
KRIMULDAS NOVADS



Ziņas par novadu

• Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā, apvienojot 
Krimuldas un Lēdurgas pagastus, tika izveidots Krimuldas novads

• Krimuldas novads aizņem 341 km2 lielu teritoriju. Krimuldas pagasta 
platība ir 178,32 km2 un Lēdurgas pagasta platība ir 162,68 km2

• Uz 2018. g. 1. jūliju novadā iedzīvotāju skaits ir 5160, no tiem Lēdurgas 
pagastā 1401 un Krimuldas pagastā 3759.

• Novada apdzīvotās vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši, 
Turaida



Mūsu novada prioritātes: 
Aktīva un izglītota sabiedrība

• 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 

• 2 vispārējās izglītības iestādes un 2 interešu izglītības 
iestādes

• 5 bibliotēkas 

• 2 brīvdabas estrādes un 3 sportas bāzes 



Kultūra: Krimuldas Tautas nams un Lēdurgas kultūras nams 





Krimuldas novada pašvaldībā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles 
centru (turpmāk - SPKC) uzsākam 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) 



Prioritātes: Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves 
vide

Attīstības prioritātes:

Ūdenssaimniecības infrastruktūra

Enerģētikas infrastruktūra

Atkritumu apsaimniekošana

Novada publiskais un dzīvojamais fonds

Teritoriju sakārtošana un labiekārtošana

Ceļu un ielu infrastruktūra

Pasažieru pārvadājumi



Projekti infrastruktūras sakārtošanai:

• Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krimuldas novada 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, projekta Nr. 
KPFI-13.2/19.

Projekta ietvaros veikta apgaismojuma lampu nomaiņa un uzstādīti 167 LED 
gaismekļi trijos Krimuldas novada ciemos.

• Projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krimuldas novadā” 
(3DP/3.2.2.20/14/IPIA/VRAA/045/074), Izveidota un paplašināta piekļuve 
internetam 4 Krimuldas novada apdzīvotās vietās – Inciemā, Lēdurgā, 
Raganā un Sunīšos.

• Lēdurgas ciematā senioru biedrība «Kamolītis» realizē projektu veltītu 
Latvijas 100gadei un savai mīļajai Lēdurgai, izveidojot un labiekārtojot 
ciemata centrā parku 2,2ha platībā. ELFLA finansēts projekts „Zaļā 
veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei”, iesnieguma Nr.16-04-AL20-
A019.2201-000010



Projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie 
stādījumi” Lēdurgas Dendroparka labiekārtošana 2017-2018.

Esam gandarīti par iespēju paveikt Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas 
rekonstrukcijas un labiekārtojuma Tehniskā projekta 1. kārtu. 
LVAF finansējums un Krimuldas novada domes līdzfinansējumu. 
Attiecināmās izmaksas 66 155,57 EUR.



Projekts "Meliorācijas sistēmu atjaunošana Raganā, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads” iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184, 

2017.-2018.gads. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 199051 Publiskais 
finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 179145  Krimuldas novada 
domes līdzfinansējums 10% – EUR 19 905



2018 Pašvaldības rīkots konkurss līdzfinansējuma saņemšanai 
Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 
vizuālā stāvokļa uzlabošanai



Uzsāktie projekti

1. 2018. gada aprīlī Krimuldas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības 
fondu (LVAF) uzsāka projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu (Projekta 
Reģ. Nr.1-08/278 /2018, 

2. Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu īsteno  ES projektu “Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Projekta nr. 
9.2.2.1./15/I/002. Uzsākta projekta sagatavošana ERAF finansējuma piesaistei 
infrastruktūras izbūvei Dienas aprūpes centram Raganā.

3. Krimuldas novada dome uzsākta projekta sagatavošana par pašvaldības īpašumā 
esošo ceļu ar grants segumu pārbūvi, pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos«.



Uzņēmējdarbība un tūrisms

Populārākās nozares:

mežistrāde, ēdināšana, grāmatvedības pakalpojumi, 
lauksaimniecība, mazumtirdzniecība; pārstrāde

45% novada teritorijas aizņem meži, 36% 
lauksaimniecības zemes, 10% purvi

Graudaugu platības ~ 2134 ha; kartupeļu platības - 193 
ha; augļu dārzu, ogu, dārzeņu platības - 234 ha:



Tūrisms un atpūta

• Nozīmīgākie apskates objekti novadā ir Turaidas 

muzejrezervāts, 

• Inciema parks un Anšlava Eglīša dzimtai piederējusi 

muiža

• Krimuldas evaņģēliski luteriskā baznīca, Kubesele

• Lēdurgas Dendroparks, 

• Aktīvās atpūtas komplekss „Reiņa trase”,

• Imanta Ziedoņa muzejs „Dzirnakmeņi”

• Īpaši aizsargājamās teritorijas



Lielākie sporta notikumi, kas piesaista tūristus



Galveno ceļu krustpunktā: 



Uzņēmējdarbības atbalsts





Prioritātes: Novada vienotība un identitāte

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





NVO un kopienas iniciatīvu atbalsts 
• Lāčplēša dienas priekšvakarā Krimuldas novada 

Inciemā, Sporta un atpūtas centrā “Namiņš”, 
norisinājās Lāčplēša kauss spiešanā guļus uz 
atkārtojumu skaitu Krimuldā

8. decembrī notiks tradicionāli lielākais spēka 
sporta notikums – Latvijas čempionāts klasiskajā 
svaru stieņa spiešanā guļus.
Pērn sacensībās piedalījās gandrīz 200 dalībnieki!



NVO SEKTORA AKTIVITĀTES



NVO SEKTORA un IEDZĪVOTĀJU AKTIVITĀTES



Ilgtermiņa redzējums...

Krimuldas novads – klusa, zaļa un kultūras vērtībām bagāta mājvieta 
ģeogrāfiski un ekonomiski izdevīgā vietā. 

Pietiekami tuvu, lai rastu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības 
attīstībai, pietiekami tālu, lai piedāvātu ekoloģisku vidi.



VIDEO



www.krimulda.lv
visitkrimulda.lv

facebook.com/TeiksmainaKrimulda
instagram.com/Teiksmaina_Krimulda

Krimuldas novads


