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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.

Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 5011 iedzīvotāji, no tiem Krimuldas pagastā 3686, Lēdurgas
pagastā 1325 iedzīvotāji. (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2020.)
Krimuldas novadā līdz darbspējas vecumam dzīvesvieta deklarēta 787 iedzīvotājiem, no tiem 415
vīriešiem un 372 sievietēm. Darbaspējas vecumā 3139 iedzīvotāji, no tiem 1654 vīrieši un 1485
sievietes. Pēc darbaspējas vecuma Krimuldas novadā dzīvo 1085 iedzīvotāji, no tiem 420 vīrieši un
665 sievietes.
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
4
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Krimuldas novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 15 deputātiem. Krimuldas novada domes deputāti 2020. 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.
Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē šādas komitejas:
− finanšu komiteju 8 deputātu sastāvā;
− attīstības komiteju 7 deputātu sastāvā;
− izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 deputātu sastāvā;
− sociālo jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā.
Krimuldas novads ir noteicis šādus stratēģiskos mērķus:
− Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana;
− Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam.
Stratēģisko mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes:
− Aktīva un izglītota sabiedrība;
− Inovatīva publiskā pārvalde;
− Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide;
− Novada vienotība un identitāte.
5
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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.
2020. gadā pašvaldībā, saskaņā ar tās nolikumu, darbojās 21 iestāde, 11 struktūrvienības, bez tam
pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja sešās kapitālsabiedrībās, no tām divas – SIA “Entalpija-2”, SIA
“Krimuldas doktorāts” ir dibinātas ar 100 % pašvaldības ieguldījumu.
2020. gada 31. janvārī ar Krimuldas novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 33.p.) apstiprināti
“Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Krimuldas novada pašvaldībā”, kas nosaka
kārtību, kādā Krimuldas novada pašvaldībā var iesniegt un tiek izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi.
Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt
sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba
pienākumus institūcijā, kurā noticis pārkāpums, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba
pienākumu veikšanu.
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.
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2.1.1.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi 2020. gadā

Aktīvi savu darbu veic Krimuldas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas darbojas
Krimuldas novada domes ēkā, Parka ielā 1, Raganā kopš 2017.
gada. 2020. gadā Krimuldas novada VPVKAC kopā tika sniegti 308
pakalpojumi. Vispieprasītākie ir Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras piedāvātie pakalpojumi slimības pabalsta iesniegšanai un
Valsts ieņēmuma dienesta pakalpojums gada ienākuma deklarācijas iesniegšanai, kā arī pašvaldības
sniegto pakalpojumu saņemšana.
2.1.2. Sabiedrības līdzdalība un aktivitāte
Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības pilnveidošanā
Pašvaldība 2020. gadā organizēja divas sabiedriskās apspriešanas: sabiedrisko apspriešanu un
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Ernesta Sovera ielā
1, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80680100183;
pašvaldības ceļa K-48 “Kapūnas-Priedes-Lauvas” posma pārbūves priekšlikuma zemes gabalā
“Kurmīši” Krimuldas pag., Krimuldas novadā būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.
Krimuldas novada pašvaldība 2020. gada turpināja 2019. gadā uzsākto informatīvo konferenču
rīkošanu, kuru mērķis ir iepazīstināt Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus
ar aktuālo informāciju saistībā ar likuma izmaiņām, saimnieciskiem jautājumiem, kas skar tieši
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus. 2020. gadā norisinājās trīs informatīvās sanāksmes
Inciemā, Raganā un Sunīšos. Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu uzskaiti un
padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Krimuldas novada kapsētās trīs gadu laikā ir
veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu,
atvieglojot

iedzīvotājiem

informācijas

ieguvi

un

informācijas

nodošanu

nākamajām

paaudzēm. Darbs pie Krimuldas novada kapsētu pilnīgas digitalizācijas noslēgsies 2021. gadā.
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Sabiedrības informēšana
Iedzīvotāju informēšanai Krimuldas novada
dome

izmanto

izdevumu
mājaslapu

pašvaldības

“Krimuldas

informatīvo

novada

www.krimulda.lv,

vēstis”,

sociālo

tīklu

platformas Facebook (@Teiksmainā Krimulda
(2020. gadā 1369 sekotāji) un @Krimuldas
novada pašvaldība (2020. gadā 606 sekotāji) un
Instagram (@Teiksmaina_Krimulda). Tāpat
pieejams arī Krimuldas novada pašvaldības
Youtube kanāls – Teiksmainais Krimuldas novads.
Iedzīvotāji aktīvi izmanto mājaslapas sadaļu “Pajautā domei!”, kas ļauj iedzīvotājiem uzdot sev
interesējošus jautājums, sniegt atsauksmes vai sūdzības. 2020. gadā izmantojot sadaļu “Pajautā
domei" tika iesūtīti 108 interesējoši jautājumi, 2019. gadā tika saņemti 89 jautājumi e-pasta formātā.
2020. gadā izdoti 16 pašvaldības informatīvie izdevumi “Krimuldas Novada Vēstis”. Katra
izdevuma drukātā tirāža ir 2180 eksemplāri, kā arī visi izdevumi ir pieejami pašvaldības oficiālajā
mājaslapā www.krimulda.lv.
Iedzīvotāju aktivitāte
Krimuldas novadā 2020. 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” un “Miķelīši”.
Biedrība “Raganas sports” 2020. gadā nodrošināja ārā slidotavas darbību novadniekiem un
novada viesiem. 2020. gadā īstenoti seši dažādu aktivitāšu projekti. Atbalsta saņemšanas jomas
organizāciju un iedzīvotāju aktivitātēm ir veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un
māksla. Realizētie projekti novadā:
8
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− “6. Līnijdejotāju sadejošanās Inciema estrādē un Krimuldas tautas namā 2020. gadā”
Organizē Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”. Projektā sadejojās 220 dejotāji no
tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem;
− Lēdurgas Lietišķo sieviešu kluba “Pīlādzīts” organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz
Ziemeļvidzemi, lai iepazītu maizes cepšanas tradīcijas, sabiedrisko un lauku
uzņēmējdarbības aktivitāšu pieredzes apmaiņas ietvaros;
− Projekts “Aprīkojuma iegāde dalībai novada pasākumos” īsteno Lēdurgas Lietišķo
sieviešu klubs “Pīlādzīts”. Iegādāts aprīkojums, lai varētu ērtāk un kvalitatīvāk piedalīties
novada pasākumos, tai skaitā gadatirgos, Emiļa Melngaiļa ielas svētku tirdziņos u.c.;
− Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS” projekts deva Krimuldas novada
iedzīvotājiem piedzīvot silti emocionālus piedzīvojumus kultūras pasaulē – Ārijas Elksnes
dzeju poētiskā kafejnīcā;
− Vasaras nometne “Muzicēsim kopā”, organizēja Krimuldas un Limbažu jauniešu
simfoniskā orķestra atbalsta biedrība. Nometnes ietvaros Krimuldas un Limbažu jauniešu
simfoniskā orķestris iestudēja jaunu koncertprogrammu;
− Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība” uzsākusi ES projekta “Jaunas prasmes dod jaunas
iespējas” ieviešanu. Projekta mērķis ir aktivizēt, iedrošināt vietējo sabiedrību jaunu
prasmju un iemaņu apgūšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. 2020. gadā organizētas
mūžizglītības nodarbības dažādos novada ciematos: gleznošana, izšūšana ar datorizētām
šujmašīnām, adīšana ar datorizētām adāmmašīnām, dažādi rokdarbi – sveču liešana,
pērļošana, nūjošanas nodarbības u.c..
Realizēto projektu kopējā summa 21 322 EUR. Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums
projektiem 8 087 EUR apmērā.

2.2.

Izglītība, kultūra un sports

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
izglītības, kultūras un sporta attīstības prioritātes:
− Izglītības kvalitāte un infrastruktūra;
− Mūžizglītības pakalpojumi;
− Jaunatnes politika;
− Profesionālās ievirzes un interešu izglītība;
9
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− Kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras piedāvājums un kultūras iestāžu un objektu
infrastruktūra;
− Sporta aktivitāšu piedāvājums un sporta infrastruktūra.
2.2.1. Izglītības kvalitāte un infrastruktūra
2020. gadā Krimuldas novadā darbojās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Krimulda” un
“Ezerciems”, kā arī Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā darbojas pirmsskolas izglītības grupas
(turpmāk Lēdurgas pamatskolas PI grupas), 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”
2020./2021. mācību gadā atvērta jauna (astotā) grupiņa
“Saulītes”, lai uzņemtu visus rindā esošos bērnus, kā arī iegādātas
jaunas grupu telpu mēbeles. 2020. gadā pabeigta mākslas istabas
pilnveidošana, aprīkojot to ar sadzīves tehniku praktiskām
nodarbībām mājturībā. Iegādāti deviņi portatīvie datori ar austiņām
un uzlabota interneta
pieslēguma kvalitāte. Visā iestādē veikta ventilācijas
sistēmas apkope un pilnveidošana, lietus notekūdeņu
savākšana

un

drenāžas

ierīkošana.

Ieviests

elektroniskais žurnāls ELIIS. 2020. gadā licencēta
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (0105811). Līdz ar to
PII

“Krimulda”

tiek

īstenotas

trīs

izglītības

programmas.
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PII “Ezerciems”
2020. gada galvenās prioritātes PII “Ezerciems” mācību darbā tika
vērstas uz kompetencēs balstītas pieejas īstenošanu pirmsskolas
izglītības programmā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus tika veikta
skolotāju profesionālā digitālo prasmju pilnveide. No 2020. gada
marta izglītības iestāde lieto ELIIS – elektronisko tiešsaistes sistēma
pirmsskolām. Lai pilnvērtīgi ieviestu kompetenču izglītību PII
“Ezerciems” teritorijā uzstādīta āra nojume, iegādāts viens portatīvais dators un 20 planšetes, kā arī
uzstādīta sēta, norobežojot saimniecisko teritoriju.
Krimuldas vidusskola
2020. gadā tika iegādāti 15 portatīvie datori, seši projektori,
viens interaktīvais ekrāns un no IZM mācību procesam saņemti
21 portatīvie datori. Vasarā nomainīti četri iekšdurvju bloki,
izremontētas sākumskolas 1. klašu divas garderobes telpas,
izremontētas un nomainītas starpsienas un durvis skolēnu
tualetēm

un izremontēta mazā

mūzikas klase. Atjaunots

146 m2 liels parkets sākumskolas rekreācijā. Tika izbūvēta
velotrase. Tika pabeigta Krimuldas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde, lai 2021. gadā varētu sākties rekonstrukcijas darbi.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola un Lēdurgas pamatskolas PI grupas
2020. gadā Garlība Merķeļa pamatskolā iegādāti deviņi portatīvie
datori pedagogiem, veikts sanitārā mezgla remonts, iegādāts jauns
sporta inventārs un veikta sporta laukuma labiekārtošana, veikts
sporta halles jumta remonts,
daudzveidots

skolas

virtuves

inventārs, iegādāts dezinfekcijas
stends, kopā ieguldot vairāk nekā 30 544 EUR.
Pirmsskolas izglītības grupu ēkā Lēdurgā tika veikts telpas
remonts un uzstādīti karogu masti pie ēkas, ieguldot vairāk nekā
9642,50 EUR.
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Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola
2020. gadā veikta telpu labiekārtošana un
materiālās bāzes uzlabošana. Veikts remonts
gleznošanas klasē, četrās klašu telpās uzstādītas
logu žalūzijas. Iegādāts viens stacionārais un divi
portatīvie datori. Apmācību procesam iegādātas
programmas

CorelDRAW

licences.

Skolas

audzēkņi piedalījušies dažādos konkursos un
izstādēs, piemēram, darbi izstādīti Rīgā Eduarda
Smiļģa Teātra muzejā Latvijas mākslas kolu
audzēkņu scenogrāfijas darbu izstādē “Melnā
kaste”, audzēkņi piedalījušies 10. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Vērtību sakta”.
Audzēkņi un skolas pedagogi iesaistās Krimuldas novada pašvaldības pasākumos, to organizēšanā.
Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā 2020. gadā iegādātas trīs vijoles, viena tuba, akustiskā
iekārta deju zālei, piecas planšetes un Adobe Creative mākslas nodaļai un datora monitors lietvedībai.
Kopā veikts ieguldījums 9991 EUR apmērā. Gūstot atzīstamus panākumus, skolas audzēkņi
piedalījušies vizuālās mākslas konkursos: “Gaujas mozaīka Ādažos”, “Lidice 2020”, “Skaņu palete”,
“Vērtību sakta”, “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”, animācijas konkursā “Zaļais
izaicinājums”, mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” akcijā “Apglezno un no BILDĒ arī Tu savu
pastkastīti”. Regulāri tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes skolas telpās, Krimuldas Tautas namā un
Lēdurgā.
Instrumentālās mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījušies Vidzemes reģiona mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu konkursā (divas pirmās vietas). Orķestris piedalījās 20. Vidzemes jauniešu
kamerorķestru festivālā Madonā. Visas skolas aktivitātes tiek atspoguļotas skolas mājaslapā
www.kmms.lv.
Kā katru gadu, arī 2020. gada vasarā notika vasaras nometnes skolas audzēkņiem: “Muzicēsim
kopā” (Lādezerā un Turaidā), “Plenērs 2020” (Mazirbē) un “Dejotprieks” (Kandavā).
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2.2.2. Kultūra
Krimuldas novadā 2020. 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).
Krimuldas novada pašvaldība atbalstīja
Ināra Helmūta autobiogrāfiskā apcerējuma
“Saskares” Imanta Ziedoņa dzeju japāņu haiku izteiksmē ar mākslinieka Vitolda Kucina mākslas
darbu ilustrācijām “Mirkļi. Foreles”, Māra Anša Mitrevica albūma-ceļveža “NO ELKAS KALNA
LĪDZ JŪRAI” grāmatu izdošanu.
Krimuldas Tautas nams
Krimuldas Tautas namā pārskata periodā darbojās seši amatiermākslas kolektīvi – vīru koris “Vecie
draugi”, VPDK “Dzirnakmeņi”, Raganas amatierteātris, BTDK “Krimuldiņa” trīs vecuma grupās,
bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” un tautas lietišķās mākslas studija “Krimulda”. Kolektīvos kopā
darbojās 142 dalībnieki.
2020. gadā Krimuldas tautas namā tika plānots īstenot aptuveni 48 aktivitātes dažāda vecuma
grupām, taču saistībā ar COVID-19 vīrusa straujo izplatību valstī kultūras un izklaides pasākumi
sākot ar aprīli tika aizliegti. Amatiermākslas kolektīvi sāka darbu attālināti, izmantojot tehnoloģiju
piedāvātās iespējas. Paveiktais tika publicēts sociālajos tīklos un Youtube kanālā. Pārskata periodā
Krimuldas Tautas nama radošā komanda sadarbībā ar pašvaldību realizēja 18 dažādas norises, kuras
bija iespējams apmeklēt gan individuāli, gan kopā ar ģimeni. Oktobrī pirmizrādi piedzīvoja
amatierteātra izrāde A. Eglītis “Pansija pilī”. Ar īpašu noskaņu tika svinēta Latvijas valsts dzimšanas
diena pasākumā “Iemirdzies Krimuldas novadā”. Ziemassvētku laikā novadniekiem un novada
viesiem tika veidots pasākumu kopums “Ziemassvētki iemirdzas Krimuldas novadā”, nodrošinot
iespēju pasākumu vērot tiešsaistē.
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2020. gadā Krimuldas Tautas nama vestibilāuzstādīta apskaņošanas sistēma, bērnu deju
kolektīvam “Krimuldiņa” iegādāti jauni tautas tērpi un pastalas, VPDK “Dzirnakmeņi” iegādātas
deju kurpes un zābaki, kā arī veikts aktiertelpas kosmētiskais remonts.
Lēdurgas kultūras namā 2020. gadā turpina darboties 12 amatiermākslas kolektīvi. Pasākumu
skaits salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī Covid-19 pandēmijas ietekmē. 2020. gadā aktīvi norisinājās darba pie amatierkolektīvu tērpu
papildināšanas un nokomplektēšanas – iegādāti 10, 16 krekli un blūzes, apakšsvārki 5.–9. klašu
skolēnu deju kolektīva meitenēm, astoņas puišu cepures 5.–9. klašu deju kolektīvam, 10 bikses
VPDK “Lēdurga”, astoņas pastalas un 12 arheoloģiskie zābaki, divas stabules, divas kokles, divi
vijoles lociņi, divi skaņas noņēmēji koklēm folkloras kopai “Putni”. Tāpat veikti remontdarbi un
mēbeļu iegāde Laulības zāles priekštelpai, atjaunotas ugunsdrošības iekārtas pie 2. stāva mazās zāles,
veikta skatuves grīdas un aizkaru apstrāde ar pretaizdegšanās līdzekli un daļēja solu atjaunošana
Lēdurgas estrādē.
2.2.3. Sporta aktivitāšu piedāvājums un sporta infrastruktūra
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”. Ziedoņa Informācija par sporta aktivitātēm, pasākumu un dalībnieku skaits 2020. gadā.
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā veikta 2. kārta ēkas siltināšanai, peldbaseina filtru nomaiņa
no smilšu uz stikla granulām, baseina vannas renovācija, uzlabota videonovērošanas sistēma, veikti
cauruļvadu remonti baseina pagrabstāvā, pagraba griestu un pārplūdes baseina remontdarbi. Kopējās
investīcijas veiktas vairāk nekā 230 000 EUR apmērā.
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2020. gadā Krimuldas novada pašvaldība organizēja iepirkumu Krimuldas vidusskolas
stadiona pārbūvei. 2020. gadā tika realizēta 5. kārta projektam un izbūvēta velotrase. Krimuldas
novada pašvaldība velo trases izbūvē ieguldījusi aptuveni 50 000 EUR. Izbūvētā velotrase veidota ar
dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kuras mērķtiecīgi savirknētas sniedzot iespēju
braucējam attīstīt ātrumu izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo
mijiedarbību. Trase sastāv no dažādu grūtības pakāpju elementiem, un ir piemērota visu prasmju
līmeņu lietotājiem, kas pārvietojas ar nemotorizētiem transporta līdzekļiem – kalnu divriteņiem,
skeitbordiem,

skrejriteņiem,

skrituļslidām,

longbordiem un BMX.
Pie Lēdurgas sporta halles veikta stadiona
rekonstrukcija, uzstādīti āra trenažieri, pārsēts
futbola laukuma zālājs, uzstādīti jauni vārti un
aizsargtīkls. Stadionā veikta skrejceliņa izbūve,
kura galā uzstādīta tāllēkšanas bedre. Uzstādīti
jauni volejbola laukuma stabi un aizsargtīkli
Inciema sporta un atpūtas centrā “Namiņš” veikts remonts telpu sanitārajā mezglā un teritorijā
nomainīti vārti.

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 un tūrisma infrastruktūra.
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2.3.1. Uzņēmējdarbība
2020. gadā Krimuldas novada pašvaldība
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību,
Krimuldas novada administratīvajā teritorijā
organizēja konkursu “Māmiņa. Krimuldiete.
Uzņēmēja”.

Konkurss

Krimuldas

novadā

norisinājās pirmo gadu un tā mērķis ir sekmēt
jaunu darba vietu, produktu un pakalpojumu
izveidi novadā. Projekta grants 2000 EUR.
Krimuldas novada pašvaldība 2020. gadā pievienojās
Siguldas ID karšu programmai – šobrīd ar ID karti
pieejami vairāk nekā 200 pakalpojumi un preces ar
atlaidēm pie vairāk nekā 150 uzņēmumiem ne tikai
Siguldas un Krimuldas novadā, bet arī citviet.
Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Meža dienas
2020” ietvaros Krimuldas novada Lēdurgas pagastā
Kultūras nama mazajā zālē 16. oktobrī norisinās seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem,
lai uzzinātu aktuālo informāciju par aktualitātēm un izmaiņām likumdošanā, saimniekošanu
mikroliegumos un aizsargājamās dabas teritorijās. Turpinās aktīva sadarbība ar LIAA Siguldas
biznesa inkubatoru un Rīgas plānošanas reģionu. Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar
Covid-19 izplatības ierobežošanu, Krimuldas novada pašvaldība aicināja novada uzņēmējus iesūtīt
informāciju par savu piedāvājumu un izvietoja to Krimuldas novada pašvaldības informatīvajos
kanālos.
2.3.2. Tūrisms
2020. gadā Krimuldas novada pašvaldība tika pārstāvēta starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū
“Balttour 2020”, prezentējot Krimuldas novada uzņēmējus katrā no izstādes dienām un tūrisma
iespējas novadā. Aktīvi turpinās darbs pie tūrisma sadaļas Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā,
tūrisma pakalpojumus sniedzēju apzināšanas un sadarbības veicināšanas.
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Lēdurgas Dendroparkā, saskaņā ar
tā attīstības plānu, 2020. gada
pavasarī uzstādītas gaismas laternas,
ievelkot elektrību līdz Mudurgas
dižakmenim. Turpinot sadarbību ar
Tūrisma

Vidzemes
viesojās

Igaunijas,

asociāciju,
Latvijas

un

Lietuvas žurnālisti projekta “Dārza
Pērles” ietvaros, lai iepazītu parka
piedāvājumu.

Pabeigti

Lēdurgas

Dendroparka Administrācijas ēkas rekonstrukcijas darbi. Lēdurgas Dendroparkā norisinājās vides un
dabas pētnieku dienas nometne “Ceļojums dabā”, kurā augu un dzīvo radību pētniecība parka
teritorijā un tā apkaimē mijās ar sportiskajām aktivitātēm. Atjaunotas Horoskopa apļa 22 informatīvās
plāksnes. Norisinājās pasākums “Lapu upe Lēdurga”, kura ietvaros tika atklāts Lēdurgas gājēju ietve,
kurā izvietoti septiņi informatīvie stendi par Lēdurgas vēsturiskajām ēkām, izveidojot jaunu maršrutu
“Lapu upe Lēdurga”, kas sākas pie Lēdurgas Dendroparka. Izstrādāta jauna Lēdurgas Dendroparka
mājaslapa.
Kubeseles dabas un vēstures takā turpinās darbs pie takas un izvietoto stendu uzturēšanas un
kritušo koku savākšanas. Jāmin fakts, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un noteiktajiem Covid19 drošības ierobežojumiem, Kubeseles dabas un vēstures taka kļuva par vienu no apmeklētākajām
takām Vidzemē.
Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu izstrādāts izstādes plāns digitālajai ekspozīcijai “anšlavs
eglītis. jaunais cilvēks” un nodots bilžu materiāls, uz kura pamata sadarbībā ar dizaina biroju H2E
tika izstrādāts dizaina projekts digitālajai ekspozīcijai. Gada nogalē sadarbībā ar literāti Aneti Konsti
tika sagatavoti teksti ekspozīcijas telpai, balstoties uz Turaidas muzejrezervāta izstrādāto materiālu.
Sadarbībā ar dizaina biroja H2E tika izstrādāts:
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− Dizaina stratēģija;
− Dizaina koncepcija;
− Grafikas identitāte “anšlavs eglītis.
jaunais cilvēks”;
− Komunikācijas materiāli;
− Ekspozīcija par Anšlavu Eglīti dizaina
projekts.
Ekspozīciju plānots pabeigt 2021. gada oktobrī.
Plānotās aktivitātes 2021. gadā:
− dalība starptautiskā sadarbības projektā “Maršruti pāri robežām”, Nr. 9-00-A019.333-000001
un tēma – dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana ilgtspējīgā tūrismā;
− izveidot disku golfa parku Lēdurgas Dendroparkā ar 18 groziem, lai paplašinātu piedāvājuma
klāstu un rīkotu sacensības;
− Lēdurgas Dendroparka vēstures ekspozīcijas atjaunošana;
− dalība Vidzemes tūrisma asociācija projektā “Dārza Pērles”, mērķis ir izveidojot jaunu,
pievilcīgu un ilgtspējīgu dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā;
− atklāt ekspozīciju “anšlavs eglītis. jaunais cilvēks” un izveidot mājaslapu;
− labiekārtot atpūtas vietu pie Laimas Dīķa;
− uzstādīt informatīvo stendu pie Gavēņa pilskalna, Raganā;
− 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.
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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 2020. 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 pakalpojumu saņēmēju skaits palielinās, jo tiek attīstīts piedāvāto pakalpojumu klāsts –
īslaicīgā sociālā aprūpe, dienas aprūpes centra pakalpojumi, grupu dzīvokļa pakalpojums.
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Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī specializētā transporta un “drošības pogas” pakalpojumu.
Krimuldas novada iedzīvotāji 2020. gadā saņēmuši sekojošus sociālos pakalpojumus – piecas
personas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pieaugušām personām,
14 personas aprūpi mājās, divi bērni saņēmuši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenēs,
viena ģimene saņēma ģimenes asistenta pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, 31 personai ar invaliditāti
veikta novērtēšana, 12 personām ar funkcionāliem traucējumiem veikta novērtēšana, viena
pilngadīga persona un viens bērns saņēmuši dienas centra pakalpojumus personām ar invaliditāti,
viena persona saņēmusi grupu mājas pakalpojumu.

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.

2.5.

Krimuldas novada Bāriņtiesa

Noslēdzot 2020.gadu, Bāriņtiesas lietvedībā bija 83 aktīvas lietas. Pieņemti 37 lēmumi, no tiem
divi lēmumi adopcijas lietās un viens vienpersonisks lēmums. Saņemts 431 dokuments, izskatīti 56
iesniegumi un sūdzības, nosūtītas 399 iniciatīvas un atbildes vēstules. Bērnu aizgādības tiesības
pārtrauktas tikai vienai personai, ir nodibināta viena aizbildnība, vienam bērnam iecelts aizbildnis,
izbeigtas piecas aizbildnības lietas. Aktīvas astoņas adopcijas lietas. Tiesā apstiprinātas piecas bērnu
adopcijas. Pārraudzītas trīs audžuģimeņu lietas, 13 aizbildnības lietas, astoņas aizgādnības lietas un
deviņas lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu.
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Pārskata gadā ārpusģimenes aprūpes iestādē atradās viens Krimuldas novada bērns ar invaliditāti.
Pārējiem (15) bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tika nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē
(13 bērniem – aizbildnībā, diviem – audžuģimenē). Bāriņtiesas prioritāte ir 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 10 ģimenēm, kurās
nebija pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un
audzināšana. Veikti 389 apliecinājumi, kas juridiskā
ziņā

pielīdzināmi

Iekasētā

valsts

notariālajiem
nodeva

par

apliecinājumiem.
apliecinājumiem

2770,80 EUR. Bāriņtiesa bija pārstāvēta un turpināja
aktīvi darboties Krimuldas novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupā.
Veco laužu mītne “Pēterupe”
2020. 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. Veco ļaužu mītnē “Pēterupe” uzturas 21 klients un strādā 18
darbinieki.

2.6.

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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2.6.1. Mājokļi
Krimuldas novada pašvaldība atbalstījusi 10 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai 2020. gada konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” ietvaros, kurus daudzdzīvokļu ēku
īpašnieki, iedzīvotāju grupas un apsaimniekošanas biedrības ir īstenojušas Inciema, Raganas,
Lēdurgas, Lodes un Turaidas ciematos.
− Biedrība “Ragana 1”, adrese: Skolas iela 2, Ragana. Projektā veica kanalizācijas cauruļu
nomaiņu pagrabos, centrālā ūdensvada siltināšanu un soliņu uzstādīšana pie mājas.
− DZIB “Pieci stāvi”, adrese: Skolas iela 4, Ragana, veica lietus ūdeņu un kanalizācijas
sistēmas pārbūve mājas pagrabā.
− Biedrība “Lēdurgas Ausekļi”, adrese: “Ausekļi”, Lēdurga. Projektā veica daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņu, pagrabtelpu sakārtošanu.
− Iedzīvotāju grupa, adrese: “Vētras 1”, Lēdurgā. Projektā veica daudzdzīvokļu mājas
ūdensvada renovāciju.
− Biedrība “Bērzu iela 2”, adrese: Bērzu iela 2, Ragana. Projektā veica koplietošanas kāpņu
telpu logu nomaiņu 3 kāpņu telpās.
− Iedzīvotāju grupa, adrese: Bērzu iela 6, Ragana. Projektā salabota un nosiltināta ēkas gala
siena.
− Biedrība “Kastaņi”, adrese: Turaidas iela 3, Inciems. Projektā veikta koplietošanas
kanalizācijas cauruļu nomaiņu.
− Biedrība “Lodes Muiža”, adrese: Lodes 11, Lode. Projektā veikta veco ūdens cauruļu un
elektrības kabeļa demontāža un jaunu montāža.
− Biedrība “Turaidas avoti”, adrese: Rožu iela 2, Turaida. Projektā nomainīti
elektroinstalācijas stāvvadi daudzdzīvokļu mājā.
− Biedrība “Ragana 8”, adrese: Ābeļu iela 4, projektā veikts jumta remonts.
Kopējā plānoto projektu izmaksu summa 27211,20 EUR, projektu pieteicēju ieguldījums
15217,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11993,94 EUR. Krimuldas novada pašvaldībā
2020. gadā turpināja rīkot informatīvas konferences ciemu iedzīvotājiem par namu apsaimniekošanu,
biedrību labās prakses piemēriem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanā, dūmu detektoriem un
ugunsdrošību u.c..
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2.6.2. Atkritumu apsaimniekošana
Modernizējot

apsaimniekošanas

atkritumu

infrastruktūru, padarot estētiskāku un pievilcīgāku
apkārtējo

vidi

daudzdzīvokļu

māju

kvartālā,

Krimuldas novada Raganā izbūvēti trīs pazemes
atkritumu konteineru laukumi. Projektu kopīgi
realizēja Krimuldas novada dome un pašvaldību
atkritumu

apsaimniekošanas

uzņēmums

SIA

“ZAAO” (ZAAO). Tiek plānota pazemes atkritumu
konteineru izbūve Sunīšos un Turaidā. Izveidots
šķiroto atkritumu savākšanas punkts pie Krimuldas vidusskolas stadiona. 2020. gadā Krimuldas
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” organizēja lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju,
kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot lielgabarīta atkritumus Raganā, Lēdurgā, Inciemā,
Turaidā, Sunīšos un Lodē.
2.6.3. Ceļu un ielu infrastruktūra
Krimuldas novadā 2020. gadā sakārtoti grants ceļi vairāk nekā 27 kilometru garumā. Grants ceļu
sakārtošana veikta par pašvaldības finansējumu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šis ir
lielākais sakārtoto grants ceļu daudzums viena gada laikā. Šogad uzsākts darbs pie K-06 Tūtumi–
Valmieras šosejas vecais ceļa posma un K-10 Apšenieki–Zutiņi asfalta virskārtas atjaunošanas.
Darbus veic SIA “Vianova”. 2020. gadā veikti greiderēšanas darbi vairāk nekā 450 km garumā.
Pašvaldība šogad ceļos investējusi pašvaldības un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus
aptuveni 1,5 miljonu EUR apmērā.
Krimuldas pagastā grants ceļu sakārtošana veikta
sekojošos ceļa posmos – Rožu iela, Līgo iela. K-06
Tūtumi–Valmieras

šosejas

vecais

posms,

K-42,

Sedelnieki–Graši, K-46 Liekniņi, Dārza iela, Aviekstes
iela, Sējas iela, K-29 Igauņi–Viešas–Bēršlejas, Saules
iela, Mēness iela, K-36 Bušelis–Rītiņi, K-32 Birznieki–
Elektrolīnija–Kalna

Melderīši,

K-31

Pākuļi–

23

KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Kalnbisenieki, K-37 Rebi–Vidusraudas, K-37_2 Strautiņi–Vidusraudas, K-47 Rodes–Gaujas kapi,
K-03 Dzirnavas–Pauku šķūnis, K-30 Turaidas kapi– Ķieģeļceplis, K-39 Turaidas šoseja–Ģērbumi–
Ciedras, K-34 Turaidas šoseja–Austrumi, K-41 Putniņi–Stanģi, K-16 Riemeri–Auniškalni–Puriņi, K25

Krustiņi–Stokas–Skrāpji,

K-28

Graši–Austriņi–Igauņi,

K-50

a/c

A3–Laimas–Vējiņi–

meh.sektors–Valmieras ceļš, K-51 Pulkas–Kapūnas–Murjāņi, K-48 Kapūnas–Priedes–Lauvas, K-38
P7–Kungu gatve, K-44 Ērgļi–Melandri–Mālkalni, K-50 a/cA3–Laimas–Vējiņi–meh.sektors–
Valmieras ceļš.
Lēdurgas pagastā grants ceļu sakārtošana veikta sekojošos ceļa posmos – L-22 Zaltes, L-31
Zūlas–Saliņas, L-33 Mežāres–Melnsalas, L-10 Centrs–Ratnieki, L-9 Akoti–Burkāni, L-13 Žagatas–
Purmaļi, L-14 Vecapiņi–Knīderu dzirnavas (nomainīta caurteka), Ozolu iela, Upeskalna

iela,

Mehanizācijas iela, Pūpolu iela, L-05 Avoti–Lisicas, L-03 Lejiņas–Nires, L-39 Rentes–Gaiļi, L-35
Dāziņi–Kauliņi, L-20 Mudurgas–Ķipkalni.
Grants ceļu virskārtas atjaunošanu Krimuldas novadā veic SIA “DGR serviss” un SIA “AN
Mežs”. Kopējās ceļu infrastruktūras sakārtošanā pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā 153 104 EUR.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums
Krimuldas novada pašvaldības teritorijā 2020. gadā realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Grants ceļu pārbūvē Krimuldas novadā” Nr. 19-04-A00702000048. Projektā atbilstoši nosacījumiem tika veikta pašvaldības grants ceļu pārbūve, atbilstoši
Krimuldas novada attīstības programmai 2015.–2021. gadam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību
un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kopējais projektā pārbūvētais ceļu garums – 12 km 365 m.
Krimuldas pagastā projekta ietvaros tiks pārbūvēti sekojoši autoceļu posmi:
−
−
−
−

Dārza iela–Kapūnas (kods K-49) 1,5 km garumā;
Ērgļi–Mālkalni–Melandri (kods K-44) 1,28 km garumā;
Čārpas–Ziemeļu kapi–Dzirnavas (kods K-04) 2,54 km garumā;
Ilgas–Birznieki–Turaida (kods K-35) 3,685 km garumā.

Lēdurgas pagastā projekta ievaros tiks pārbūvēti sekojoši ceļa posmi:
−
−
−
−

Kuguļi–Induļi (kods L-37) 1,23 km garumā;
Jugla–Mežapiņi (kods L-14) 0,81 km garumā;
Vanagi–Līves (kods L-24) 0,85 km garumā;
Zaltes–Aģes ezers (kods L-22) 0,47 km garumā.

Būvdarbus ceļu posmos Dārza iela–Kapūnas (kods K-49), Ērgļi–Mālkalni–Melandri (kods K-44),
Čārpas–Ziemeļu kapi–Dzirnavas (kods K-04), Vanagi–Līves (kods L-24) veica būvuzņēmējs
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Pilnsabiedrība “VT KUUM”. Būvdarbus ceļu posmos Ilgas–Birznieki–Turaida (kods K-35), Kuguļi–
Induļi (kods L-37) veica būvuzņēmējs SIA “Vianova”. Būvdarbus ceļu posmos Jugla–Mežapiņi
(kods L-14), Zaltes–Aģes ezers (kods L-22) veiks būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību
Krimuldas pagasta ceļiem nodrošināja SIA “IngWay”, Lēdurgas pagasta ceļiem SIA “Semita”,
tehnisko dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veica SIA “PROJEKTS EAE”.
Kopējās projekta izmaksas ir 1 233 834,48 EUR (ar PVN). Attiecināmās izmaksas ir
1 077 777,79 EUR, tai skatā publiskais finansējums 970 000 EUR un Krimuldas novada domes
līdzfinansējums – 107 777,79 EUR.

2.7.

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā nodotie objekti Krimuldas novadā

Krimuldas novada Būvvaldes speciālisti
strādā ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijas,
mājokļu, lauksaimniecības zemju darījumu
uzraudzības

un

koku

ciršanas

komisijā.

Būvvaldes 2020. gadā uzsākusi lokālplānojuma
izstrādi Turaidas skolas teritorijai, vairākkārt
aktualizējusi pašvaldības ielu un ceļu sarakstus,
piedalījusies dienas aprūpes centra projekta
priekšlikuma un tehniskā projekta izveides
izstrādē Raganā un dienas centra Sunīšos tehniskā projekta izstrādē. Krimuldas novada Būvvalde
2020. gadā aizvadīja 23 sēdes, sagatavoja 62 atzinumus par būvju pārbaudi, 255 būvvaldes lēmumus,
22 lēmumus par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu, 43 lēmumus par adresāciju, 9
lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas maiņu 153 domes lēmumu projektus. 2020. gadā izskatīti
un saskaņoti 78 apgrūtinājuma plāni, sagatavoti un izsniegti 26 darba uzdevumi zemes ierīcības plāna
izstrādei, 19 zemes ierīcības plāni un vienā veikti labojumi, kā arī izskatīti un saskaņoti 78
apgrūtinājuma plāni. Sagatavoti 260 zemes nomas līgumi.
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2.8.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Krimuldas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas šādas
attīstības prioritātes attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību – ilgtspējīga resursu
izmantošana un daudzveidīga lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstība.
Galveno lauksaimniecības kultūru zemju platības 2020. gadā ir šādas – graudaugu platības,
kartupeļu platības, augļu dārzu, ogu un dārzeņu platības. Latvāņu invāzijas teritorijas ir apzinātas un
zemes īpašniekiem ir izsūtītas brīdinājumu vēstules par invāzijas likvidēšanu un iznīcināšanas
metodēm.
Krimuldas novada lauku uzņēmēji regulāri tiek informēti par aktuālajām tēmām, ES projektiem.
2020. gadā notikuši trīs semināri un divi pieredzes apmaiņas braucieni par “Uzņēmējdarbības
attīstības dažādošanas iespējām”. Kā arī papildus pasākumā “Meža dienas 2020” rīkots informatīvais
seminārs mežsaimniekiem un meža apsaimniekotājiem.

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.
“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:
− apdzīvojamās 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 trīs centri ir arī prioritāri attīstāmās teritorijas. Esošais ceļu
tīkls ir pietiekams, jo nodrošina saites starp novada apdzīvotām vietām, tikai nepieciešama ceļu
seguma kvalitātes uzlabošana.

Nozīmīgākās Krimuldas novada pašvaldības finansētās aktivitātes, realizētie

3.2.

projekti un ieguldījumi novada ciematos
Inciems
−

Uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un atjaunota lietus kanalizācijas sistēma PII
“Ezerciems”;

−

Atjaunots bērnu rotaļu laukums Inciemā;

−

Atjaunotas gājēju ietves Inciemā (pie Inciema torņa un estrādes parkā) – 789 m garumā
atjaunots betona plākšņu segums, 154 m garumā izveidoti celiņi ar Versaļas segumu;

−

Uzstādīts ielu apgaismojums Turaidas ielā 12, Straupes ielā un Inciema estrādes parkā (20
apgaismes objekti);

−

Uzstādīta videonovērošana Inciema estrādes teritorijā;

−

Uzsākts darbs pie Anšlava Eglīša vēsturiskās ekspozīcijas izveides Inciema torņa ēkā;

−

Sakārtota Turaidas veselības punkta apkures sistēma;

−

Inciema estrādes parkā veikta zālāja frēzēšana un atjaunošana un koku vainagu sakopšana;

−

Inciema bibliotēkā pārvilktas ūdenscaurules.

Ragana
−

Sakārtota lietus novadīšanas sistēma PII “Krimulda”;

−

Uzstādīta autobusa pieturas nojume uz autoceļa P9 Ragana–Limbaži pretī veikalam “ELVI”;

−

Atjaunots koka tiltiņš un soli 1941. gada 4. jūlijā kritušo piemiņas vietā pie autoceļa A3;

−

Izbūvēts stāvlaukums Saules ielā, Raganā blakus Krimuldas doktorātam un Sociālajam
dienestam, izveidotas gājēju ietves pie stāvlaukuma un doktorāta;

−

Izbūvētas koka kāpnes pie Krimuldas doktorāta;
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−

Noslēgts līgumu ar piegādātāju apvienību SIA “Dakstiņa Jumti” un SIA “JB Latvija” par
“Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimulda novadā” ēkas projektēšanu,
autoruzraudzību un būvniecību;

−

Krimuldas vidusskolas stadionā uzsākta velotrases (pumpu trases) būvniecība;

−

Uzsākts darbs pie Krimuldas vidusskolas peldbaseina vannas seguma atjaunošanas;

−

Veikta asfalta seguma uzklāšana posmos, kur tika veikta meliorācijas grāvju atjaunošana;

−

Veikta Krimuldas peldbaseina fasādes siltināšana;

−

Uzsākts darbs pie atpūtas vietas labiekārtošanas pie Laimu dīķa;

−

Atjaunots bērnu rotaļu laukums pie Krimuldas novada domes ēkas;

−

Tirgus ielā uzstādīti divi apgaismes objekti un noņemts ceļa apaugums;

−

Izstrādāts ārējās elektroapgādes būvprojekts Saules ielas, Gavēņu ielas, Ceriņu ielas, Meistaru
ielas un Vārpu ielas apgaismes nodrošināšanai;

−

SIA “Krimuldas doktorāts” uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija;

−

Skolas ielā uzsākti gājēju celiņa un ielas apgaismojuma remontdarbi, iekļaujot arī celiņa
rekonstrukciju no Saules ielas līdz Bērzu ielai un no Bērzu ielas līdz Vidus ielai. Uzstādīti 25
apgaismes objekti;

−

Uzstādīti pazemes atkritumu konteineri Vidus ielā, Bērzu ielā un Ābeļu ielā.

Lēdurga
−

Noslēgusies trešā kārta gājēju ietves izveidē Lēdurgā 881 m garumā ar apgaismes objektiem
(trešajā kārtā uzstādīti 12 apgaismes objekti);

−

Izveidoti septiņi informatīvie stendi par Lēdurgas vēsturiskajām ēkām iekļaujot tās jaunā
pastaigu maršrutā “Lapu upe Lēdurga”;

−

Atjaunots bērnu rotaļu laukums E. Melngaiļa ielā;

−

Labiekārtota pietura “Krīvi” Lēdurgā;

−

Labiekārtota Lēdurgas kapu kapliča;

−

Veikta Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – futbola
laukuma zālāja atjaunošana, uzstādīti āra sporta trenažieri, volejbola un basketbola laukumu
labiekārtošana;
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−

Lēdurgas Dendroparkā uzstādīti apgaismes objekti, lai varētu paildzināt parka apmeklējumu
rudens un ziemas sezonā;

−

Pie Lēdurgas pirmskolas izglītības grupas uzstādīti karogu masti;

−

Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Lēdurgas kultūras nama katlu mājas renovācijai.

Sunīši
−

Izstrādāts detālplānojums nekustamam īpašumam Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas
pag., Krimuldas nov. zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183;

−

Uzstādīta autobusa pieturas nojume uz autoceļa A3 Valmieras virzienā pie Sunīšu
pagrieziena. Pieturvietai uz Sunīšu ciema pieguļošā autoceļa V-92 Sunīši–Viesturi uzstādīti
5 apgaismes objekti;

−

Uzstādīti 12 apgaismes objekti alejā uz Sunīšu centru;

−

Uzstādīti četri apgaismes objekti Sunīšu centrā;

−

Izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta būvniecība Dienas centram.

Turaida
−

Atjaunots rotaļu laukums bērniem;

−

Veikta Turaidas kapu digitalizācija un izstrādāts tehniskais projekts kapu paplašināšanai un
ūdens urbuma izveidošanai. Atjaunots kapličas cokuls un veikta piebraucamā ceļa
labiekārtošana;

−

Veikts fasādes un jumta remonts Turaidas katlu mājai, nomainīti logi;

−

Piedaloties Krimuldas novada pašvaldībai izstrādāts tehniskais projekts Turaida–Sigulda ceļa
posmam.

Lode
− Izveidots basketbola un volejbola laukums Lodes parkā;
− Uzsākta Lodes ūdensapgādes un ūdenstorņa iegūšana pašvaldības īpašumā;
− Veikta Lodes parka labiekārtošana.
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4.

Krimuldas novada pašvaldības finanšu resursi

Pārskatā par budžeta izpildi uzrādīta Krimuldas novada domes budžeta izpilde 2020. gadā.
Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas principa un tajā apkopoti dati par Krimuldas novada domes
iestāžu un struktūrvienību pārskata gada ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta finansēšanu. 2020.
gada budžets tika apstiprināts 2019. gada 20. decembrī protokols Nr.12.29.p., kur apstiprinātie
Krimuldas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi – 6 122 514 EUR vērtībā, izdevumi –
8 641 029 EUR. Budžeta deficītu plānots segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz pārskata gada sākumu,
un plānots saņemt aizņēmumos – 1 281 714 EUR, projekta realizācijai
Pārskata gadā veiktas trīs pamatbudžeta izmaiņas. 2020. gada 26. jūnijā protokols Nr.10,8.p. –
palielināti pamatbudžeta ieņēmumi par 218 021 EUR, un samazināti izdevumi par 1783 EUR.
2020. gada 25. septembrī protokols Nr.14,10.p. – veiktas budžeta izmaiņas un palielināti
pamatbudžeta ieņēmumi par 533 104 EUR, kā arī palielināti pamatbudžeta izdevumi par
581 439 EUR. 2020. gada 18. decembrī protokols Nr.17,18.p. palielināti pamatbudžeta ieņēmumi par
647 290 EUR un samazināti izdevumi par 824 700 EUR.

4.1. Pašvaldības pamatbudžets
IEŅĒMUMI
2020. gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir 7 463 834 EUR, bet izdevumiem izlietoti
8 029 384 EUR. Krimuldas novada domes ieņēmumi salīdzinājumā ar 2019. gadu ir palielinājušies
par 819 576 EUR jeb 12%, bet izdevumi palielinājušies par 357 146 EUR jeb 32,1 %. Domes
pamatbudžeta finanšu deficīts 2020. gadā ir 565 550 EUR, savukārt finansiālais pārpalikums
2019. gadā bija 564 838 EUR.
Krimuldas novada domes nodokļu ieņēmumi pārskata gadā ir 3 787 706 EUR, kas ir par
157 763 EUR jeb 4 % mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Proporcionāli lielākā ieņēmumu daļa
jeb 84,6 % ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas domes pamatbudžetā 2020. gadā veido
3 204 314 EUR, un salīdzinājumā ar 2019. gadu ir par 289 633 EUR jeb 8,3 % mazāk.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2020. gadā iekasēti
441 374 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 10 148 EUR jeb 2,2 % mazāk.
Tos veido ieņēmumi par zemi, ieņēmumi par ēkām un būvēm un dzīvojamo platību, kā arī parādu
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maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi pārskata gadā iekasēti 287 833 EUR,
kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 3 717 EUR jeb 1,3 % vairāk.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par ēkām un mājokļiem 2020. gadā ir 153 541 EUR,
kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies 13 865 EUR jeb 8,28 %.
Nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā ir 503 352 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
palielinājušies par 378 784 EUR jeb 4 reizes. Lielāko īpatsvaru 96,6 % no pašvaldības pamatbudžeta
nenodokļu ieņēmumiem veido ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas un iznomāšanas, kas
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 375 121 EUR jeb 4,4 reizes. Ieņēmumi
no pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas samazinājušies par 2058 EUR jeb 23,4 %, t.sk.
Covid-19 ārkārtas situācijas ietekmē – par tirdzniecību publiskās vietās.
Krimuldas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi no maksājumiem par pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pārskata gadā ir 253 471 EUR,
kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies par 29 473 EUR jeb 10,4 %.
Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs veido 96 724 EUR jeb
38,2 % no maksas pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, tie pieauguši par 10 836 EUR jeb
12,6 %. Maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ietver maksu par mūzikas un mākslas skolām,
vecāku līdzfinansājumu, veido 70 872 EUR jeb 28 % maksas pakalpojumu, un samazinājums pret
iepriekšējo pārskata gadu ir 22 356 EUR jeb 28 %. Tas skaidrojams ar valstī izsludinātās ārkārtas
situācijas pulcēšanās aizlieguma ietekmi, un Krimuldas vidusskolas peldbaseina kapitālo remontu, jo
pakalpojumi nav pieejami. Telpu nomas un īres ieņēmumi pārskata gadā ir 56 998 EUR jeb 22,5 %
no maksas pakalpojumiem. Telpu noma un īre pret 2019. gadu samazinājusies par 29 382 EUR jeb
51,5 %. Tas saistīts ar nekustamā īpašuma pārdošanu izsolēs.
Saņemtie transferti Krimuldas novada domes pamatbudžetā 2020. gadā ir 2 919 305 EUR, kas
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 628 028 EUR jeb 27,4 % vairāk.
No tiem valsts budžeta transfertu īpatsvars 1 256 589 EUR jeb 43 % kas salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata gadu pieauguši par 199 340 EUR jeb 18,9 %. Palielinājušies transferti ar Eiropas
Savienības līdzfinansējumu par 457 633 EUR, jeb 3,5 reizes vairāk. Tas saistīts ar projektiem
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, konkrēti, grants ceļu atjaunošanai,
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – pedagogu darba algai un sociālajai
apdrošināšanai, “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
aizsardzībai Kubeseles dabas takā”, “Dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura
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traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Krimuldas novadā”.
Ieņēmumi no transfertiem finanšu izlīdzināšanas fondā palielinājušies par 240 103 EUR jeb par
40,1 %.
Transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem palielinājušies par
33 227 EUR jeb 22,37 %.
IZDEVUMI
Krimuldas novada domes pamatbudžeta izdevumiem 2020. gadā izlietots 8 029 384 EUR, kas ir
par 1 949 964 EUR jeb 32,1 % vairāk nekā 2019. gadā. Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi pārskata
gadā bija 5 546 971 EUR, kas ir par 146 846 EUR jeb 2,7 % vairāk salīdzinājumā ar 2019. gadu.
Lielāko izdevumu daļu uzturēšanas izdevumos veido atlīdzība, kas pārskata gadā bija 3 568 826 EUR
jeb 69,2 % un 64,3 % no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi
atlīdzībai palielinājušies par 233 028 EUR jeb 7 %, kas galvenokārt saistīts ar atlīdzības
palielinājumu pedagogiem. Izdevumos atlīdzībai iekļautas darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, izdevumi veselības,
dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 28 696 EUR.
Izdevumi pakalpojumiem ir 1 079 796 EUR, kas no uzturēšanas izdevumiem sastāda 19,5 %, un,
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, ir palielinājušies par 30 861 EUR jeb 2,9 %. Lielāko
īpatsvaru veido remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 56,2 % jeb 607 090 EUR. Tas
pieaudzis par 108 653 EUR jeb 21,8 %. Autoceļu un ielu uzturēšanai, gājēju ietvju izbūvei no
uzturēšanas izdevumiem izlietoti 263 343 EUR jeb 43,4 %. Ēku un būvju kārtējie remonti novada
iestādēs un dzīvokļos veikti 110 645 EUR jeb 18,2 % apmērā. Veikti vairāku nekustamo īpašumu
novērtējumi, detālplānojumi un kadastrālās uzmērīšanas, kas daļēji saistīts arī ar to pārdošanu.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
pamatlīdzekļu sastāvā, pārskata gadā ir samazinājušies par 130 723 EUR jeb 20,6 %.
Izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 2020. gadā ir 182 340 EUR, kas,
salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājušies par 19 233 EUR jeb 11,8 %.
Pārskata gadā līdzīgā apmērā kā 2019. gadā veiktas subsīdijas un dotācijas biedrībām un
nodibinājumiem: sporta un kultūras pasākumiem, sportistu atbalstam Latvijas un Eiropas
čempionātos, Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, daudzdzīvokļu māju
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siltināšanas, energoefektivitātes palielināšanas, renovācijas programmām, tradicionāli vasaras
nometnēm bērniem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies izdevumi pabalstiem, t.sk. natūrā par
14 223 EUR jeb 10,4 %. Pensionāriem – pensiju līmenis ir audzis, tomēr straujais elektroenerģijas
sadārdzinājums ir palielinājis izdevumus uz mājokļa pabalstu un medicīnas pakalpojumu pabalsta
apmaksai.
Brīvpusdienas Krimuldas novada domes abās-Lēdurgas un Krimuldas skolās no 1. līdz 4. klasei
tiek nodrošinātas no Valsts budžeta līdzekļiem. 2020. gadā Covid-19 ārkārtas situācijas laikā, kad
mācības notiek attālināti, tika organizēta bērnu brīvpusdienu pārtikas paku izdale no pašvaldības
budžeta līdzekļiem 18 533 EUR apmērā.
Par 11 328 EUR jeb 14,4 % ir samazinājušies izdevumi par dažādiem sociāliem pakalpojumiem,
kas būtiski ietekmē iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošanu. Samazinājums, galvenokārt, ir
izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Pārējie dažādu sociālo pakalpojumu izdevumi ir pagājušā
gada apjomā. Pašvaldība ir iesaistījusies ESF projektā “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti”, 2020. gadā sniegti pakalpojumi, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
gadu, ir nebūtiski palielinājušies.
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti palielinājušies par 6427 EUR jeb 3,2 %.
Tas saistīts ar izmaksu uz 1 skolēnu pieaugumu, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertu uz valsts
budžetu pieaugumu un neizmantoto transfertu atmaksu.
Kapitālie izdevumi 2020. gadā ir 2 482 413 EUR un pieaugums ir par 1 803 118 EUR jeb 3,7
reizes.
Pārskata gadā nemateriālie ieguldījumi palielinājušies par 11 596 EUR jeb 50,6 % pret
2019. gadu. Veikti ieguldījumi 9292 EUR apmērā A. Eglīša digitālajā izstādē Inciema tornī.
2020. gadā transporta būvēs, neskaitot tekošos remontus, ieguldīti 1 380 115 EUR, kas ir 11
reizes vairāk kā 2019. gadā. Ceļu kapitālie remonti veikti sekojošos posmos: Tūtumi–Valmiera,
Kuguļi–Induļi, Ilgas–Birznieki–Turaida, Čārpas–Ziemeļu kapi–Dzirnavas, Jugla–Mežapiņi, Zaltes–
Aģes ezers,

Dārza iela–Kapūnas,

Vanagi–Līves,

Ērgļi–Mālkalni–Melandri.

Inciema

torņa

pieguļošajā teritorijas gājēju celiņa rekonstrukcija 21 741 EUR. Izbūvēti gājēju celiņi arī pie Inciema
estrādes –24 044 EUR. Raganā, Saules ielā 1a autostāvvieta un gājēju ietve – 92 404 EUR. Kāpņu
izbūve Saules ielā 1a – 11 147 EUR. Gājēju celiņa rekonstrukcija Skolas ielā – 27 019 EUR.
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Inženierbūvēs ieguldīts 288 215 EUR, kas ir 3,7 reizes vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā.
Izbūvēts apgaismojums Lēdurgas Dendroparkā un gājēju celiņā, Inciemā Straupes ielā 2, Inciema
estrādē, Turaidas ielā 12, stāvlaukumā pretī PII “Ezerciems” ēkai un parkā ap to, Inciema torņa ēkas
pieguļošajā teritorijā, Raganā Saules un Skolas ielās, Sunīšos Sunīši–Viesturi. Lēdurgas skolā
ierīkots sporta stadiona mīkstais klājums. Veikta tehnisko shēmu, būvprojektu izstrāde
apgaismojuma izveidei Raganā Gavēņu, Tirgus, Skolas ielās, pieturā uz Sunīšu pagrieziena, Liepu
ielā Lēdurgā un gājēju celiņā Inciems–Lēdurga.
Pārējā nekustamajā īpašumā pārskata gadā ieguldīti 108 853 EUR, iepriekšējā gadā – nav. Veikti
sagatavošanās darbi Krimuldas vidusskolas stadiona un velotrases izbūvei, Inciema parka
labiekārtošanai.
Pārējo pamatlīdzekļu iegāde palielinājusies par 54 030 EUR jeb par 36,7 %.
Kapitālo remontu un rekonstrukciju pieaugums pārskata gadā ir 243 488 EUR jeb 11,8 reizes.
Lielākās izmaksas veiktas Krimuldas peldbaseina vannas seguma atjaunošanai. Ar SIA “Labour”
noslēgts līgums 134 446 EUR apmērā, kurš beidzies 2021. gada aprīlī. Peldbaseina vienkāršotās
atjaunošanas 2. kārta izmaksāja 117 171 EUR. Torņa ēkas siltināšanas izmaksas bija 84 430 EUR.
Līdz 2021. gada 31. oktobrim plānots nodot dienas aprūpes un rehabilitācijas centra ēkas būvniecību,
līguma apmērs ar SIA “Dakstiņa Jumti” – 366 509 EUR. 2021. gada jūlijā SIA “Dakstiņa Jumti”
plānots beigt pārskata gada septembrī iesākto katla mājas pārbūvi Sunīšos 219 700 EUR apmērā.
Būtiski ieguldījumi 2021. gadā paredzēti Krimuldas vidusskolas stadiona izveidei. Projekta
īstenošanai paredzēts aizņēmums 400 000 EUR apmērā.

4.2.

Pašvaldības 2021. gada budžeta plāns

2021. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultūras un sporta būvju uzturēšana un
telpu remonti, pašvaldības grants ceļu un ielu sakārtošana. 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, dienas aprūpes centra un dienas
centra izveidei. Šajā budžetā plānots 5 % atalgojuma pieaugums visiem pašvaldības un tās iestāžu
darbiniekiem, kuri nodrošina visu pašvaldībai uzlikto funkciju realizāciju. Jāmin, ka algas
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palielinājums pašvaldībā atpaliek no procentuālā atalgojuma palielinājuma valstī kopumā un īpaši no
valsts sektorā nodarbinātajiem.
Kā galvenie 2021. gadā plānotie uzdevumi gan ar iekšējiem pašvaldības līdzekļiem un resursiem,
gan arī piesaistot ārējo finansējumu, plānoti šādi:
−

Inciemā plānots atklāt ekspozīciju, kas veltīta Anšlavam Eglītim, saglabājot kultūrvēsturisko
mantojumu Krimuldas novada iedzīvotājiem un viesiem. Plānots atklāt digitālo ekspozīciju
par ievērojamo rakstnieku un nelielu lasītavu, kurā apkopota ar Inciemu un Anšlavu Eglīti
saistītā daiļliteratūra, kā arī izdot Anšlava Eglīša dzīvesgājuma grāmatas. Plānots turpināt
darbus pie Inciema parka sakārtošanas, meliorācijas sistēmas sakārtošanas, ielu
apgaismojuma izbūves, grantēto ielu sakārtošanas, jaunas asfalta segas izbūves (laukums pie
PII un A. Eglīša iela), kā arī veikt PII “Ezerciems” āra teritorijas labiekārtošanu un grupu
telpu remontus.

−

Lēdurgā plānots pabeigt gājēju ietves izbūvi, veikt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas un
Lēdurgas kultūras nama apkures sistēmas renovāciju, uzstādīt sētu Lēdurgas Dendroparkā un
paplašināta parka teritoriju, plānota jaunas asfalta segas izbūve pie PI Lēdurga, Krasta ielā
u.c. Turpināsies darbs pie grantēto ielu sakārtošanas;

−

Lodē plānota veco ļaužu mītnes “Pēterupe” apkures katla maiņa, lapenes un ieejas izbūve.
Lodē plānota kanalizācijas grāvju tīrīšana, ūdensapgādes sistēmas īpašumtiesību sakārtošana
un ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana;

−

Raganā 2021. gadā tiks veikta stadiona rekonstrukcija, apkures sistēmas renovācija SIA
“Krimuldas Doktorāts”, jaunas asfalta segas izbūve uz galvenajām ciema ielām, plānoti
remontdarbi Krimuldas vidusskolas telpām un labiekārtota PII “Krimulda” āra teritorija.
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. Tiks veikta
dienas aprūpes centra būvniecība;

−

Sunīšu ciemā plānota kanalizācijas stacijas un tīklu rekonstrukcija, dienas centra izveide
vietējai kopienai, ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana un jaunas asfalta segas izbūve uz
dienas centru.
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−

Turaidā plānota pazemes atkritumu konteineru izbūve un laukuma labiekārtošana, kapu
paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde un Gaujiešu ielas un ceļa līdz Siguldai
rekonstrukcija.
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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. P16/2020/RZ
Atzinums
Mēs esam veikuši Krimuldas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā
gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
o pārskatu par finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī (bilance);
o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020.gada
31.decembrī;
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī;
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī;
o 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 2020.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020.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
SIA “Nexia Audit Advice” is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member
firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network are
independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members.
Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided.
The trademarks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.
References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.
For more information, visit www.nexia.com.

Neatkarīgu revidentu ziņojums Krimuldas novada pašvaldībai

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:
o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
o 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:
o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un
o 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
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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:
o 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 nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas
informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
o 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;
o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
o 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;
o 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;
o 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.

Neatkarīgu revidentu ziņojums Krimuldas novada pašvaldībai

SIA “Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Judīte Jakovina
Valdes locekle
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 105
Valmierā, 2021.gada 5.maijā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
Judīte Jakovina, 29413681
judite.jakovina@nexia.lv

Neatkarīgu revidentu ziņojums Krimuldas novada pašvaldībai

SIA “Nexia Audit Advice” is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member
firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network
are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members.
Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided.
The trademarks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.
References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.
For more information, visit www.nexia.com.

Neatkarīgu revidentu ziņojums Krimuldas novada pašvaldībai

