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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.

Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 5113 iedzīvotāji, no tiem Krimuldas pagastā 3749, Lēdurgas
pagastā 1364 iedzīvotāji. (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2020.)
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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. Krimuldas novada domes deputāti 2019. gadā
− Zane Berdinska – ievēlēta no Krimuldas novada partijas;
− Nauris Bokšs – ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
− Artūrs Caucis – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība;
− Jānis Eisaks – ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
− 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;
− Gatis Megris – ievēlēts no Krimuldas novada partijas;
− Ance Pētersone – ievēlēta no Krimuldas novada partijas;
− Juris Salmiņš – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība;
− Zane Segliņa – ievēlēta no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība;
− Ziedonis Skrivļa – ievēlēts no partijas “Reģionu alianse”, Zaļo un Zemnieku savienība;
− Mārtiņš Zemītis – ievēlēts no Krimuldas novada partijas.
Visi deputāti bija amatā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
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.
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Krimuldas novads ir noteicis šādus stratēģiskos mērķus:
− Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana,
− Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam.
Stratēģisko mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes:
− Aktīva un izglītota sabiedrība,
− Inovatīva publiskā pārvalde,
− Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide,
− Novada vienotība un identitāte.
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1 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.
2019. 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.
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
KOMUNĀLAIS DIENESTS", vienotais reģistrācijas Nr. 44103026697

SIA „Entalpija-2".

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS", vienotais
reģistrācijas Nr. 44103026697, izslēgta no komercreģistra.
2018. gada 20. decembrī tika izdots rīkojums “Par korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanas kārtību Krimuldas novada domes administrācijā, iestādēs un kapitālsabiedrībās” saskaņā
ar kuru tika veikts korupcijas risku izvērtējums un izstrādāti dokumenti par korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanas kārtību. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 20.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra
noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 13.punktu, kas nosaka, ka Institūcijas
vadītājam vai viņa pilnvarota personai jānodrošina iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un
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uzraudzību un jānovērš uzraudzības procesā konstatētās nepilnības iekšējās kontroles sistēmā, tika
apstiprināta:
1. „Krimuldas novada pašvaldības interešu konflikta situāciju un korupcijas risku novēršanas
politika”;
2. „Krimuldas novada pašvaldības korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējuma” veidlapa;
3. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrības vadītāji līdz
2018.gada 31.decembrim veica sākotnējo korupcijas risku novērtējumu, identificējot
korupcijas riskam pakļautos procesus, novērtējot identificētos riskus un pamatojoties uz
veikto novērtējumu, ieviešot korupcijas risku mazinošus kontroles sistēmas elementus;
4. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrības vadītāji līdz
2019.gada 31.janvārim iesniedza sākotnējo korupcijas risku novērtējumu un informāciju par
ieviestajiem korupcijas risku mazinošiem kontroles sistēmas elementiem.
Sākot ar 2019.gada 1.janvāri visi iepirkumi tiek veikti izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu
(EIS).
Debitoriem, kuri kavē maksājuma termiņus, regulāri tiek izsūtīti atgādinājumi un brīdinājumi, kā
ari ierosinātas tiesvedības par mazā apmēra prasību piedziņu.
Darbinieki papildina savas zināšanas apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus- seminārus,
tematiskos seminārus, kas saistīti ar pašvaldības darbu.
2.1.1. Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi 2019. gadā
Krimuldas novada domes ēkā atvērto Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centra
(VPVKAC) sniegtos pakalpojumus tuvāk klientu dzīvesvietai novērtē iedzīvotāji.
No 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā kopā tika sniegti 171 pakalpojumi. Salīdzinot ar 2018.gadu sniegto pakalpojumu
un konsultāciju skaits pieaudzis par 15 %. Vispieprasītākie pakalpojumi ir slimības pabalsts un gada
ienākuma deklarācijas. Visvairāk konsultācijas tika sniegtas par Valsts ieņēmumu dienestu, gadu
ienākuma deklarāciju iesniegšanu EDS sistēmā un valsts un pašvaldības pakalpojumiem.
SNIEGTIE PAKALPOJUMI

SKA
ITS

VSAA

42

Apbedīšanas pabalsts

1

Bērna piedzimšanas pabalsts

2

8

Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai

5

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

1

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās

2

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

1

Slimības pabalsts

29

Vecāku pabalsts

1

VID

28

Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa

1

Gada ienākuma deklarāciju pieņemšana

27

KONSULTĀCIJAS

101

Cits

2

Labklājības ministrija

1

Nav norādīts

76

Pašvaldību pakalpojumi

1

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

1

Valsts ieņēmuma dienests

15

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

3

KOPĀ

171

2.1.2. Iedzīvotāju aktivitāte
Krimuldas novadā 2019. 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”;
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− 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, sociālie tīkli
2019.

gadā

darbu

turpina

pašvaldības

interneta

vietne

www.krimulda.lv. Mājas lapa tiek pielāgota lietotāju vajadzībām
analizējot to paradumus izmantojot Google Analytics platformu, lai
uzlabotu mājas lapas funkcionalitāti. Iedzīvotāji aktīvi izmanto mājas
lapas sadaļu “Pajautā domei!”, kas ļauj iedzīvotājiem uzdot sev
interesējošus jautājums, sniegt atsauksmes vai sūdzības. 2019. gadā
izmantojot šo sadaļu, tika saņemti 89 e-pasti no iedzīvotājiem dažādu
jautājumu formā. Krimuldas novada mājaslapu 2019. gadā apmeklēja
39 036 lietotāji (2018. gadā 25 484 lietotāji), no kuriem 20842 mājas lapu apmeklējuši izmantojot
viedierīces, 17572 datoru, 1053 planšetes.
Krimuldas novada pašvaldība 2019. gadā turpina izmantot arī Facebook, Twitter un Instagram
sociālo tīklu platformas, lai informētu novada iedzīvotājus par aktualitātēm un pašvaldības
pieņemtajiem lēmumiem, kultūras, izglītības un sporta aktivitātēm. Facebook sociālo tīklu platformā
darbojas divas lapas – @TeiksmainaKrimulda un @Krimuldasnovadadome, Instagram –
@teiksmaina_krimulda un Twitter – @Krimulda_LV. Tāpat pieejams arī Krimuldas novada
pašvaldības Youtube kanāls – Teiksmainais Krimuldas novads.

2.2.

Izglītība, kultūra un sports

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
izglītības, kultūras un sporta attīstības prioritātes:
− Izglītības kvalitāte un infrastruktūra;
− Mūžizglītības pakalpojumi;
− Jaunatnes politika;
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− Profesionālās ievirzes un interešu izglītība;
− Kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras piedāvājums un kultūras iestāžu un objektu
infrastruktūra;
− Sporta aktivitāšu piedāvājums un sporta infrastruktūra.
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2.2.1. Izglītība
2019 . gadā Krimuldas novadā darbojās:
Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Krimulda” un “Ezerciems”, kā arī Garlība Merķeļa
Lēdurgas pamatskolā darbojas pirmskolas grupa (turpmāk Lēdurgas pamatskolas PII grupa), divas
vispārējās izglītības iestādes – Krimuldas vidusskola un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, kā
arī divas profesionālas ievirzes izglītības iestādes – Krimuldas Mūzikas un mākslas skola un Maijas
Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola.
PII “Krimulda” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas programmas: Vispārizglītojošo
pirmsskolas izglītības programmu, Speciālo pirmsskolas izglītības programmu (izglītojamiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem).
2017./2018.gadā PII “Krimulda” septiņās grupās mācījās 145 audzēkņi, bērnu vecums no 1,5 līdz
6 gadiem. 2019.gadā PII “Krimulda” veiksmīgi ir uzsākusi īstenot jauno mācību programmu
“Kompetencēs balstīta mācīšanās”. PII ir pieejami dažādi pulciņi: mākslas pulciņš (Mūzikas un
mākslas skola), angļu valoda, logopēda nodarbības, sporta fakultatīvs un robotika. 5-6 gadīgie bērni
apgūst peldēšanas iemaņas Krimuldas vidusskolas peldbaseinā.
Iestādē darbojas Iestādes padome, kuras sastāvā no katras
grupiņas izvirzīti vecāku pārstāvji, skolotājas, vadītājas
vietniece izglītības jautājumos, vadītāja un Krimuldas novada
domes pārstāvji.
Domājot par bērnu drošību uz ielas vai ārpus iestādes
teritorijas, 2019. gadā tika iegādātas katram bērnam atstarojošās
vestes. Bērnudārzam ir senas tradīcijas – kopīgi svinēt svētkus,
piemēram, Lieldienas, Māmiņdienu, Mārtiņdienu un Ziemassvētkus.Dažādi svētki, pasākumi un
konkursi notiek ne tikai mācību gada laikā, bet arī vasaras periodā, piemēram, „Ziepju
burbuļusvētki”, „Interesantākā smilšu pils”, Bērnudārzam ir senas tradīcijas – kopīgi svinēt svētkus,
piemēram, Lieldienas, Māmiņdienu, Mārtiņdienu un Ziemassvētkus.Dažādi svētki, pasākumi un
konkursi notiek ne tikai mācību gada laikā, bet arī vasaras periodā, piemēram, „Ziepju burbuļu vētki”,
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Interesantākā smilšu pils”, „Vitamīnu portrets”, „Vasaras sporta svētki”, „Mans Līgo vainadziņš” un
neiztrūkstoši – Līgo svētki.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu
Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu. Izglītojamo skaits uz 2019.gada 1.septembri 77.
PII darbs tiek organizēts 4 grupās. 5-6 gadīgie bērni turpina apgūt peldēšanas iemaņas Krimuldas
vidusskolas peldbaseinā.
No 2019. gada 1. oktobra Papildus mūzikas nodarbībām visiem bērniem ir iespēja papildus apgūt
muzikālās prasmes muzikāli attīstošā grupā ,,Ābolēni”.
Krimuldas vidusskola 2019.gadā īstenoja trīs licencētas un akreditētas pamatizglītības
programmas un vienu vidējās izglītības programmu. Īsteno Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem.
Skolā mācās 403 izglītojamie. Ar pašvaldības finansējumu atvērta pagarinātās dienas grupa no
plkst.16.40 līdz plkst.18.00. Darbojās 16 kultūrizglītības un sporta interešu pulciņi. Izglītojamajiem
nodrošināts šāds atbalsta personāls: skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa,
pedagoga palīgs, asistents.
Sadarbībā ar pašvaldību un mācību centru “BUTS” 10. klases izglītojamie uzsāka mācības
profesionālās pilnveides izglītības programmā “Projektu vadība”.
11. klases izglītojamajiem tiek dota iespēja nokārtot B kategorijas autovadītāja apliecību,
apmeklējot autovadītāju kursus.
Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, 4.a,b. klases izglītojamie nokārtoja velosipēda
vadītāja apliecības.
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Pateicoties ESF projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolā
tika turpinātas praktiskās matemātikas nodarbības, kā arī uzsāktas datorikas, programmēšanas un
animācijas nodarbības.
Veiksmīgi turpināta dalība Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”.
2018./2019.mācību gadā projektā piedalījās četras klases – 2.b, 3.b, 4.a un 6.a klase,
2019./2020.mācību gadā – 3.a, 3.b, 4.b un 5.a klase. 1.kārtas sacensības tika organizētas Krimuldas
vidusskolā, šajā mācību gadā tika pārveidotas reģionu grupas un sacensību organizēšanai varēja
piesacīties jebkura skola - Krimuldas vidusskola izmantoja šo iespēju. Pusfinālā 3.b, 4.a, 6.a klase
izcīnīja 1.vietas, bet 4.a klase pat kopvērtējumā saglabāja augsto 2.vietu.
Piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, apmeklējot ražotnes un iepazīstoties ar uzņēmumiem.
Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes.
2019. gadā iekārtota Foto/Video montāžas telpa. Skolēniem tiek piedāvātas programmēšanas
nodarbības “Learn IT”.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola pārskata periodā piedāvāja 2 licencētas un akreditētas
izglītības programmas: 69 izglītojamie apguva Pamatizglītības programmu. Pamatskolas PII grupā
53 izglītojamie apguva Pirmsskolas izglītības programmu. Darbojās atbalsta personāls: logopēds,
sociālais pedagogs, medmāsa. 1. - 4.klašu izglītojamajiem piedāvāta pagarinātās dienas grupa.
Skolā darbojās 8 interešu izglītības pulciņi: Sporta pulciņš, Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš,
Informātikas pulciņš, Peldēšanas pulciņš, Teātra pulciņš, Ansamblis, Stīgu instrumentu ansamblis un
Jaunsargu pulciņš.
Ar projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumu darbojās šādi
pulciņi un individuālās nodarbības: Informācijas tehnoloģiju pulciņš (1.-7.kl.) Individuālās/grupu
nodarbības izglītojamo spēju un augstu sasniegumu potenciāla attīstībai dabaszinību jomā un
matemātikā (5.-9.kl.), nodarbības matemātikas praktiskajā pielietojumā (1.-6.kl.).
Skola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs”, iniciatīvā ,,Latvijas skolas soma”.
Skola darbojās Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā un iesaistījās dažādos veselīga
dzīvesveida un paradumu veicinošajos pasākumos, piemēram, pirmsskolas izglītības grupās notika
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nodarbība ,,Man ir tīri zobi”, 1. klasei - nodarbība ,,Mana personīgā higiēna”. Tika atzīmēta Pasaules
roku mazgāšanas diena.
Izglītojamie piedalījās arī dažādos konkursos Latvijā, piemēram, fotokonkursā ,,Mana zeme
skaistā”, ,,100 darbi Latvijai”, ,,Tīrai Latvijai”, Zaļā josta”. Pierīgas skolu 9.klases izglītojamo valsts
pārbaudes darbu rezultātu reitingā Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola no 22 izglītības iestādēm ir
9.vietā. 2019.gadā skolai izveidota mājas lapa www.ledurgasskola.lv.
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas izglītojamo skaits 2018./19. mācību gadā
– programmā “Ievads Mākslā”– 14, Vizuāli plastiskā mākslā – 50. 2019./20.m.g.- Audzēkņi
programmā “Ievads Mākslā”– 16, Vizuāli plastiskā mākslā – 51.
2019. gadā veikta izglītības programmu akreditācija uz maksimālo termiņu – 6 gadi.
Audzēkņi piedalījās izstādēs un konkursos: Dalība 47. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
"Lidice 2019" par tēmu "Ķīmija". Dalība konkursā “Gada labākā būve Latvijā – MANA NOVADA
DĀRGAKMENS”.
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā noritēja Valsts konkursa 2. kārta Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu darbu izstādes: Turaidas muzejrezervātā, darbi no vasaras plenēra, kurus audzēkņi zīmēja
un gleznoja tieši muzeja teritorijā.

Lēdurgas

Dendroparka administrācijas ēkā. Krimuldas Tautas
namā un Lēdurgas Kultūras namā radošie darbi no
2018. gada plenēra Horvātijā.
Lēdurgas Dendroloģiskajā parkā organizēts
Baltijas valstu Koktēlniecības plenērs. Izgatavotie
darbi uzstādīti parkā un priecē apmeklētājus.
Krimuldas novada abas MMS piedalījās plenērā Turaidas skolā, audzēkņi gleznoja un zīmēja visās
Krimuldas novada skaistākajās vietās.
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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 188 audzēkņi. 2019. gada rudenī notika
skolas akreditācija, skola tika akreditēta uz 6 gadiem. Lai īstenotu mērķi Krimuldas MMS ir
prioritātes: kopīgi projekti deju, vizuāli plastiskās mākslas un
mūzikas nodaļām. Mūzikas nodaļā kopš 2002. gada darbojas
simfoniskais

orķestris.

Krimuldas

un

Limbažu

jauniešu

apvienotais simfoniskais orķestris izveidots sadarbībā ar Limbažu
MS.
2019. gadā Krimuldas Mūzikas un mākslas skola piedalījās
konkursos: 47. starptautiskais bērnu mākslas izstāde-konkurss
"Lidice 2019", XII starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas
izstāde-konference

“Trejdegsnis"

"Triple

Sun",

XVIII

starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras",
Vizuālās mākslas konkurss Jāzepa Vītola mūzika 2019 "Mirdzas
dziesma", Latvijas Orķestru asociācijas IV festivāls, XII
International Program piece festival "Music - the visual world of
sounds" Viļņā.
Katru gadu notiek vasaras nometnes vizuāli plastiskās
mākslas, instrumentālās mūzikas un deju nodaļu audzēkņiem nometne “Muzicēsim kopā” kolektīvās muzicēšanas atbalstam,
nometne “Plenērs”, nometne “Dejotprieks”.
Septembrī un oktobrī Krimuldas novada MMS audzēkņi
iesaistījās Krimuldas novada KALENDĀRA veidošanā, kas
veidojās kā radošo darbu kopdarbs.
2019. gadā veikta izglītības programmu akreditācija uz maksimālo termiņu – 6 gadi.

16

2.2.2. Kultūra
Krimuldas novadā 2019. 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 2019. 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. Novadniece Māra Ozola izdevusi grāmatu “Anšlava Eglīša meklējumos”. Sadarbībā ar novada
iedzīvotāju Ritu Bērziņu un mākslinieku Vitoldu Kucinu izdota grāmata “Pārdomu vējš”.
Krimuldas tautas namā 2019. gadā notika 52 nozīmīgi pasākumi. Amatiermākslas koncerti
un izrādes, valsts svētku pasākumi un tradicionālās norises, atpūtas pasākumi pieaugušajiem,
izstādes, profesionāļu koncerti, semināri un izglītojošās norises, kino demonstrējumi un tradicionālie
Raganas pavasara un rudens gadatirgi.
Šajā gadā tika īstenota sen lolota
iecere – svinēti Krimuldas novada svētki.
Norišu realizēšanā ļoti liela nozīme bija
savstarpējai sadarbībai un komandas
darbam.
2019./2020. gada sezonā darbojās 6
amatierkolektīvi: Vīru koris “Vecie
draugi”, Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Dzirnakmeņi”, Raganas amatierteātris,
Bērnu tautisko deju kolektīvs “Krimuldiņa” ar trim vecuma grupām. Viena no tām 1.-2. klašu dejotāji
turpina gatavoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Bērnu vokālais ansamblis “Podziņas”,
Tautas lietišķās mākslas studija ‘Krimulda”. Kopā darbojās 144 dalībnieki.
Tautas lietišķās mākslas studija ‘Krimulda” uzsāka darbu jaunās telpās Raganā.
Pārskata gadā ir notikušas skates, kurās tika dota iespēja izdziedāt un izdejot sirdī tīkamāko
repertuāru. Vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘Dzirnakmeņi” jūlija mēnesī piedalījās starptautiskajā
folkloras mūzikas festivālā “RHYTHMS OF FALL” Gruzijā.
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Lēdurgas kultūras namā 2019. gadā notika 56 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 195 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.
2019. gadā Lēdurgas kultūras nama kolektīvs saņēma:
− Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ATZINĪBA dziedošo vīru ansamblim par
augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu vokālo ansambļu
kopkoncertā.
− Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes DIPLOMS 5.-9.klašu skolēnu deju
kolektīvam par iegūto 1. pakāpi (40,2 punkti) Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē,
gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
− Latvijas Nacionālā kultūras centra DIPLOMS folkloras kopai ‘’Putni’’ par iegūto 1.pakāpi
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmā ‘’Pulkā eimu, pulkā teku 2019’’
Vidzemes piejūras novada sarīkojumā “Kas ozola dobumā?”
− VISC DIPLOMS folkloras kopai “Putni” par iegūto 1. pakāpi tradicionālo deju konkursā
“Vedam danci 2019” programmā “Rou atkal putan”.
− VISC PATEICĪBA folkloras kopai “Putni” par dravniecības un biškopības tradīciju izpēti
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu,
pulkā teku 2019”.
− Latvijas Nacionālā kultūras centra PATEICĪBA folkloras kopai “Putni” par veikumu Novadu
dienās Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
− SERTIFIKĀTS par dalību folkloras festivālā “Prague folklore days” folkloras kopai “Putni.”
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2.2.3. 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”.
2019. 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, Lēdurgas florbola kauss, Krimuldas Open sacensības peldēšanā, bērnu
riteņbraukšana, galda spēles. Pierīgas sacensības 23 sporta veidos.
Lēdurgas sporta hallē pieaugušajiem un skolēniem rīkoti: turnīrs novusā, galda tenisā (20
dalībnieki), sacensības badmintonā (15 dalībnieki), Florbola kauss (6 komandas), mini turnīrs
strītbolā, pludmales volejbolā (8 komandas), turnīrs volejbolā, bērnu sporta diena.
Krimuldas vidusskolas sporta zālē: Bērnu futbols – biedrības SK “Krimulda” organizētie treniņi.
Līvzemes sporta klubs - teniss, volejbols, jauniešu čempionāts florbolā jauniešiem (9 komandas).
Krimuldas novada sporta komandas: sieviešu volejbola komanda “Entuziastu volejbola līgā”
(EVL), vīriešu volejbola komanda “Entuziastu volejbola līgā” (EVL), vīriešu basketbola komandas
Lēdurga un Krimulda Limbažu OC turnīrs, pludmales volejbolistes “Pludmales volejbola līga”
(PVL), MTB velo komanda “Krimulda” SEB maratons, florbola komanda jauniešiem “Krimulda”.
Raganas sporta laukumos: strītbols sešos posmos no maija līdz septembrim (15 komandas).
Pludmales volejbolā 6 posmi no maija līdz septembrim (40 komandām). Izveidots jauns pludmales
volejbola laukums, uzstādīts āra trenažieris un veikta strītbola groza konstrukcija. 2019. gada 7.
septembrī norisinājās Stirnu buka posms “Krimuldas stirnu buks”.
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā: vienu reizi nedēļā notiek peldētapmācība PII “Ezerciems”
un PII “Krimulda” audzēkņiem un kaimiņu novadu PII audzēkņiem un skolēniem (2019.gadā kopā
grupu apmeklējumos – 9268 cilvēki), darbojas skolas peldēšanas pulciņi 5 stundas nedēļā. Tiek
organizēti treniņi peldēšanā gan individuālajās, gan grupu nodarbībās. Krimuldas novada sporta
izlašu dalībnieki bez maksas vienu reizi nedēļā apmeklē peldbaseinu un trenažieru zāli. Novada
pensionāriem bezmaksas peldbaseina apmeklējums vienu reizi nedēļā. Ziemas peldētāju klubs
“Raganas Roņi” vienu reizi nedēļā peldbaseinu apmeklē bez maksas. Turpinās sadarbības līgums ar
SC “Līgatne”. Kopā 2019.gadā baseinu apmeklējuši 25 811 cilvēki (2018./ 2019. gada sezonā 26 876
apmeklētāji).
Krimuldas vidusskolas peldbaseinam pagarināts sadarbības līgums ar Reiņa trasi SIA
“VECKALNS” līdz 2021.gada aprīlim par pakalpojumiem (apmeklētājiem atlaide 20% apmērā).
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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;
− “SPĒKA MIKSTRIŅŠ” (hanteļu turēšana, pievilkšanās un balsts guļus pozā)
− bērnu peldētapmācības grupās un individuāli.
Sacensības peldbaseinā un novada komandu dalība:
− Krimuldas novada atklātās sacensības peldēšanā JAUNGADA BALVA SKOLĒNIEM
11.01.2019. un SALDĀ JAUNĀ GADA BALVA pieaugušajiem 12.01.2019.
− “SPORTA OLA 2019” 22.04.2019. Skolas stadionā, MMS telpās un peldbaseinā.
− Dalība Latvijas kausa akvatlonā “Siguldas akvatlons 2019” (peldēšana, skriešana)
13.04.2019.
− Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā dalība. 03.11.2019.
− Dalība atklātajā Latvijas čempionātā peldēšanā vecmeistariem un tautas klasē. 04.05.2019.
− 2019. gada peldsezonas noslēguma pasākums skolēniem Pīļezerā – aktivitātes ar SUP dēļiem.
11.06.2019.
− “Nopeldi SEVI” no 01.11.2019.
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2.3.

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.
2.3.1. Uzņēmējdarbība
Pagājušā gadā Latvijā turpinājies darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, Uzņēmuma
reģistram un Valsts ieņēmuma dienestam no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic
saimniecisko darbību vai ilgāku laiku bijuši bez vadības, tā rezultātā 2019. gadā sasniegti jauni
likvidēto uzņēmumu rekordi. Pēc Lursoft datiem, 2019. gadā Latvijā reģistrēti 10 440 jauni
uzņēmumi, bet likvidēti – 24 000. Likvidēto uzņēmumu skaits valstī pērn audzis par 15,12%.
2019. gadā Krimuldas novadā reģistrēti 20 jauni uzņēmumi, kas ir par vienu vairāk nekā gadu
iepriekš.

Pēc Lursoft jaunākajiem datiem, Krimuldas novadā ir reģistrēti 477 uzņēmumi, no kuriem
61,43% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 29,77% - zemnieku saimniecības. Pēdējo desmit
gadu laikā novadā ir reģistrēti 257 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 143, kas nozīmē, ka faktiski kopš
2010. gada novada uzņēmumu skaits pieaudzis par 144 komersantiem.
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Aizvadītajā gadā nemainīgi 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 ierindojušie mazumtirdzniecība un mežizstrāde.
Neskatoties uz to, ka kopējais Krimuldas novada uzņēmumos nodarbināto personu skaits pēdējos
gados audzis, vidējais rādītājs saglabājies nemainīgs. Uzņēmumi, kuri ir iesnieguši pārskatus, pērn
ar darba vietām nodrošinājuši 1201 darbiniekus. Aizvadītājā gadā lielākais darba vietu devējs ir
uzņēmums SIA „Maiznīca Flora”, kurā ir nodarbināti 95 darbinieki, par 12 vairāk nekā 2018. gadā.
Aizvadītajā gadā Valsts ieņēmuma dienestā (VID) administrētajos nodokļos Latvijas uzņēmumi
samaksājuši par 7,72% vairāk nekā 2018. gadā – 7,58 miljardus eiro. No šīs summas 2,58 miljardus
eiro veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 1,43 miljardus eiro – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis. Pērn VID administrētajos nodokļos novada uzņēmumi samaksājuši par 8,14%
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Starp visiem novadā reģistrētājiem uzņēmumiem 14 bijuši tādi, kuru
kopējais samaksāto nodokļu apjoms pārsniedzis 100 tūkst. EUR.
/Lursoft dati uz 09.04.2020./
Uzņēmējdarbības vides attīstībai un atbalstam izveidota sadarbība ar LIAA
Siguldas biznesa inkubatoru, tiek rīkotas tikšanās. Krimuldas novada domes
Attīstības nodaļa 2019. gada 5. decembrī rīkoja uzņēmēju pēcpusdienu, kurā ar
savu pieredzi dalījās uzaicinātie uzņēmēji. Par aktualitātēm un uzņēmējdarbības
tendencēm uzņēmējus iepazīstināja pārstāvji no ALTUM un LIAA. Tīklošanās
pauzēs uzņēmējiem bija iespēja saņemt konsultācijas no ALTUM, LIAA un Siguldas biznesa
inkubatora pārstāvjiem. Uzņēmēju pēcpusdienas noslēdzās ar mazu muzikālu sveicienu. Uzņēmēju
pēcpusdienā uzņēmēji tika informēti par pievienošanos
Siguldas novada Siguldiešu ID karšu sadarbības partneru
programmai. Uzņēmēju pēcpusdienas mērķis veicināt
uzņēmējdarbību novadā un iegūt noderīgu informāciju
uzņēmējdarbības

attīstībai. Uzņēmēju pēcpusdienu

apmeklēja un diskusijās iesaistījās 30 dalībnieki.
Krimuldas pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv
un laikrakstā “Krimuldas novada vēstis” tiek ievietota uzņēmējiem aktuālākā informācija, t.sk. par
projektiem.
Krimuldas novada dome uzsāka dalību LIAA Polaris programmā.
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2.3.2. Tūrisms
Kā nozīmīgākie apskates objekti Krimuldas novadā, kas nodrošināja tūrisma pakalpojumus 2019.
gadā, ir īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts, Krimuldas evaņģēliski
luteriskā baznīca, Kubeseles dabas un vēstures taka, Lēdurgas Dendroparks, Aktīvās atpūtas
komplekss „Reiņa trase”, Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi” un Siguldas futbolgolfa parks.
Krimuldas novadā kopumā ir 21 tūrisma pakalpojuma sniedzēji, no tiem 7 ēdināšanas
pakalpojumi un 14 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 īpašumā esošais tūrisma pakalpojuma sniedzējs Lēdurgas Dendroparks 2019. gadā
uzsāka Administratīvās ēkas rekonstrukciju. 2019. gadā norisinājās rekonstrukcijas pirmā kārta jumta nomaiņa, terases labiekārtošana, kāpņu izveidošana.
2019. gadā Lēdurgas Dendroparks piedalījās projektā “Meža diena 2019” interesentu grupa no
Rīgas “Labie darbi”, izveidoja rožu dobes.
Dalība Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā
“Dārza pērles”. 2019. gadā projekta ietvaros
informatīvā materiāla sagatavošana par parku
(latviešu, angļu, krievu un igauņu valodā) Dārza
pērles bukletiem, informatīvajam stendam un mājas
lapai
(https://www.gardenpearls.eu/gardens/ledurga-dendropark/).
2019. gadā Lēdurgas Dendroparkā norisinājās bezmaksas pasākumi “Valpurģu nakts 2019”, Zāļu
diena, “Parka svētki”, “Rotājumu darbnīca” un Ziemas saulgrieži. 2019. gadā Lēdurgas Dendroparka
apmeklējums ir pieaudzis par 257 apmeklētājiem, sasniedzot 1372 apmeklētājus. Skolēniem rīkotas
izzinošas nodarbības un darbnīcas, interesentu grupām ekskursijas. Parkā norisinājušās četras lielās
talkas, kurās kopā piedalījās 83 dalībnieki. Talkās piedalījās interesentu grupa no Rīgas “Labie
darbi”, Lādezera pamatskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolēni.
Uzsākta dalība Vidzemes lauku partnerība VRG “Brasla” starpvalstu sadarbības projektā
“Maršruti pāri robežām”, kurā piedalās piecas pašvaldības - Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un
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Pārgaujas. 2019. gadā projekta ietvaros norisinājās projektā pieteikto dabas objektu apsekošana.
Krimuldas novadā projekta ietvaros apsekoja labiekārtojamo Avotu birzi un Lēdurgas Dendroparku.
2019. gada septembrī atklāja atjaunoto Kubeseles dabas un vēstures taku. Krimuldas novada
dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenoja Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF)
atbalstītu projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība Kubeseles dabas takā”, kura ietvaros izveidoja jaunus apskates objektus un atjaunoja
takas infrastruktūru.
2019. gada septembrī Kubeseles dabas un vēstures takas atklāšanas ietvaros atklāja ceļojošo
izstādi-ekspozīciju “Krimuldas vēstures lappuses. 13.-19. gs.”. Ekspozīciju kopumā veido deviņas
gaismas planšetes, kurās var iepazīsties ar Kubeseles un Krimuldas vēsturiskajiem notikumiem.
Vēsturiskā ekspozīcija Krimuldas mācītāja mājas Ceļinieku namiņā izveidota ar Krimuldas novada
domes finansējumu, sadarbojoties ar Krimuldas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi, mācītāju
Austri Juri Rāviņu un Turaidas muzejrezervātu.
2019. gadā turpinājās darbs pie tūrisma informācijas infrastruktūras sakārtošanas, kā rezultātā
tika uzstādīti divi jauni Krimuldas novada tūrisma informācijas stendi Inciemā un Turaidā.
2019. gada sākumā Krimuldas novads tika pārstāvēts starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū
“Balttour 2019”. Krimuldas novads izstādē piedalījās sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma asociāciju,
prezentējot sevi zem vienota stenda ar asociācijas biedriem. Pasākuma apmeklētājiem (tūrisma
aģentūru pārstāvjiem, gidiem, pārgājienu rīkotājiem un citiem interesentiem) tika prezentēti jaunie
novada tūrisma bukleti, Krimuldas novada pasākuma plāns 2019. gadam, Lēdurgas Dendroparks un
jaunizveidotā “Spēka taka” Lēdurgā, Krimuldas baznīca, Kubeseles dabas un vēstures taka, maršruts
“Krastings gar Braslas upi”. Informatīvie materiāli tika dalīti arī Tūrisma informācijas centriem, kā
rezultātā Krimuldas novada tūrisma bukleti tiek izvietoti citu novada informācijas centros pa visu
Latviju, piemēram, Limbažu novada Tūrisma informācijas centrā. Regulāri tūrisma bukleti tiek
izvietoti Turaidas muzejrezervātā.
Plānotās aktivitātes 2020. gadā:
− dalība tūrisma izstādē “Balttour 2020”;
− dalība starptautiskā sadarbības projektā “Maršruti pāri robežām”, Nr. 9-00-A019.333-000001
un tēma – dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana ilgtspējīgā tūrismā;
− dalība Vidzemes tūrisma asociācija projektā “Dārza Pērles”, mērķis ir izveidojot jaunu,
pievilcīgu un ilgtspējīgu dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā;
− izveidot digitālo ekspozīciju “Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā”;
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− izveidot “Mazo spēka taku” Raganā;
− labiekārtot atpūtas vietu pie Laimas Dīķa;
− uzstādīt informatīvo stendu pie Gavēņa pilskalna, Raganā;
− uzstādīt informatīvos stendus pie Lēdurgas gājēju ietves par apskates objektiem;
− turpināt pilnveidot sadaļu “Tūrisms” Krimuldas pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv.

2.4.

Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un drošības attīstības prioritātes:
− Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
− Veselīga dzīvesveida pasākumi;
− Sociālo palīdzība, pakalpojumi un infrastruktūra;
− Sabiedriskā kārtība.
Īstenojot veselīga dzīvesveida pakalpojumus Krimuldas novadā pašvaldība piedāvā senioriem
bezmaksas vingrošanas nodarbības sertificēta trenera vadībā vienu reizi nedēļā Krimuldas Tautas
namā.
2.4.1. Veselības aprūpe
Krimuldas novadā 2019 . 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.
2.4.2. 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
Sociālā dienesta vadītāja, vadītājas vietnieks, divi sociālie darbinieki darbam ar pieaugušām
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personām un sociālo palīdzību, divi sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem, psihologs,
kuri sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem Raganā, Inciemā, Lēdurgā, Sunīšos.
Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 2019. gadā saņēmušas kopumā 891 persona,
Krimuldas pagastā 691, Lēdurgas pagastā 200 personas. Sociālā palīdzība sniegta 246 ģimenei.
Sociālie darbinieki snieguši 171 konsultāciju iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veikuši 169
apsekošanu iedzīvotāju dzīvesvietā. Pieņemti 437 lēmumi par sociālās palīdzības nepieciešamību un
sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Sociālie darbinieki veikuši 191 apsekošanu iedzīvotāju dzīvesvietā.
Gads

Trūcīgas personas

Maznodrošinātas personas

Kopā

2017.

154

154

308

2018.

128

114

242

2019.

81

79

151

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.
Pabalstu izlietojums 2019.gadā (EUR)
− dzīvokļa pabalsts 10 124, 66;
− veselības aprūpes pabalsts 5450,17;
− garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) 954;
− pabalsts bērnu ēdināšanai 2 536,99;
− pabalsts krīzes situācijā 3 343,77;
− pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm 14 811,44;
− brīvprātīgā iniciatīva 46 523,96;
Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits palielinās, jo tiek attīstīts piedāvāto pakalpojumu klāsts –
īslaicīgā sociālā aprūpe, dienas aprūpes centra pakalpojumi, grupu dzīvokļa pakalpojums.
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī specializētā transporta un “drošības pogas” pakalpojums.
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2.4.3. 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.
Divi sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem 2019.gadā vadījuši 34 sociālā gadījuma
lietas, ir veikuši 93 apsekojumu klientu dzīvesvietās. Sociālais dienests organizējis un piedalījies 14
starpprofesionāļu komandas tikšanās, kurās sadarbībā ar citiem profesionāļiem tiek risinātas sociālās
problēmas. 2019.gadā sagatavoti 15 atzinumi par sociālo situāciju Krimuldas novadā dzīvojošās
ģimenēs.
Sociālā dienesta psiholoģe kopā sniegusi 385 konsultācijas. Problemātika (konsultāciju skaits):
− Bērnu audzināšana un vecumposmu īpatnības 95,
− Saskarsmes problēmas starp vecākiem un bērniem 50,
− Vardarbība (ģimenē, vienaudžu starpā) 70, Psihoemocionālās problēmas 80,
− Krīzes situācijas 10,
− Trauksme 30,
− Depresija 15,
− Izdegšanas sindroms 5,
− Izpētes (adopcija, aizbildnība) 30.
Psiholoģe vada vecāku atbalsta un izglītojošo grupu ciklus “Bērnu emocionālā audzināšana”
bērnu vecākiem Lēdurgā un Raganā. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošināts 3 ģimenēm, kurās
asistents regulāri apmeklējot klientu dzīvesvietā pilnveidoja atsevišķas vecāku prasmes. Organizēta
rehabilitācija 4 bērniem dzīvesvietā un 13 bērniem institūcijā, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Vasaras nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm nodrošināta 12 bērniem.
Sociālais dienests turpina darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanas. Ir
izveidots atbalsta centrs iedzīvotājiem Inciemā, kā arī uzsākts darbs pie dienas centra izveides Sunīšu
ciemā.
2019. gadā Krimuldas novada bāriņtiesas lietvedībā bija 85 aktīvas lietas. Pieņemti 40 lēmumi,
no tiem 4 lēmumi adopcijas lietās un 1 vienpersonisks lēmums. Saņemti 420 dokumenti, izskatīti 56
iesniegumi un sūdzības, nosūtītas 453 iniciatīvas un atbildes vēstules. 7 personām pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības, nodibinātas 4 aizbildnības, 6 bērniem iecelts aizbildnis, izbeigtas 3 aizbildnības
lietas. Aktīvas 7 adopcijas lietas. Tiesā apstiprinātas 3 bērnu adopcijas. Pārraudzītas 4 audžuģimeņu
lietas, 12 aizbildnības lietas, 9 aizgādnības lietas un 6 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu.
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Pārskata gadā neviens Krimuldas novada bērns neatradās ārpusģimenes aprūpes iestādē.
Visiem (19) bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tika nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē (17
bērniem – aizbildnībā, 2 – audžuģimenē).
Bāriņtiesas prioritāte bija preventīvie pasākumi vardarbības pret bērnu mazināšanai, kā arī darbs
ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe un uzraudzība. Sadarbībā ar Krimuldas
novada Sociālo dienestu tika veikts preventīvais darbs ar 9 ģimenēm, kurās nebija pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana.Veikti 412 apliecinājumi, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi
notariālajiem apliecinājumiem. Iekasētā valsts nodeva par apliecinājumiem 2587,57 eiro. Bāriņtiesa
bija pārstāvēta un turpināja aktīvi darboties Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupā.
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā: reģistrēts 48 dzimušais, sastādīti 37 laulību
reģistru ieraksti un 48 miršanas reģistru ieraksti.
Pašvaldībā ir divas sociālās aprūpes iestādes - Veco laužu mītne “Pēterupe” (23 iemītnieki) un
veco ļaužu nams “Krimulda” (11 iemītnieki).
2019. 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.

2.5.

Mājokļi, infrastruktūra un vide

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
mājokļu, infrastruktūras un vides attīstības prioritātes:
− Ūdenssaimniecības infrastruktūra,
− Enerģētikas infrastruktūra,
− Atkritumu apsaimniekošana,
− Novada publiskais un dzīvojamais fonds,
− Teritoriju sakārtošana un labiekārtošana,
− Ceļu un ielu infrastruktūra,
− Pasažieru pārvadājumi.
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2.5.1. Mājokļi
Krimuldas novada pašvaldībā 2019. gadā līdzfinansējuma saņemšanai tika organizēts konkurss
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”,
piešķirot katra projekta realizācijai pašvaldības līdzfinansējumu 1500,00 EUR. Pieteikumus
iesniedza Iedzīvotāju grupas un Biedrības, kuras savos īpašumos veica sekojošus darbus:
− Biedrība “Ragana 1” Skolas iela 2, Ragana “Elektrības instalācijas koplietošanas telpās un
pagrabos”. Sakārtota elektrības instalācijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas
telpās un pagrabos pēc ēkas kopējās renovācijas pabeigšanas.
− DZIB “Pieci stāvi” Skolas iela 4, Ragana, mājas pagraba un kāpņu telpu sakārtošana.
Nomainīti pagraba telpās logi. Kāpņu telpās ielikti radiatori.
− Iedzīvotāju grupa Turaidas iela 1, Inciems. Dzeramā ūdens cauruļu nomaiņa.
− Iedzīvotāju grupa, Bērzu iela 2, Ragana. Jumta avārijas stāvokļa novēršana. Veikts jumta
seguma bojāto vietu remonts un sabrukušo skursteņu atjaunošana.
− Iedzīvotāju grupa, Bērzu iela 6, Ragana. Salaboja jumta segumu. Novēršot ūdens tecēšanu uz
mājas nesošajām konstrukcijām un 3.stāva dzīvokļos.
− Biedrība “Kastaņi”, Turaidas iela 3, Inciems. Projekta ietvaros veica tehniskās
dokumentācijas (fasādes apliecinājuma kartes ēkas siltināšanai) izstrādi.
− Biedrība “Ragana 7” Ābeļu iela 2. Daudzdzīvokļu mājas Ābeļu ielā 2 fasādes apmetuma un
krāsojuma atjaunošana, lai novērstu ārsienas destrukciju.
2019.gada novembrī tika organizēta iedzīvotāju tikšanās par konkursa “Krimuldas novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai” ieguvumiem, iespējām un
izaicinājumiem. 2019.gada nogalē tika uzsākts Daudzdzīvokļu mājokļu konferenču cikls visos
novada ciematos, jautājumi namu apsaimniekošana, dūmu detektori u.c. jautājumi.
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2.5.2. Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā nodotie objekti Krimuldas novadā
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2.6.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
attīstības prioritātes attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību:
− Ilgtspējīga resursu izmantošana;
− Daudzveidīga lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstība.
Galveno lauksaimniecības kultūru zemju platības 2019. 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.
Krimuldas novada lauku uzņēmēji regulāri tiek informēti par aktuālajām tēmām, ES projektiem.
2019. gadā notikuši 6 semināri un 3 pieredzes apmaiņas braucieni par “Uzņēmējdarbības attīstības
dažādošanas iespējām”.

2 Teritorijas attīstības plānošana un ieviešana Krimuldas novadā
2.1 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.
“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.
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 trīs centri ir arī prioritāri attīstāmās teritorijas. Esošais ceļu
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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.
2.1.1. Veiktie un plānotie pasākumi teritorijas plānojuma (teritorijas attīstības programmas)
īstenošanā
Krimuldas novada domes Investīciju plānā 2017.-2019.gadam uz 2019.gadu noteikti šādi ar
teritorijas plānošanu saistīti projekti:
− 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)”, “ČārpasZiemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04)”, “Ilgas- Birznieki- Turaida (kods K-35)”, “Dārza ielaKapūnas (kods K-49)”, “Ērgļi- Mālkalni- Melandri (kods K-44)”, kopumā tika pārrunāti un
saskaņoti ar 99 robežojošo nekustamo īpašumu īpašniekiem. 2019.gadā izsludināts publiskais
iepirkums būvdarbu veikšanai.
− Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Lēdurgā 350m garumā. Izbūvēts gājēju celiņa pirmais
posms.
− Inciema centra zonas detālplānojuma teritorija 2019.gadā teritorijai tiek izstrādāts zemes
ierīcības projekts.
− Uzsākta detālplānojuma izstrāde ciematā Sunīši,
− 2019.gadā ir labiekārtots “Parks pie Saules ielas”, Saules iela 1A, izbūvēta 1.kārta karoga
vieta un gājēju celiņš. 2019.gadā turpinās projekta realizācijas 2.kārta izbūvējot stāvlaukumu.

2.2 Realizētie projekti un nozīmīgākie ieguldījumi no pašvaldības budžeta
2019.gadā Krimuldas novada dome turpināja darbu pie Eiropas Savienības u.c. fondu
finansējuma piesaistes pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai:
− Krimuldas novada dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas vides aizsardzības
fondu (LVAF) īstenoja projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” (Projekta Reģ. Nr.1-08/278
/2018, līguma nr.: 1-20/155). Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)
līdzfinansējumu, ar Dabas aizsardzības pārvaldes ieguldījumu un Krimuldas novada domes
finansējumu. Atjaunota tak 3,5 km garumā. Kopējās projekta izmaksas 63 809 EUR.
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− Uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projekta “Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”, projekta Nr. 19-04-A00702-000048
realizācija. Projekta attiecināmās izmaksas 1 077 777,79 EUR.
− 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. 2019.gadā viena pilngadīga persona 11 mēnešus
saņēma grupu mājās un specializēto darbnīcu pakalpojumus, 6 bērni ir saņēmuši 57
pakalpojumus, viens bērna likumīgais pārstāvis saņēmis 1 rehabitologa konsultāciju. 8 459,21
EUR.
− Apstiprināts projekta iesniegums “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem un sociālās
traucējumiem

Krimulda

rehabilitācijas
novadā”,

Nr.

pakalpojumi

bērniem

9.3.1.1/19/I/019.

ar funkcionāliem

Projekta

mērķis

radīt

priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem saņemt nepieciešamos pakalpojumus dzīvesvietā , paplašinot to
iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Kopējās projekta izmaksas 474 462.09 EUR.
− 2019. gada vasarā Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
(NVA) deva iespēju 29 skolēniem strādāt kādā no piedāvātājām darba vietām. Jūnija mēnesī
tika nodarbināti 5 skolēni gan kā palīgstrādnieki, gan kā skolotāja palīgs - darba vietas
Krimuldas vidusskolā, Krimuldas vidusskolas peldbaseinā, PII “Ezerciems” un Lēdurgas
Dendroparks. Jūlija mēnesī darbus veica 14 skolēni – no tiem 11 kā palīgstrādnieki, bet 3 –
skolotāja palīgi - darba vietas jūlija mēnesī tika nodrošinātas Lēdurgas Dendroparkā,
Lēdurgas bibliotēkā, PII “Ezerciems”, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas
iestādē, Krimuldas vidusskolā un labiekārtošanas darbos Raganā. Augusta mēnesī tika
piedāvātas 10 darba vietas – Krimuldas vidusskolā, Krimuldas vidusskolas peldbaseinā,
Lēdurgas Dendroparkā, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas iestādē un PII
“Ezerciems”.
− No 2019.gadā Krimuldas novada pašvaldībā īstenoti 4 veselību veicinoši pasākumi - 6
nodarbības kopskaitā, 1 izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa”, sadarbībā ar SPKC
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.
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− 2019.gada turpinās VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Eiropas Savienības
fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošana lauku teritorijās” īstenošana.
− Dalība starptautiskā projektā “BRIE – Boost Relationships to Interact ar European Level”
(Attiecību veidošana mijiedarbojoties Eiropas līmenī), Maltā. Projekta mērķis veidot
sadraudzību, dalīties viedokļos un pieredzē, dienas kārtībā temati: migrācija, jauniešu iesaiste
vietējā līmenī, kultūras saglabāšana.
− Katlumājas Sunīšos pārbūves tehniskā projekta izstrāde – sociālo aktivitāšu vietai.
3.2.1. 2019. gadā kā nozīmīgākās Krimuldas novada pašvaldības finansētās aktivitātes:
− grants ceļu posmu remontdarbi visā novada teritorijā,
− kapu kapliču remontdarbi,
− telpu remontdarbi novada izglītības iestādēs,
− apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Lēdurgā,
− Lēdurgas Dendroparka Informācijas centra ēkas atjaunošana,
− Inciema Torņa ēkas daļas rekonstrukcija,
− uzsākta Inciema estrādes un piegulošās teritorijas parka atjaunošana,
− apgaismojuma izbūve Raganā Dārza ielā, Inciemā A. Eglīša ielā,
− kapsētu digitalizācija – Ziemeļu kapos,
− Krimuldas vidusskolas peldbaseina siltināšana,
− Turaidas ciemata katlu mājas fasādes atjaunošana,
− pie Krimuldas Tautas nama uzstādīts tēlnieka Aivara Gulbja mākslas darbs “Trīs mūzas”.

2.3 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 2019. gadā piedalījās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku tikšanās, sniedza juridiskos padomus kā nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, līguma
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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 2019. gadā darbojās
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs. 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, kā arī izveidota sava mājas lapa . Sadarbībā ar televīziju
2019. gadā ir tapuši arī vairāki video sižeti par notiekošo Krimuldas novadā.
Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība “Detālplānojums nekustamam īpašumam “Sunīši”,
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā”, ietvaros no 2019. gadā tika rīkota publiskā apspriešana,
kuras laikā varēja sniegt priekšlikumus par detālplānojumu.
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 2019. gadā klajā nāca 20 pašvaldības izdevumi “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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3 Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi
2019. gada budžets tika apstiprināts 2018.gada 20.decembrī Prot.Nr.13.21.p., kur apstiprinātie
Krimuldas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi – 6 027 475 euro vērtībā, izdevumi – 9 302 992
euro. 2019.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir 6 644 258 euro, bet izdevumiem izlietoti 6
079 420 euro. Krimuldas novada domes ieņēmumi salīdzinājumā ar 2018.gadu ir palielinājušies par
923 394 euro 16%, bet izdevumi palielinājušies par 357 146 euro jeb 6,2%. Domes pamatbudžeta
finansiālais pārpalikums 2019.gadā ir 564 838 euro, savukārt 2018.gadā bija finanšu deficīts 1
410euro.

3.1 Pašvaldības pamatbudžets
IEŅĒMUMI
Krimuldas novada domes nodokļu ieņēmumi pārskata gadā ir 3 945 469 euro, kas ir par 262 473
euro jeb 7% vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. Proporcionāli lielākā ieņēmumu daļa ir no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas domes pamatbudžetā 2019.gadā veido 3 493 947 euro un
salīdzinājumā ar 2018.gadu ir par 253 367 euro jeb 7,8% vairāk. Tas izskaidrojas ar darba algu
pieaugumu, jo arī vidējais algu līmenis valstī ar katru gadu pieaug.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2019.gadā iekasēti 451
522 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 9 106 euro jeb 2% vairāk. Tos veido
ieņēmumi par zemi, ieņēmumi par ēkām un būvēm un dzīvojamo platību, kā arī parādu maksājumi.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi pārskata gadā iekasēti 284 116 euro, jeb iepriekšējā
pārskata gada līmenī. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par ēkām un būvēm 2019.gadā ir 143
062 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir palielinājušies 13376 euro jeb 10%.
Nenodokļu ieņēmumi 2019.gadā ir 124 568 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
samazinājušies 98 198 euro jeb 44%. Lielāko īpatsvaru no pašvaldības pamatbudžeta nenodokļu
ieņēmumiem veido ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu samazinājušies par 96 076 euro jeb 46%.
Krimuldas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi no maksājumiem par pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību maksas pakalpojumiem pārskata gadā bija 282 726, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu ir samazinājušies par 8593 euro jeb 3%. Pārējo maksas pakalpojumu – ieņēmumi par
biļešu realizāciju, peldbaseina telpu īre, nedzīvojamo telpu noma, vecāku ieņēmumi no vecāku
maksām nav būtiski mainījušies. Saņemtie transferti Krimuldas novada domes pamatbudžetā
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2019.gadā ir 2 291 277 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 767 494 euro jeb
50% vairāk.
IZDEVUMI
Krimuldas novada domes pamatbudžeta izdevumiem 2019.gadā izlietots 6 079 420 euro, kas ir
par 357 146 euro jeb 6% vairāk nekā 2018.gadā. Tas saistīts ar veiktajiem darbiem: Dārza ielas
Raganā apgaismojuma izbūve, Inciema torņa ēkas rekonstrukcija kā arī apgaismojuma un gājēju
celiņa izbūve Lēdurgā.
Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi pārskata gadā bija 5 400 125 euro, kas ir par 498 789 euro
jeb 10% vairāk salīdzinājumā ar 2018.gadu. Lielāko izdevumu daļu uzturēšanas izdevumos veidoja
atlīdzībai, kas pārskata gadā bija 3 335 798 euro jeb 4,9% no kārtējiem izdevumiem un 10% no
uzturēšanās izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi atlīdzībai palielinājušies
par 155 567 euro jeb 4.9%, kas galvenokārt saistīts ar atlīdzības palielinājumu pedagogiem.
Izdevumos atlīdzībai iekļautas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, izdevumi veselības, dzīvībās un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai 28 696 euro. Izdevumi pakalpojumiem 151 796 euro, kas no uzturēšanas izdevumiem
sastāda 31,9%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir palielinājušies par 78%.
Palielinājums skaidrojas ar to, ka pašvaldība veica dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām kapitālos
remonti 24 634 euro vērtībā. Uzņemta bilancē dzīvojamā māja “Barģi” un šķūnis “Barģi”, kā arī
divas ūdens sagatavošanas stacijas palīgēkas Inciemā. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatlīdzekļu sastāvā pārskata gadā ir palielinājušies
par 67 034 euro jeb 11,8%. Palielinājums galvenokārt saistīts ar to, ka mainījusies grāmatvedības
uzskaite inventāram. Inventārs līdz 500 euro vērtībā tiek uzskaitīts kodā 2300 – krājumos.
Izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 2019.gadā bija 163 107 euro, kas
salīdzinot ar 2018.gadu palielinājušies par 15 051 euro jeb 10%. Par 10 694 euro palielinājušās
subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem: sporta un kultūras pasākumiem, māju
siltināšanas programmai, vasaras nometnēm bērniem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies izdevumi pabalstiem. Būtiski
samazinājies garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2 983 euro jeb 29%, kas liecina,
ka samazinājies testēto ienākumu pabalstu saņēmēju skaits. Pensionāriem – pensiju līmenis ir audzis,
kas ir samazinājis izdevumus uz mājokļa pabalstu un pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai.
Brīvpusdienas Krimuldas novada domes abās skolās no 1. līdz 4.klasei tiek nodrošinātas no Valsts
budžeta līdzekļiem, līdz ar to pabalstu apjoms brīvpusdienām ir samazinājies par 120%. Par 23 275
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euro jeb 626% ir pieauguši izdevumi par dažādiem sociāliem pakalpojumiem, kas būtiski ietekmē
iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošanu. Pamatbudžeta transfertu izdevumi palielinājušies par 8
481 euro jeb 4,5%. Savstarpējie norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem
pārskata gadā palielinājušies par 9 528 euro jeb 5%, kas saistīts galvenokārt ar izmaksu uz 1 skolēnu
pieaugumu. Izdevumi kapitālieguldījumiem pamatbudžetā 2019.gadā – 679 295 euro ir
samazinājušies par 141 643 euro jeb 17,2%.

3.2 Pašvaldības speciālais budžets
2019.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ir 316 410 euro, bet izdevumi 543 371 euro,
t.sk. pašvaldības speciālā budžeta izdevumi, kas saistīti ar speciālā budžeta iekļaušanu pamatbudžetā
– 298 679 euro.
Ieņēmumi speciālajā budžetā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 26
984 euro jeb 9,3%. Lielāko pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu veido Autoceļu fonda ieņēmumi,
kurā no valsts budžeta saņemti 152 93, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 2 278
euro vairāk jeb 1.5%. Speciālajā budžetā pašvaldība saņēma dabas resursu nodokli, kas pārskata gadā
bija 163 475 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājies par 26 747 euro jeb
19,6%. Izdevumi no autoceļu fonda līdzekļiem pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai tika izlietoti 177
390 euro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gada ceļu uzturēšanai ir par 12 203 euro mazāk.
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Pašvaldības 2020.gada budžeta plāns

4 Krimuldas novada pašvaldības 2020.gadā plānotie uzdevumi
2020. 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 2020. gadā plānotie uzdevumi gan ar iekšējiem pašvaldības līdzekļiem un resursiem,
gan arī piesaistot ārējo finansējumu, plānoti šādi:
− 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.
− Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta
“Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”, projekta Nr. 19-04-A00702-000048 realizācija.
− turpinās ES projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem” īstenošana, 9.2.2.1./15/I/002, sniedzot rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un
viņu vecākiem.
− projekts “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimulda novadā”, Nr.
9.3.1.1/19/I/019. Projekta mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt
nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.
− 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.
− realizēt projektu “Rakstnieks Anšlavs Eglītis – Inciemā”, saglabājot kultūrvēsturisko
mantojumu Krimuldas novada iedzīvotājiem un viesiem, plānots izveidot digitālo ekspozīciju
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par ievērojamo rakstnieku Anšlavu Eglīti un nelielu lasītavu, kurā apkopota ar Inciemu
saistītā daiļliteratūra.
− gājēju ietves un apgaismojuma otrā posma izbūve Lēdurgā,
− uzsākt darbu pie Turaidas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas,
− turpināt darbu pie pašvaldības iestāžu telpu remontdarbiem, īpašu uzmanību veltot
ugunsdrošības paaugstināšanai,
− turpināt darbu pie pašvaldības ielu apgaismojuma tīkla paplašināšanas un esošas
infrastruktūras modernizācijas,
− turpināt darbu pie Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projekta izstrādes,
− turpināt darbu pie katlumājas Sunīšos pārbūves projekta veidojot sociālo aktivitāšu vietu,
− Krimuldas novadā tūrisma aktivitāšu veicināšanai infrastruktūras sakārtošana un atjaunošana.
− atkritumu savākšanas laukuma izveide Raganas ciematā,
− novada sporta bāzes pilnveidošana, ieskaitot Krimuldas vidusskolas peldbaseinu un stadionu,
− Inciema torņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
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5 Revidenta ziņojums par Krimuldas novada domes 2019. gada
saimniecisko pārskatu

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Krimuldas novada pašvaldībai

Nr. P15/2019/RZ

Atzinums
Mēs esam veikuši Krimuldas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā
gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
− pārskatu par finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī (bilance);
− pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019.gada
31.decembrī;
− pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī;
− naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī;
− finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības
uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Krimuldas
novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem
un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata
revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko

Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām,
kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas
pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un
objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
− vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
− budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības
saskaņā ar Latvijas Republikas 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 vai no mūsu revīzijas gaitā
iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā
būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums
ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „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
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− vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 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 nav plānota Pašvaldības pievienošana
citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata
sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas 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
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
− identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās
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 krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu
izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar
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nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;
− iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;
− izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību 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 ko finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas
finanšu pārskatā 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 vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto
informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo

tā 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.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem
iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
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