lēdurgas
dendroloģiskie stādījumi” teritorijas rekonstrukcijas un
labiekārtojuma Tehniskā projekta 1. kārtu.
Projektā veikti sekojoši darbi:
 Saglabājot un palielinot teritorijas ainaviskās
vērtības – veikti koku alejas sakopšanas darbi;
 Labiekārtota un atjaunota gājēju celiņu infrastruktūra;
 Papildinot apskates objektu parkā Izveidots Horoskopu koku aplis ar jaunie citzemju
stādījumiem. Interesenti var iepazīties ar 12 horoskopu koku aprakstiem un meklēt savu
dzimšanas laikam atbilstošo vēstījumu;
 Sagatavota informācijas apkopošana par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām. Pie
stādījumiem izvietotas informatīvās plāksnītes.
Dabas pieminekļa teritorijā strādāja eksperti: Andrejs Svilāns Salaspils botāniskā dārza direktors,
apzinot dabas pieminekļa vērtības un SIA “Labie koki” eksperti. Sabiedrības informēšana par
projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas vērtībām uzņemts TV sižets, publicēts Rīga TV 24:
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https://www.youtube.com/watch?v=Yihyk52cRlY
https://youtu.be/qSw82FCw2XI
Lēdurgas Dendroparka administrācijas ēkas otrajā
stāvā tika izveidota Krimuldas novada vēstures ekspozīcija,
kurā var iepazīties ar novadniekiem un sentēvu amatiem.
Administrācijas ēkas pirmais stāvā tika iekārtots Tūrisma
informācijas punkts.
Lēdurgas Dendroparkā projekta “Meža dienas 2018” ietvaros, sadarbojoties ar AS Latvijas
valsts mežu Kalsnavas kokaudzētavas un Salaspils stādu realizācijas laukuma dārzniecēm, izveidota
hortenziju pļava.
2018. gadā Lēdurgas Dendroparkā norisinājās bezmaksas pasākumi “Valpurģu nakts 2018” un
“Izzini dabu Lēdurgas Dendroparkā”, Ziemas Saulgrieži. 2018. gadā Lēdurgas Dendroparku
apmeklēja aptuveni 1559 cilvēku, ieskaitot bezmaksas pasākuma apmeklētājus. Skolēniem rīkotas
izzinošas nodarbības un darbnīcas, interesentu grupām ekskursijas.
2018.gada aprīlī Krimuldas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu
(LVAF) uzsāka projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu (Projekta Reģ. Nr.1-08/278 /2018,
līguma nr.: 1-20/155). Projektā paredzēts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, bioloģiskās
daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā,
izveidojot jaunus apskates objektus un pilnībā atjaunojot takas infrastruktūru. Nodrošināt izziņas
tūrisma un atpūtas iespējas gleznainajā Krimuldas novada Gaujas senlejā.
2018. gada decembrī Krimuldas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijā atklāja ceļojošās
izstādes – ekspozīcijas “Krimuldas vēstures lappuses. 13. – 19. gs.” pirmo daļu. Ekspozīcija kopumā
veido deviņas gaismas planšetes. Vēsturiskā ekspozīcija Krimuldas mācītājmājas Ceļinieku namiņā
izveidota ar Krimuldas novada domes finansējumu, sadarbojoties ar Krimuldas draudzi, mācītāju
Austri Juri Rāviņu un Turaidas muzejrezervātu.
2018. gadā aktīvi tika strādāts pie informācijas apkopošanas par tūrisma objektiem novadā, kā
rezultātā tika uzstādīts Krimuldas novada tūrisma informācijas stends pie Lēdurgas Dendroparka
administrācijas ēkas un izveidoti Krimuldas novada bukleti četrās valodās – latviešu, krievu, angļu
un vācu.
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Plānotās aktivitātes 2019. gadā:
 piedalīties tūrisma izstādē “Balttour 2019”;
 izstādes – ekspozīcijas “Krimuldas vēstures lappuses. 13. – 19. gs.” otrās daļas izstrāde;
 dalība starptautiskā sadarbības projektā “Maršruti pāri robežām”, Nr. 9-00-A019.333-000001
un tēma – dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana ilgtspējīgā tūrismā.
 izveidot jaunus tūrisma maršrutus, uzstādīt tūrisma informācijas stendus un norādes;
 dalība Vidzemes tūrisma asociācija Projektā “Dārza Pērles”, mērķis ir izveidojot jaunu,
pievilcīgu un ilgtspējīgu dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā,
 Kubeseles dabas un vēstures objektu takas atklāšana pēc rekonstrukcijas;
 Krimuldas pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv pilnveidot sadaļu “Tūrisms”.

2.3.

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.

2.3.1. Veselības aprūpe
Krimuldas novadā 2018. 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” strādā divi ģimenes ārsti, kuri
apkalpo vairāk nekā 2800 pacientus. Krimuldas doktorāts nodrošina ģimenes ārstu, zobārstniecības
pakalpojumus. Dienā vidēji katrs ārsts veselības aprūpes pakalpojumus sniedz 20-30 pacientiem,
vīrusu saslimšanu gadījumos pat vairāk nekā 30 pacientiem. Vidēji dienā tiek veiktas piecas
medicīniskas manipulācijas.
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2.3.2. Sociālie pakalpojumi un drošība
Krimuldas novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Krimuldas
novada iedzīvotājiem. Sociālo darbu un atbalstu Krimuldas novada iedzīvotājiem sniedz 2 sociālie
darbinieki darbam ar pieaugušām personām un sociālo palīdzību, sociālie darbinieki darbam ar
ģimenēm ar bērniem, psihologs. Pakalpojumus nodrošina iedzīvotājiem visā novada teritorijā:
Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos.
Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 2018.gadā saņēmušas kopumā 1121 persona, Krimuldas
pagastā 892, Lēdurgas pagastā 229 personas. Sociālā palīdzība sniegta 387 ģimenēm.
Sociālie darbinieki veikuši 191 apsekošanu iedzīvotāju dzīvesvietā.
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Krimuldas novada Sociālais dienests sniedz šādus sociālos pabalstus: garantētā minimālā ienākuma
pabalsts, veselības aprūpes pabalsts, dzīvokļa pabalsts, pabalsts bērnu ēdināšanai, pabalsts krīzes
situācijā, pabalsts skolas piederumu iegādei, pabalsts bāreņiem un audžuģimenēm. Brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti – pabalsts jaundzimušā aprūpei, apbedīšanas pabalsts, pabalsts dzīves kvalitātes
uzlabošanai pensionāriem, pabalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai politiski represētiem un personām
ar invaliditāti.

Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits palielinās, jo tiek attīstīts piedāvāto pakalpojumu klāsts –
īslaicīgā sociālā aprūpe, dienas aprūpes centra pakalpojumi, grupu dzīvokļa pakalpojums. Aprūpes
mājās pakalpojumus 20 Krimuldas novada iedzīvotājiem nodrošināja Biedrība “Latvijas Samariešu
apvienība”, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī specializētā transporta un “drošības pogas”
pakalpojumus.
2.3.3. Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem identificē ģimeņu sociālās problēmas un vada
sociālos gadījumus, veic preventīvos pasākumus, lai mazinātu sociālās problēmas Krimuldas novadā.
Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem 2018.gadā vadījuši 30 sociālā gadījuma lietas, ir
veikuši 61 apsekojumu klientu dzīvesvietās. Sociālais dienests organizējis un piedalījies 5
starppofesionāļu komandas tikšanās, kurās sadarbībā ar citiem profesionāļiem tiek risinātas sociālās
problēmas. 2018.gadā sagatavoti 22 atzinumi par sociālo situāciju Krimuldas novadā dzīvojošās
ģimenēs.
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Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošināts 2 ģimenēm, kurās asistents regulāri apmeklējot klientu
dzīvesvietā pilnveidoja atsevišķas vecāku prasmes.
Nodrošināta vasaras nometne 8 bērniem no sociālā riska ģimenēm.
ESF projekta “Deintitucionālizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002, sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un viņu vecākiem.
19 Krimuldas novada iedzīvotāji saņēmuši 263 pakalpojumus: bērniem – fizioterapijas pakalpojumi,
mākslas terapija, rehabilitologa konsultācijas, psihologa konsultācijas, logopēda un audiologopēda
konsultācijas bērniem. Fizioterapeita, psihologa un rehabilitologa pakalpojumus projekta ietvaros
izmantojuši bērnu vecāki.
Sociālais dienests turpina darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanas.
2018. gadā Krimuldas novada bāriņtiesas lietvedībā bija 85 aktīvas lietas.
Pieņemti 52 lēmumi, no tiem 3 lēmumi adopcijas lietās un 1 vienpersonisks lēmums.
Saņemti 293 dokumenti, izskatīti 69 iesniegumi un sūdzības, nosūtītas 497 iniciatīvas un atbildes
vēstules.
5 personām pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, nodibinātas 4 aizbildnības, 5 bērniem iecelts
aizbildnis, izbeigtas 4 aizbildnības lietas.
Aktīvas 7 adopcijas lietas. Tiesā apstiprinātas 2 bērnu adopcijas.
Pārraudzītas 7 audžuģimeņu lietas, 11 aizbildnības lietas, 9 aizgādnības lietas un 7 lietas par bērnu
mantas pārvaldīšanu.
Bāriņtiesas prioritāte ir ģimeniskas vides nodrošināšana bērnam. Neviens Krimuldas novada
bērns neatrodas ārpusģimenes aprūpes iestādē. Visiem (21) bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem ir nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē (5 bērniem - audžuģimenē, 16 - aizbildnībā).
Lai bērni nebūtu jāšķir no ģimenes, Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo dienestu sniedz atbalstu 13
ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana.
Veikti 334 apliecinājumi, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.
Iekasētā valsts nodeva par apliecinājumiem 2283,47 eiro.
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā: reģistrēts 51 dzimušais, sastādīti 37
laulību reģistru ieraksti un 37 miršanas reģistru ieraksti.
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Pašvaldībā ir divas sociālās aprūpes iestādes - Veco laužu mītne “Pēterupe” (23 iemītnieki) un veco
ļaužu nams “Krimulda” (11) iemītnieki).
2018. gadā “Pēterupe” nodrošina un sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
klientiem, kuriem ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Aprūpe
tiek veikta 24 stundas diennaktī. VĻM “Pēterupe” iemītnieki saņem individuāli izstrādātus
rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošināta medicīniskā aprūpe. Iestādē tiek organizēta brīvā laika
pavadīšana – kultūras pasākumi, ekskursijas, sporta, galda spēļu, dažādu radošu izpausmju darbnīcas
un citas nodarbes.

2.4.

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.

2.4.1. Mājokļi
Krimuldas novada pašvaldībā 2018. gadā līdzfinansējuma saņemšanai tika organizēts
konkurss “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa
uzlabošana”. Krimuldas novada domes sēdē 27.07.2019. tika apstiprināts līdzfinansējums projektu
pieteikumiem, piešķirot katra projekta realizācijai pašvaldības līdzfinansējumu 1500,00EUR.
Pieteikumus iesniedza Iedzīvotāju grupas un Biedrības, kuras savos īpašumos veica sekojošus
darbus:
1) Biedrība “Ragana 8” daudzdzīvokļu mājā Ābeļu iela 4, Raganā, slēdzot līgumu ar pakalpojumu
veicēju veica kāpņu remontu kāpņu telpās.
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2) Daudzdzīvokļu mājas Bērzu ielā 6, Raganā iedzīvotāju grupa, veica mājas siltummezgla pārbūvi.
3) Daudzdzīvokļu mājas Turaidas ielas 3, Inciemā, iedzīvotāju grupa veica dzeramā ūdens sistēmas
sakārtošanu visā daudzdzīvokļu mājā.
2018.gada 22.novembrī tika organizēta iedzīvotāju tikšanās “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanas biedrību pozitīvās pieredzes stāsti”, lai veicinātu namu apsaimniekošanas biedrību
dibināšanu.

2.4.2. Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā nodotie objekti Krimuldas novadā

Gads

Izsniegtas

Ekspluatācijā

būvatļaujas

nodotie objekti

Akceptētas būvniecības ieceres kopā
Akceptētas būvniecības ieceres kopā 81

2016

44

TP – 45, PR,AP - 36

23

Akceptētas būvniecības ieceres kopā 99
2017

2018

48

48

20

TP – 44, PR,AP - 55

Lēdurga - 2

Akceptētas būvniecības ieceres kopā 86

Krimulda - 19

TP – 34, PR,AP - 52
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2.4.3. Infrastruktūra un vide

Pašvaldības ielas ar trotuāriem, ceļi un tilti (transporta būves) iekļauti bilancē ar atlikušo
vērtību 2 005 430 EUR. Pašvaldības bilancē uzskaitīto ceļu vērtība pieaugusi par 355 595 EUR.
Sākotnēji atzītas un ņemtas uzskaitē jaunas transporta būves ar vērtību 525 676 EUR, veikta
transporta būvju celtniecība par summu 109 958 EUR.
Latvijas Autoceļu direkcijā uz Krimuldas novada pašvaldības vārda reģistrēti ceļi un ielas
180.918 km garumā, tai skaitā reģistrētas 56 ielas ar kopgarumu 23.318 km un 98 autoceļi ar
kopgarumu 157.60 km.
Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi”

datiem reģistrā ir uzskaitīti 4 tilti, kas atbilst

grāmatvedības uzskaites datiem. 2018.gadā ir novērtēts 2017.gadā bilancē uzņemtais „Murjāņu tilts
pār Lojas upi” 47 838 EUR vērtībā.
SIA “Entalpija-2” sadarbojās ar SIA “ZAAO” par atkritumu šķirošanu, iedzīvotājiem
pieejams atkritumu šķirošanas EKO laukums, noslēgti 985 atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kā
arī tiek veikti iedzīvotāju izglītošanas darbi.
2018. gadā bērnu rotaļu laukumiem ciematos Raganā, Inciemā un Sunīšos uzstādīti
nožogojumi bērnu drošībai. Pārējos Krimuldas novada pašvaldības pārvaldībā esošajos rotaļu
laukumos tikuši atjaunināti smilšu segumi.

2.4.4. Inženierbūves
Uz 31.12.2018. pašvaldības bilancē iekļauto inženierbūvju vērtība sastāda 552 078 EUR.
Bilances vērtība palielinājusies par 287 549 EUR. Pārskata periodā pabeigta un nodota ekspluatācijā
meliorācijas sistēma „Laimas-Entalpija-Loja” par 279 828 EUR. Izbūvētas ūdens un kanalizācijas
sistēmas 3 446 EUR vērtībā un 12 337 EUR vērtībā modernizēts ielu apgaismojums. Uzņemtas
uzskaitē caurtekas 8 019 EUR vērtībā.
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2.4.5. Zeme
Izmantojot pirmpirkuma tiesības, saskaņā ar 11.12.2018. domes lēmumu (protokols Nr.12), pārskata
periodā iegādāta zeme Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos 5.8628 ha platībā 8 884 EUR vērtībā, lai
pildītu likumā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas.
Pieņemta dāvinājumā zeme zem ceļa no AS “Latvijas Finieris” 0.24 ha par summu 1 370 EUR.
Krimuldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē uz 2018.g.31.decembri ir zemes (zemes
īpašumi , tiesiskie valdījumi, lietojumi) ar kopējo platību 1183.8427 ha. Bilances kontos uzskaitītās
zemes platības sadalās - zeme

1164.5445 ha,

0.0782 ha turējumā nodotā zeme, 12.12 ha

atsavināšanai nodotā zeme un 7.1 ha zeme zembilances kontā.

2.4.6. Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 2018. gadā reģistrēti vai pārreģistrēti 26 zemes īpašumi
ar kopējo platību 64.065 ha. Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības
183 zemes īpašumiem ar platību 571.5099 ha par vērtību 62 7734 EUR, kas sastāda 65 % no kopējās
bilancē uzskaitītās zemes vērtības.
Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 55 ēkām ar bilances
vērtību 6 431 233 EUR, kas sastāda 99.91% no kopējās bilancē uzskaitīto ēku vērtības.
Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz 16 dzīvokļiem ar bilances vērtību 77 323 EUR, kas
sastāda 100 % no kopējās bilancē uzskaitīto dzīvokļu vērtības un 14 inženierbūvēm par bilances
vērtību 184 591 EUR.
Zemes un ēku īpašumu dokumentu sakārtošana un ierakstīšana Zemesgrāmatā, budžetā
ieplānoto līdzekļu iespēju robežās, tiks veikta pakāpeniski līdz 2025.gadam.

2.5.

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.
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Galveno lauksaimniecības kultūru zemju platības 2018. gadā ir šādas – graudaugu platības,
kartupeļu platības, augļu dārzu, ogu un dārzeņu platības.
Katru gadu tiek apsekotas latvāņu invazitīvās teritorijas, 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.

3 Teritorijas attīstības plānošana un ieviešana Krimuldas novadā
3.1 Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
Krimuldas novadā ir šādi attīstības plānošanas dokumenti: Krimuldas novada ilgtspējīga attīstības
stratēģija 2013.-2038.gadam, Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021., Krimuldas
novada teritorijas plānojums no 2016.gada.
Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 8, 1. p. „Par Krimuldas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krimuldas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski
nozīmīgākais plānošanas dokuments pašvaldībā, saskaņā ar kuru izstrādā un groza citus pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojums un
detālplānojums.
“Teritorijas plānojums no 2016.gada” ir apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2016.gada 29.jūlija
lēmumu “Par Krimuldas Novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.8, 3.p.). “Teritorijas
plānojums no 2016.gada” ir izvirzīti galvenie Krimuldas novada vēlamās telpiskās uzbūves virzieni:


apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana un publisko pakalpojumu klāsts,



galvenie transporta koridori un tehniskā infrastruktūra,



dabas teritoriju telpiskā struktūra,



materiālais un nemateriālais kultūras mantojums,



prioritāri attīstāmās teritorijas un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
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Visā novada teritorijā jānodrošina vienmērīga pakalpojumu esamība abu pagastu iedzīvotājiem, tādēļ
attīstības centru un pakalpojumu struktūra novadā veidojama pēc 3 centru attīstības modeļa, kas ietver
Raganu, Inciemu, Lēdurgu. Šie 3 centri ir arī prioritāri attīstāmās teritorijas. Esošais ceļu tīkls ir
pietiekams, jo nodrošina saites starp novada apdzīvotām vietām, tikai nepieciešama ceļu seguma
kvalitātes uzlabošana. Kā prioritāti sakārtojams ceļš tiek noteikts valsts vietējais autoceļš V81
Lēdurga – Inciems.

3.1.1 Veiktie un plānotie pasākumi teritorijas plānojuma (teritorijas attīstības programmas)
īstenošanā
“Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021.”apstiprināta ar Krimuldas novada
domes 2015.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.6/2.p.). Krimuldas novada attīstības programmas
2015. –2021. gadam Investīciju plāns 2017. – 2019. gadam apstiprināts ar Krimuldas novada domes
27.10.2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.12, 21.p.).
Investīciju plānā 2017.-2019.gadam uz 2018.gadu noteikti šādi ar teritorijas plānošanu saistīti
projekti:
1) Grants ceļu pārbūves – ceļu posmu projekti “Vanagi-Līves (kods L-24)”, “Kuguļi – Induļi
(kods L-37)”, “Jugla- Mežapiņi (kods L-14)”, “Zaltes- Aģes ezers (kods L-22)”, “Čārpas- Ziemeļu
kapi-Dzirnavas (kods K-04)”, “Ilgas- Birznieki- Turaida (kods K-35)”, “Dārza iela- Kapūnas (kods
K-49)”, “Ērgļi- Mālkalni- Melandri (kods K-44)”, kopumā tika pārrunāti un saskaņoti ar 99
robežojošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.
Projektu dokumentācija ir izstrādāta un saskaņota.
2) Gājēju celiņa izbūve Lēdurgā 350m garumā. Projekta dokumentācija ir izstrādāta un
saskaņota.
3) 27.Inciema centra zonas detālplānojuma teritorija
2018.gada 29.jūnijā ir pieņemts domes lēmums prot. Nr. 6, 2. p. “Par detālplānojuma nekustamiem
īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas
novadā” apstiprināšanu. 2019.gadā teritorijai tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts.
4) Jauna tūrisma objekta izveide un tam pieguļošās teritorijas projektēšana un labiekārtošana
publisko aktivitāšu rīkošanai.
2018.gadā ir izstrādāta projekta dokumentācijas 1.kārta “Parks pie Saules ielas”, kas paredz
karoga vietas un automašīnu stāvvietu izbūvi. 2019.gadā turpināsies projekta dokumentācijas izstrāde
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2.kārtai “Parks pie Saules iela” Saules iela 1A, Saules iela 1D, Saules iela 1B, Zeme pie pienotavas,
Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

3.2 Realizētie projekti un nozīmīgākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta
2018.gadā Krimuldas novada dome turpināja darbu pie Eiropas Savienības u.c. fondu
finansējuma piesaistes pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai:
1) Lēdurgas Dendroparkā pabeigts projekts „Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie
stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana
dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzība” īstenošana. Projekta
reģ. nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, Projektu finansē Latvijas
vides aizsardzības fonds un Krimuldas novada pašvaldība.
2) 2018.gadā īstenots projekts “Meliorācijas sistēmu LaimasEntalpija-Loja (USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošanas darbi”, iesnieguma
Nr.17-04-A00403-000184, ieviešana, ELFLA un Krimuldas novada pašvaldības un finansējums.
Darbi Krimuldas pagastā meliorācijas sistēmas atjaunošanai veikti 6,180 km kopgarumā.
3) Turpinās 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. 19 Krimuldas novada iedzīvotāji saņēmuši 263
pakalpojumus.
4) 2018.gada aprīlī Krimuldas novada dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi,
Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF) uzsāka projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu (Projekta
Reģ. Nr.1-08/278 /2018, līguma nr.: 1-20/155). Projektā paredzēts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,
bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un aizsardzība Kubeseles
dabas takā, izveidojot jaunus apskates objektus un pilnībā atjaunojot takas infrastruktūru. Nodrošināt
izziņas tūrisma un atpūtas iespējas gleznainajā Krimuldas novada Gaujas senlejā
5) Pasākums jauniešu nodarbinātībai. Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi,
Krimuldas novada pašvaldība sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), bērniem un
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jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās un turpina mācības vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
2018. gada vasarā Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA)
deva iespēju 23 skolēniem strādāt kādā no piedāvātājām darba vietām.
Jūnija mēnesī tika nodarbināti 9 skolēni gan kā palīgstrādnieki, gan kā skolotāja palīgs - darba vietas
Krimuldas vidusskolā, Krimuldas vidusskolas peldbaseinā, PII “Ezerciems”, Lēdurgas kultūras
namā, Raganā un Inciemā labiekārtošanas darbos.
Jūlija mēnesī darbus veica 8 skolēni – no tiem 5 kā palīgstrādnieki, bet 3 – skolotāja palīgi - darba
vietas jūlija mēnesī bija Lēdurgas Dendroparks, Lēdurgas bibliotēka, PII “Ezerciems”, Garlība
Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas iestāde un Lēdurgas pagasta pārvalde.
Augusta mēnesī tika piedāvātas 6 darba vietas – Krimuldas vidusskolā, Krimuldas vidusskolas
peldbaseinā, Lēdurgas Dendroparkā un Lēdurgas pagasta pārvaldē.
6) No 2018.gada marta līdz decembrim
Krimuldas novada pašvaldībā īstenoti 13 veselību
veicinoši

pasākumu kopumi -

36 nodarbības

kopskaitā, sadarbībā ar Slimību profilakses un
kontroles

centru

Eiropas

Sociālā

fonda

9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības

veselības

veicināšanai

un

slimību

profilaksei

pašvaldībās”

(Identifikācijas

Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros.
7) Turpinās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Krimuldas novada grants ceļu pārbūves
projekta dokumentācijas sagatavošana.
8) 2018.gada aprīlī Krimuldas novada dome noslēdza līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs” par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001
„Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā.
9) Uzsākts darbs pie 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2.kārtas projekta sagatavošanas. Plānots attīstīt Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidi
Krimuldas novadā.
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10) Krimuldas vidusskola piedalās ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Interaktīvas nodarbības “Veidosim izpratni par
profesijas izvēli”, “Mana karjera kokrūpniecības jomā”, karjeras pasākumi “Ražots Latvijā”, apmeklē
izstādi SkillsLatvia 2018 uc.

3.2.1

2018. gadā kā nozīmīgākās Krimuldas novada pašvaldības finansētās aktivitātes:

1. grants ceļu posmu remontdarbi visā novada teritorijā,
2. kapu kapliču remontdarbi,
3. kanalizācijas sistēmas sakārtošana Turaidā,
4. Detālplānojuma apstiprināšana zemei Inciemā,
5. zemes iegāde ciematā Sunīši,
6. telpu remontdarbi novada izglītības iestādēs,
7. uzsākti darbi pie gājēju celiņa izbūves Lēdurgā,
8. Lēdurgas Dendroparka Informācijas centra ēkas renovācija,
9. Inciema ūdenstorņa ēkas daļas remontdarbi.

3.3 Sabiedrības līdzdalība
Lielākajās Krimuldas novada apdzīvotajās vietās pēc nepieciešamības tiek organizētas
speciālistu pieņemšanas. Piemēram, Krimuldas novada administrācijas telpās Lēdurgā reizi nedēļa
apmeklētājus pieņem Krimuldas novada zemes lietu speciālists un, pēc iepriekšēja pieraksta - domes
priekšsēdētājs. Būvvalde veic arī regulāru objektu apsekošanu un tiekas ar iedzīvotājiem
izbraukumos.
Juridiskās un Attīstības nodaļas darbinieki 2018. gadā piedalījās daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašnieku tikšanās, sniedza juridiskos padomus kā nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem par viņiem piederoša kopīpašuma
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, māju apsaimniekošanas biedrību dibināšanu.
Pakalpojumu pieejamības un e-pārvaldības uzlabošanai Krimuldas novadā 2018. gadā
darbojās 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.
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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 Lēdurgas Dendroparkam (www.ledurgasdendroparks.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
(www.facebook.com/teiksmainaKrimulda un

www.facebook.com/Krimuldasnovadadome),

Twitter (https://twitter.com/Krimulda_LV), Instagram (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 2018. gadā ir tapuši arī vairāki
video sižeti par notiekošo Krimuldas novadā.
Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība “Detālplānojums nekustamiem īpašumiem
“Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā”, ietvaros no
2018. gada 16.aprīļa līdz 14.maijam tika rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā varēja sniegt
priekšlikumus par detālplānojumu. Tika saņemti 20 rakstiski iesniegumi. 10.maijā notika
sabiedriskās apspriešanas sanāksme ar iedzīvotājiem.
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 2018. gadā klajā nāca 20 pašvaldības izdevums “Krimuldas Novada Vēstis”. Katra
izdevuma drukātā tirāža ir 2180 eksemplāri, kā arī visi izdevumi ir pieejami pašvaldības oficiālajā
mājaslapā www.krimulda.lv.
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4 Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi
2018.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 14 773 223 EUR. Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 387 269 EUR.
Pārskata gadā pašvaldības pašu kapitāls palielinājies par 519 331 EUR.
Tabula Nr.1
Konta

3510

Pašu kapitāls uz

pārskata gada

pārskata gada

beigām

sākumu

Nosaukums

Nr.
3000

Pašu kapitāls uz

EUR

Būtiskums %

Pašu kapitāls
Iepriekšējo pārskata gadu
budžetu izpildes rezultāts

3520

Izmaiņas (+,-)

Pārskata

gada

budžetu

izpildes rezultāts

13 286 111

13 074 442

+211 669

519 331

211 669

+307 662

2

>100

Pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus par 441 816 EUR.

4.1 Pašvaldības pamatbudžets
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Tabula Nr.2
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata

Iepriekšējā

Izmaiņas

Izmaiņas %

perioda

pārskata

( +, - )

absolūtā

beigās

perioda beigās

2

3

1

vērtībā
4

5

Ieņēmumi no pamatdarbības

6 501 186

6 095 785

+405 401

7

Nodokļu ieņēmumi

3 806 867

3 801 274

+5 593

<100

11 965

15 560

-3 595

23

295 976

302 074

-6 098

2

1 670 786

1 569 954

+100 832

6

713 452

406 129

+307 323

76

Izdevumi no pamatdarbības

6 155 214

5 909 019

+246 195

4

Atalgojums

2 537 252

2 417 747

+119 505

5

676 973

622 241

+54 732

9

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Citi ieņēmumi no pamatdarbības

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
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Mācību, darba un dienesta komandējumi un

13 111

13 962

-851

6

Pakalpojumi

970 082

837 616

+132 466

16

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja

586 725

548 737

+37 988

7

6 282

3 721

+2 561

69

162 688

141 388

+21 300

15

187 261

172 835

+14 426

8

894 381

859 365

+35 016

4

120 459

291 407

-170 948

59

dienesta, darba braucieni

preces un inventārs, periodika
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie
maksājumi ES budžetā un starptautiskā sadarbība
Transferti
Nolietojuma,

amortizācijas

un

vērtības

samazinājuma izmaksas
Citi izdevumi no pamatdarbības
Finanšu ieņēmumi

25 709

85 106

-59 397

70

Finanšu izdevumi

-28 765

-60 839

+32 074

53

Ieņēmumi vai izdevumi no nefinanšu aktīvu

176 415

636

+175 779

>100

519 331

211 669

+307 662

>100

realizācijas
Perioda neto pārsniegums vai deficīts

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, citi ieņēmumi no pamatdarbības palielinājušies par 307 323
EUR un sastāda 713 452 EUR. Citos ieņēmumos no pamatdarbības uzrādīti ieņēmumi
pamatlīdzekļu un krājumu sākotnējās atzīšanas 644 181 EUR,

no

inventarizācijās konstatētie

pārpalikumi 2 041 EUR, ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 5 848 EUR, ieņēmumi
no korekcijām par iepriekšējiem periodiem 55 232 EUR, apdrošināšanas kompāniju atlīdzība 625
EUR un ieņēmumi no bezatlīdzības saņemtiem aktīviem 3 733 EUR un iepriekšējos gados kontā
„Nākamo periodu ieņēmumi” atzīto ieņēmumu samazinājums, kas attiecas uz pārskata periodu 1 792
EUR.
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības budžeta iestādes
īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par 519 331 EUR.
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Budžeta izpildes rezultāti
Tabula Nr.3
Pasīvs

Piezīmes

Uz

Uz

Izmaiņas

Izmaiņas

Nr.

pārskata

pārskata

( +, - )

% absolūtā

perioda

gada

beigām

sākumu

3

4

5

6

1

2

vērtībā

3500 Budžeta izpildes rezultāts – kopā

3.5.

13 805 442

13 286 111

+519 331

4

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes

3.5.1.

13 286 111

13 074 442

+211669

2

pamatbudžeta

12 084 942

11 982 512

+102 430

1

speciālā budžeta

1 187 131

1 077 701

+109 430

10

14 038

14 229

-191

1

+307 662

>100

rezultāts

ziedojumu un dāvinājumu budžeta
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

519 331

pamatbudžeta
speciālā budžeta
ziedojumu un dāvinājumu budžeta

211 669

441 816

102 430

+339 386

>100

75 515

109 430

-33 915

31

2 000

-191

+2 191

>100

Pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi par 441 816 EUR pārsniedz izdevumus un absolūtais
pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu sastāda vairāk nekā 100%.
Būtiskākie darījumi, kas ietekmējuši pamatbudžeta izpildes rezultātu ir :


ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 204 094 EUR.



ieņēmumi no iepriekšējo gadu kļūdu labošanas 55 232 EUR.



ieņēmumi no pamatlīdzekļu un krājumu sākotnējas atzīšanas iestādes bilancē 644 181 EUR



ieņēmumi no nedrošo debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas 5 848 EUR



ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārsnieguma 25 400EUR



ieņēmumi no inventarizācijās konstatētajiem pārpalikumiem 2 041 EUR



ieņēmumi no bezatlīdzības saņemtajiem aktīviem 3 733 EUR



izdevumi no iepriekšējo gadu kļūdu labošanas 15 745 EUR



izdevumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas 94 913 EUR



izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošajām prasībām 4 456 EUR



izdevumi no prasību norakstīšanas 3 900 EUR



izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu samazinājuma 28 765 EUR
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4.2 Pašvaldības speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi
Pārskata gada speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus par 75 515 EUR, ziedojumu
un dāvinājumu ieņēmumi par 2 000 EUR pārsniedz izdevumus. Pārskata gada speciālā budžeta
ieņēmumu absolūtais pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu sastāda 31%.
Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi par 2 000 EUR pārsniedz
izdevumus un absolūtais pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu sastāda vairāk par 100%.

4.3 Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
4.3.1 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies par 3 365
EUR.
Tabula Nr.4
Aktīvs

Piezīmes

Uz pārskata

Uz pārskata

Izmaiņas

Izmaiņas

Nr.

perioda

gada

( +, - )

%

beigām

sākumu

absolūtā
vērtībā

1

2

3

4

5

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā

1.3.

335 298

338 663

-3 365

1

1.

1.3.1.

226 519

224 634

+1 885

1

2. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

108 779

108 779

0

0

3.Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1.3.8.

0

5 250

-5 250

100

Līdzdalība

radniecīgo

kapitālsabiedrību

kapitālā
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Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
Tabula Nr.5
Ieguldījuma

Nr.
Reģistrācijas Nr.

p.k.
Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījuma uzskaites

uzskaites
vērtība uz
31.12.2017.

Vērtības

vērtība uz

samazinājums

31.12.2018.

(+,-)

1

SIA „Lēdurgas komunālais dienests

44103026697

87 303

-3 981

83 322

2

SIA „Krimuldas doktorāts”

40003171701

102 434

+25 400

127 834

3

SIA „Entalpija-2”

40003158864

34 897

-19 534

15 363

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

333 413

+ 1 885

335 298

Kopā:

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē, kā arī iesniegtās Anketas par kapitālsabiedrību darbības turpināšanas principu
piemērošanu.
2018. gadu SIA “Lēdurgas komunālais dienests” pabeidza ar zaudējumiem 9 231 EUR, SIA
“Entalpija-2 ” - ar zaudējumiem 19 534 EUR, bet SIA „Krimuldas doktorāts” - ar peļņu 25 400EUR.
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 25 400 EUR SIA „Krimuldas doktorāts”, bet samazinājās par 3 981 EUR SIA „Lēdurgas komunālais dienests” – par 19 534 EUR SIA „Entalpija 2”. Līdzdalības
vērtība pārskata perioda beigās noteikta atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām
kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā.
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.
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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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.

4.3.2

Citas ilgtermiņa prasības

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu citas ilgtermiņa prasības samazinājušās par 1 014
EUR. Izslēgta no ilgtermiņa prasībām un pārcelta uz īstermiņa prasībām 2019.gadā veicamā
maksājumu daļa kopsummā par 1 014 EUR.
Tabula Nr.6
Piezīmes

Partneris

Atlikums

Darījums

Pārvietošana

uz

Līgums

ar

fizisku

personu

1.4.2.
no

Izmaiņas

2018.gadā

īstermiņa

uz

%

01.01.2018.

(+; -)

sastāvā EUR

31.12.2018.

absolūtā

EUR

EUR

3 535

0

-1 014

2 521

40

3 535

0

-1 014

2 521

40

Nr.

1420 Citas ilgtermiņa prasības

Atlikums

EUR

vērtībā

2016.gada

4.3.3

Krājumi

Kopējie krājumu atlikumi palielinājušies par 17 847 EUR (ieskaitot avansa maksājumus).
Ar Krimuldas novada domes lēmumiem atsavināšanai nodoti zemes gabali 4.2603ha platībā
par 28 753 EUR. Nodotas atsavināšanai kailcirtei mežaudzes 20.51 ha platībā par 13 158 EUR,
ēka ar palīgēku Rīgā Lāčplēša ielā 24 par 4 630 EUR vērtībā.
2018.gadā atsavināti īpašumi un izslēgti no krājumu atlikumiem 28836 EUR vērtībā.
Bezatlīdzībā nodotajiem zemes gabaliem zem daudzdzīvokļu mājām 2018.g. veikta platību
izslēgšana 0.5541 ha atbilstoši zemju zem īpašnieku dzīvokļiem ierakstīšanai ZG vai noslēgtajiem
līgumiem par atsavināšanu.
Saskaņā ar domes lēmumiem atjaunoti pamatlīdzekļu sastāvā: nepabeigtā katlu māja (1100
EUR) ar zemi (1 000 EUR) un traktors T-150.
Uz 31.12.2018. postenī „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” atlikumā: 21
zemes gabals 4,9183 ha platībā par 59 229 EUR, mežaudze „Krāsotavas mežs” 7,2 ha par 1 842
EUR, Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes 3 gab. par 3 EUR, 140 gab. novada
kalendāri par 404 EUR, ūdenstornis Atmodā un dzīvoklis „Vēršmēles”.
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Tabula Nr.7
Aktīvs

1

Piezī-

Uz

Uz

Izmai-

Izmaiņas

mes

pārskata

pārskata

ņas

%

Nr.

perioda

gada

( +, - )

absolūtā

beigām

sākumu

3

4

5

6

107838

90 157

+17 681

20

45 769

39 934

+5 835

15

591

779

-188

24

61 478

49 444

+12 034

24

195

29

+166

>100

2

4. Krājumi – kopā

2.1.

1. Izejvielas un materiāli
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
3. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai
Avansa maksājums par krājumiem

vērtībā

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem, kas paredzēti atsavināšanai:
Tabula Nr.8
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

Kustība 2018.gadā

Atlikums uz 31.12.2017.

49 444

Pārvietots no pamatlīdzekļiem uz krājumu sastāvu

46 541

Pārvietots no krājumiem

505

Atsavināts

28 984

Pārvietots uz pamatlīdzekļiem

2 100

Zemes maiņa

1 779

Nodota bezatlīdzībā zeme „Silavas”

436

Pārvietots uz krājumiem

18

Vērtības samazinājums

7 688

Vērtības palielinājums

5 993

Atlikums uz 31.12.2018.

61 478

Detalizēta informācija par katru atsavināšanas posteni:
Tabula Nr.9

Objekta nosaukums

Vienība

Atlikums

Pārvietots

ha/gab

uz

no PL uz

2017.31.12.
EUR

uz
31.12.
2018.
Pavisam kopā

x

Vērtības

Atlikums

Atsavināts

izmaiņas

uz

krājumu

2018.gadā

EUR

sastāvu

EUR

2018.31.12.
EUR

EUR
49 444

44946

48

31 217

-1 695

61 478

Krimuldas

novada

3

45

0

42

0

3

iedzīvotāju

identifikācijas

140

23

505

124

0

404

1

0

VW

0

63

katlu

0

1100

-1 100

0

Zeme zem nepabeigtās katlu

0

1000

-1 000

0

Dzīvoklis „Vēršmēles 1”

1

0

0

0

Ēka Rīgā, Lāčplēša iela 24

0

0

4 630

4 630

0

Zeme Rīgā, Lāčplēša iela 24

0

5 508

5 508

0

kartes
Novada kalendārs
Ūdenstornis Atmodā
Automašīna

0
63

0

Transporter GP 5090
Nepabeigtā

gāzes

māja Lēdurgā
mājas
0

0

Zeme Skolas iela 10

0.1408

2746

119

2 865

Zeme Skolas iela 8

0.2172

4393

298

4 691

Zeme Skolas iela 6

0.1902

4301

462

4 763

Zeme Skolas iela 4

0.1126

2574

Zeme Skolas iela 2

0.1312

2645

24

2 669

Zeme Meistaru iela 5

0.1006

2893

-688

2 205

Zeme Vidus iela 2

0.0987

2331

-261

2 070

Zeme Bērzu iela 1

0.0978

1681

768

2 449

Zeme Bērzu iela 2

0.1266

2289

960

3 249

Zeme Bērzu iela 4

0.0831

1565

204

1 769

Zeme Bērzu iela 6

0.1623

2789

1224

4 013

Zeme Bērzu iela 8

0.0371

959

-54

905

Zeme Ābeļu iela 2

0.1768

3039

1167

4 206

Zeme Ābeļu iela 4

0.1458

3284

183

3 467

Zeme Ābeļu iela 1

0.1126

2130

584

2 714

Zeme Turaida 1

0.0383

7506

-6 685

821

0

88

Zeme Dārza iela 42

0.5345

0

Zeme Dārza iela 35

Zeme Druļļu pagrabs

2 574

88

0

3 352

3 352

0.7928

3 018

3 018

Zeme Saules iela 31

0.1860

5 293

5 293

Zeme Gavēņu iela 2

0

8 886

1.02

566

0

436

Zeme Mazaijaži
Zeme Silavas

49

8 886

0
566

436

0

Zeme Krasta iela 5

0.4133

1 570

Zeme Dārza iela 57A

0

125

125

0

Mežaudze „Lauges”

0

11 315

11 315

0

7,2

1 842

0

1 842

Mežaudze

„Krāsotavas

1 570

mežs”

Krājumi nav ieķīlāti.

4.3.4

Bez atlīdzības saņemtie krājumi 2018. gadā
Tabula Nr.10

Bilances

Iestādes nosaukums no kuras

Nosaukums

saņemts pamatlīdzeklis

konts
2119

2112

Dokumenta Nr.,
datums

Vērtība,
EUR

J.Ulmja grāmata „Par

Limbažu novada pašvaldība,

Nodošanas-pieņemšanas

tēvzemi mīļo…”

90009114631

akts

ES atbalsta

SIA Rīgas piena kombināts ,

2018.gadā noslēgtais līgums

„Skolas piens”

reģ.Nr.40003017441

365.18/5-30 no 03.09.2018.

36

1613

un preču pavadzīmes
2112

ES atbalsta

M.Eliasa

zemnieku

„Skolas auglis”

saimniecība

Preču pavadzīmes

605

Preču pavadzīmes

365

2018.gadā noslēgtais līgums

1150

reģ.Nr.44101030787
2112

2112

ES atbalsta

Zelta Ābele LPKS

„Skolas auglis”

Reģ.Nr.40103192521

ES atbalsta

SIA

„Skolas auglis”

reģ.Nr.44103118169

Svitku

dārzi,

364.18/5-30 no 01.10.2018.
un preču pavadzīmes

Kopā

3769

4.3.5

Dāvinājumā saņemtie krājumi 2018.gadā
Tabula Nr.11

Bilances

Iestādes nosaukums no kuras

Nosaukums

saņemts pamatlīdzeklis

konts
2169

Mazvērtīgais inventārs

Labdarības organizācija

datums
Krimuldas

Vērtība,
EUR

domes sēdes

70

domes sēdes

35

lēmums

(novusa galds)
2169

Dokumenta Nr.,

Mazvērtīgais inventārs

SIA Sakret

Krimuldas

(Latvijas

Reģ. Nr.40003622109

lēmums

valsts

ģerbonis)

50

Mazvērtīgais inventārs

2169

Fiziska persona

Krimuldas

domes sēdes

35

lēmums

(fotoglezna)
Kopā

140

4.3.6 Bez atlīdzības nodotie krājumi
Tabula Nr.12
Bilances

Iestādes nosaukums, kurai

Nosaukums

nodoti krājumi

konts
2132

Zeme Silavas-4

Fiziskai

personai

(zem

privatizēta dzīvokļa)

Vērtība,

Dokumenta Nr.,
datums

EUR

Krimuldas domes sēdes

436

lēmums

Kopā

436

4.4 Pārskats par pašvaldības debitoriem un kreditoriem
4.4.1

Debitori

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi samazinājušies par 24 969 EUR.
Tabula Nr.13
Aktīvs

Piezī-

Uz pārskata

Uz pārskata

Izmaiņas

Izmaiņas %

mes Nr.

perioda

gada sākumu

( +, - )

absolūtā

beigām
1

2

vērtībā

3

4

5

6

2300 Debitori – kopā

2.3.

180 515

205484

- 24 969

12

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

2.3.1.

20 142

28 228

-8 086

29

2. Prasības par nodokļiem

2.3.3

136 197

150 006

-13 809

9

3.

2.3.4.

14 698

15 959

-1 261

8

4. Pārmaksātie nodokļi

2.3.5.

102

0

+102

100

5. Prasības pret personālu

2.3.6.

9

0

+9

100

6. Pārējās prasības

2.3.7.

9 367

11 291

-1 924

17

Uzkrātie ieņēmumi

Uzkrājumi

-19 177

-20 569

-1 392

7

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušās par 8
086 EUR. Lielākie darījumi pārskata periodā bija par cirsmu izsoli ar AS „Pata Strenči” -54 390
EUR, SIA „Metsa Forest Latvija” - 50 435 EUR, SIA „Ziemeļlatvijas mežsaimnieks”- 37 365 EUR,
SIA „Safri Pluss” – 32 235 EUR, SIA „BK Grupa” -16 650, darījums ar SIA „Latmetal Steel” 5 230 EUR par kustamās manta utilizāciju u.c.

51

Prasības par nekustamā īpašuma nodokli samazinājušās par 3 187 EUR. Neskatoties uz to, ka
Valsts zemes kadastra reģistrā ir reģistrēti jauni īpašumi, kuriem tika veikts nodokļa aprēķins,
atsevišķām zemes kadastra vienībām ir palielinājušās vērtības, tai skaitā nekoptajām platībām,
maksātspējas pasliktināšanās dēļ ir pieaudzis nodokļu parādnieku skaits, bet veicot sistemātisku
darbu ar parādniekiem, nosūtot atgādinājumus un brīdinājumus, ir panākta nodokļu parādu atgūšana.
Pārskata periodā iesniegtas 39 piedziņu lietas par 40 405 EUR, nosūtīti brīdinājumi 63 klientiem par
52 579 EUR un ar 8 klientiem noslēgtas vienošanās par atlikto maksājumu 4 042 EUR.
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem) parādiem ir aprēķināti visiem debitoru parādiem, atbilstoši
15.12.2009. MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti”
prasībām un uz 2018.gada 31.decembri sastāda 19 177 EUR. Pārskata periodā norakstīti iepriekš
izveidotie uzkrājumi SIA „Con Brio Baltic”, SIA „Liepziediņš plus”, SIA”ARBO Dizains un Druka”
kopā par 1 281 EUR. Saskaņā ar Lursoft datu bāzes informāciju sabiedrības ir likvidētas. Saskaņā ar
Rīgas rajona prokuratūras sniegto izziņu par kriminālprocesa izbeigšanu pret fizisku personu, no
uzskaites izslēgts iepriekš izveidotais uzkrājums 381 EUR.
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 2018.gada pārskata sagatavošanai saņemta parādu
atmaksa par 94 %, kas uzskatāms par pilnīgu debitoru parādu apjomu atspoguļošanu bilancē.
Pārējās prasības samazinājušās par 1 924 EUR. 2018.gadā no apdrošināšanas kompānijas
BTA ir saņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 625 EUR apmērā. Uz 31.12.2018.
par 2 162 EUR samazinājies valsts kases parāds par dotācijas daļu no PFIF.
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4.4.2

Kreditori

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistību apjoms samazinājies par 132 062 EUR.
Tabula Nr.14
Pasīvs

Piezīmes

Uz pārskata

Uz

Izmaiņas

Izmaiņas

Nr.

perioda

pārskata

( +, - )

%

beigām

gada

absolūtā

sākumu

vērtībā

1

2

3

4

5

6

1 099 843

-132 062

12

5000 Kreditori - kopā

5.

1. Ilgtermiņa saistības

5.1.

460 783

591 704

-130 921

22

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi

5.1.1.

452 248

581 462

-129 214

22

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5.1.5.

8 535

10 242

-1707

17

5.2.-5.9.

506 998

508 139

-1 141

<100

5.2.

129 214

149 908

-20 694

14

5.3.

42 649

40 847

+1 802

4

2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

218 047

193 814

+24 233

13

2.4.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

5.6.

86

2 370

-2 284

96

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.7.

783

1 347

-564

42

2.6.Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

1 133

25

+1 108

>100

2.7. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

115 086

119 828

-4 742

4

Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu

967 781

īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

2.7.1.Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie

5.9.1.

7 408

10 881

-3 473

32

5.9.2.

107 678

108 947

-1 269

1

avansi
2.7.2.Avansā saņemtie transferti
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5 Krimuldas novada pašvaldības 2019.gadā plānotie uzdevumi
2019. 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, 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 2019. gadā plānotie uzdevumi gan ar iekšējiem pašvaldības līdzekļiem un
resursiem, gan arī piesaistot ārējo finansējumu, plānoti šādi:
1. Turpinās 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.
2. Projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu (Projekta Reģ. Nr.1-08/278 /2018, līguma nr.:
1-20/155) īstenošana.
3. Turpināt 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” - 2.kārtas projekta sagatavošanu. Projekta “Dienas aprūpes centrs personām ar
garīga

rakstura

traucējumiem

un

bērniem

ar

funkcionāliem

traucējumiem”

Nr.9.3.1.1/19/I/019 ieviešanu un ERAF finansējuma piesaisti.
4. Turpināt

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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5. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru īstenot veselības veicināšanas projektu
Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros.
6. uzsākt gājēju ietves pirmā posma izbūvi Lēdurgā,
7. uzsākt darbu pie Turaidas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas,
8. turpināt darbu pie pašvaldības iestāžu telpu remontdarbiem, īpašu uzmanību veltot
ugunsdrošības paaugstināšanai,
9. mūžizglītības aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem,
10. turpināt darbu pie pašvaldības ielu apgaismojuma tīkla paplašināšanas un esošas
infrastruktūras modernizācijas,
11. apkopojot iedzīvotāju ieteikumus, uzsākt darbu pie Krimuldas vidusskolas stadiona
rekonstrukcijas projekta izstrādes,
12. uzsākt darbu pie katlumājas Sunīšos pārbūves tehniskā projekta izstrādes,
13. Krimuldas novadā tūrisma aktivitāšu veicināšanai infrastruktūras sakārtošana un atjaunošana.
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6 Revidenta ziņojums par Krimuldas novada domes 2018. gada
saimniecisko pārskatu
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Krimuldas novada domei

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
Valmierā

Nr. P12/2018/RZ

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Krimuldas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 2018.gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
 2018.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",
 2018.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.43,
 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018.gadu – veidlapa Nr.41,
 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018.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 2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018.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 Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
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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
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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 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.
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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.
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