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Krimuldas novada pašvaldība atrodas Latvijas centrālajā daļā. Pakāpeniski attīstās 

dzīvojamā un darījumu teritorija, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. 

Krimuldas novada pašvaldība ir 339,1 km2. 

 Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP), 2018. gada 1. 

janvārī dzīves vietu deklarējuši bija 5 169 iedzīvotāji, bet 2019. gada sākumā bija 5 134 

iedzīvotāji. 

 

 
 

Krimuldas novada pašvaldības 2020. gada budžetā līdzsvaroti pasākumi dažādām 

vecuma grupām, būtiska loma ir izglītības jomai. 
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Latvijā kopumā 2019. gadā salīdzinot ar situāciju 2018. gadā turpinājās iedzīvotāju skaita 

samazināšanās 2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 982 006 iedzīvotāju, kas ir par 7 898 mazāk 

kā 2018. gada sākumā. 

Pašvaldībā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu 

skaits. Turpina samazināties bezdarba līmenis. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Krimuldas novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem 

un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.  

Pašvaldība ir ņēmusi vērā pēc iespējas dažādu pušu intereses un tiekusies sabalansēt 

pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Par 

budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.  

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir 

norādīta Krimuldas novada domes saistošo noteikumu „Par Krimuldas novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam” 1. un 2. pielikumā. 

 

Krimuldas novada pašvaldības lēmējvaru veido: 

Krimuldas novada dome (15 deputāti), domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks. 

 Attīstības komiteja (7 deputāti), Finanšu komiteja (8 deputāti), Izglītības, kultūras un 

sporta komiteja (7 deputāti), sociālo jautājumu komiteja (7 deputāti) 

 Administratīvā komisija, Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa, Bilances aktīvu 

norakstīšanas komisija, Ēku un būvju apsekošanas komisija, Ētikas komisija, Iepirkuma 

komisija, Privatizācijas komisija, Izsoļu komisija, Meža jautājumu komisija, Apbalvojumu 

izvērtēšanas un piešķiršanas komisija, Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija, 

Koku novērtēšanas komisija, Mājokļu komisija, Medību koordinācijas komisija, Vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju darba grupa, Sabiedrības veselības 

veicināšanas komisija. 

 

Krimuldas novada domes izveidotās pašvaldības iestādēs, kas nodrošina pašvaldības 

funkciju īstenošanu un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

1. Krimuldas novada bāriņtiesa; 

2. Krimuldas novada dzimtsarakstu nodaļa, 

3. Atmodas bibliotēka; 

4. Inciema bibliotēka; 

5. Krimuldas bibliotēka; 

6. Turaidas bibliotēka; 

7. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola; 

8. Krimuldas vidusskola; 

9. Pirmsskolas izglītības iestāde „Ezerciems”; 

10. Pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”; 

11. Krimuldas novada dome (Centrālā administrācija); 

12. Krimuldas novada sociālais dienests; 

13. Veco ļaužu mītne „Pēterupe”; 

14. Veco ļaužu nams „Krimulda”; 

15. Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, 

16. Maijas Pīlāgas Mākslas un mūzikas skola, 



3 

 

17. Krimuldas mūzikas un mākslas skola, 

18. Pašvaldības policija; 

19. Krimuldas novada vēlēšanu komisija. 

 

Krimuldas novada dome ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija-2”; 

2. Krimuldas novada pašvaldības SIA „Krimuldas doktorāts”; 

3. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 

4. SIA “Limbažu slimnīca”; 

5. SIA “ZAAO”; 

6. A/S “CATA”. 

 

Krimuldas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 

1. biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2. biedrība „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””; 

3. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība; 

4. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde; 

5. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība; 

6. biedrība „Vidzemes Tūrisma asociācija”. 

 

Ieņēmumi 

Budžeta 2020. gada ieņēmumi plānoti 6 122 514 euro apmērā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie 

nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no ministrijām un 

pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības 

fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri ir 1 417 532 euro. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir  3 119 079 euro, par 374 869 euro mazāk, nekā 

2019. gadā faktiski saņemts.   

Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par zemi – 252 694 euro, par ēkām un būvēm – 

106 858 euro, par mājokļiem – 25 462 euro. 

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 586 240 euro apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus 229 269 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas 

sodi, sankcijas un procentu ieņēmumi no atliktajiem maksājumiem. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 284 397 euro apmērā veido vecāku, 

aizbildņu maksājumi par izglītojamo ēdināšanu izglītības iestādēs, ieņēmumi par telpu, inventāra 

nomu, maksājumi par personu uzturēšanos veco ļaužu mītnē „Pēterupe” u.c. 

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti 8 641 029 euro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

 

 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti 710 180 euro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.,: 

 domes pārvaldei 567 683 euro; 

 dzimtsarakstu nodaļa 23 373 euro; 

 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 14 300 euro; 

 deputātu atlīdzībai 28 471 euro; 

 komisiju darba atalgojumam 16 023 euro; 

 klientu apkalpošanas centram 10 330 euro; 

 neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) 50 000 euro. 



5 

 

Pašvaldības iestāžu darbiniekiem darba alga, izvērtējot tendences valstī, palielināta  piecu 

% robežā, izņemot darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā vai maksimālajā darba samaksā, vai 

stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos. Izdevumi atlīdzībai ir 

pieauguši par 105 358 euro. 

Sabiedriskās attiecības 

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, laikraksta un gada kalendāra 

publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā 52 841 euro. 

Sabiedriskā kārtība un drošība, t.sk. ugunsdrošība 

Izdevumi plānoti 17 725 euro apmērā ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti 1 921 928 euro apmērā, t.sk.:  

 141 517 euro atalgojums. 

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 

Izdevumi plānoti 638 756 euro apmērā, t.sk.: 

 312 940 euro atalgojums. 

Izglītība 

Izdevumi plānoti 3 259 774 euro apmērā, t.sk.: 

 1 994 954 euro atalgojums. 

Sociālā aizsardzība 

Sociālās aizsardzības budžets plānots 1 183 617 euro, t.sk. 

 163 950 euro pabalsti; 

 415 729 euro atalgojums. 

 

Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem 

 

Turpmākajos divos gados plānots turpināt iesāktās iniciatīvas, notiek pašvaldības attīstības 

dokumentos noteikto darbību īstenošana. Kā galvenās prioritātes plānots saglabāt izglītības jomu 

un koplietošanas infrastruktūras, īpaši ceļu un pašvaldības izglītības iestāžu ēku, sakārtošanu.  

Turpināsim veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Krimuldas novada attīstību, uzlabojot 

pašvaldības  sniegto pakalpojumu kvalitāti, īpaši elektroniskos pakalpojumus, pēc kuriem 

pēdējos gados audzis pieprasījumus. 

Turpināsim iesaistīt un sadarboties ar vietējo kopienu – sabiedriskajām organizācijām, 

uzņēmējiem u.c., lai īstenotu sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, piedalīsimies administratīvi teritoriālās reformas norisē, 

īpaši akcentējot sadarbības dialoga nepieciešamību. 

Sakarā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu, jaunas iniciatīvas rūpīgi jāvērtē. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt 

aizņēmumu pamatsummas 129 214 euro apmērā.  

Pašvaldība plāno veikt aizņēmumus Valsts kasē divu Eiropas Savienības finansēto projektu 

īstenošanai: (1) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7. pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 7.2. pasākuma „Ieguldījumi visu 
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veidu maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp 

ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un enerģijas taupīšanā” projekts „Grants ceļu 

pārbūve Krimuldas novadā” – 1 010 928 euro; (2) darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 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. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai” projekts „Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” 

– 400 000 euro. 

 

Domes priekšsēdētājs                                  L. Kumskis 

 

Meistere 27744017 

agrita.meistere@krimulda.lv 

Kumskis 27757144 

linards.kumskis@krimulda.lv 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 
 


