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Izstrādes uzsākšana 

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam (turpmāk tekstā – Krimuldas novada 
IAS) izstrāde uzsākta, pamatojoties uz 28.04.2013. Krimuldas novada domes sēdē pieņemto lēmumu „Par 
Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.g. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7, 8.), 
apstiprinot darba uzdevumu un par izstrādes vadītāju nosakot Krimuldas novada domes priekšsēdētāju 
Guntaru Grīnvaldu. Minētais lēmums tika publicēts vietējā laikraksta „Krimuldas Novada Vēstis” 2013.gada 
maija izdevumā un Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv. 

Tās izstrādes procedūru nodrošina un izstrādi veic Krimuldas novada dome sadarbībā ar teritorijas 
plānošanas un mērniecības uzņēmumu SIA „METRUM”, ar mērķi noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības 
perspektīvu aprakstoši un grafiski. 

25.10.2013. tika pieņemts Krimuldas novada domes lēmums „Par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2038.g. darba grupas izveidošanu” (protokols Nr.20, 1.)., ar kuru tika izveidota Krimuldas 
novada IAS darba grupa 8 cilvēku sastāvā. 

Pieņemot lēmumu par Krimuldas novada IAS izstrādi, Krimuldas novada pašvaldība (09.09.2013. vēstule 
Nr.9-19/602) informēja Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk tekstā – VPVB) par plānošanas 
dokumenta izstrādes uzsākšanu, lai attiecīgā institūciju varētu pieņemt lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu, kā to nosaka 23.03.2004. MK noteikumi 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Izvērtējot iesniegumā iekļauto 
informāciju, VPVB 26.09.2013. pieņēma lēmumu Nr.46 par minētās procedūras nepiemērošanu. 

Krimuldas novada IAS izstrādes laikā, sākot ar stratēģijas sagatavošanas posmu un projekta izstrādi, tika 
veikta virkne aktivitāšu, kas nodrošina ieinteresēto sabiedrības grupu, atbildīgo speciālistu un visu 
Krimuldas novada iedzīvotāju informēšanu. 

Lai nodrošinātu 16.10.2012. MK noteikumos Nr.711 un „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” un 25.08.2009. MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” noteiktās prasības attiecībā uz sabiedrības iesaisti plānošanas procesā, Krimuldas 
novada pašvaldība aicināja termiņā līdz 2013.gada 30.septembrim iedzīvotājus un citus interesentus izteikt 
priekšlikumus par Krimuldas novada ilgtermiņa nākotnes redzējumu gan brīvā formā, iesniedzot 
iesniegumu, gan aizpildot aptaujas anketu. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tika publicēta  
laikraksta „Krimuldas Novada Vēstis” 2013.gada septembra izdevumā, Krimuldas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv. 

Veiktās iedzīvotāju aptaujas mērķis bija radīt iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem izteikt savu 
viedokli par Krimuldas novada attīstības perspektīvām, apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem un 
citiem iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, kas tika ņemta vērā nosakot Krimuldas novada nākotnes 
attīstības prioritātes. Ar aptaujas anketu palīdzību, viedokli par Krimuldas novada pašvaldības vērtībām un 
trūkumiem, kā arī prioritātēm izteica 44 respondenti. 

Krimuldas novada pašvaldība nosūtīja vēstules arī kaimiņu pašvaldībām (Limbažu, Pārgaujas, Līgatnes, 
Siguldas, Inčukalna un Sējas novada domei) ar aicinājumu iesaistīties un sniegt viedokli/priekšlikumus par 
pašvaldību kopīgajām funkcionālajām saitēm un interešu teritorijām, lai ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
iekļautu iespējamos attīstības virzienus arī ārpus Krimuldas novada administratīvajām robežām. Atbildes 
vēstule tika saņemta no Siguldas novada un Pārgaujas novada pašvaldības. Siguldas novada pašvaldība 
norādīja, ka pašvaldība šobrīd strādā pie savas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un konkrēti priekšlikumi par 
novadu sasaisti radīsies darba gaitā, savukārt Pārgaujas novada pašvaldība informēja, ka Pārgaujas novada 
izstrādātajā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir norādītas Pārgaujas novada funkcionālās saites, kā arī kopīgās 
interešu teritorijas, kuras ņemamas vērā izstrādājot Krimulda novada stratēģiju. 
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Izstrādes procesa gaitā organizētās tikšanās un darba grupas 

Darba izstrādes procesā tika organizētas vairākas darba grupas, kurās piedalījās gan ar lēmumu 
apstiprinātie darba grupas dalībnieki, SIA „METRUM” pārstāvji, gan citi novada pašvaldības speciālisti un 
iedzīvotāji, kuri izteica vēlmi piedalīties plānošanas dokumenta izstrādē. 

� 14.11.2013. Krimuldas novada domes telpās tika organizēta pirmā tikšanās jeb uzsākšanas darba 
grupa, kurā SIA „METRUM” speciālisti sniedza ieskatu par Krimuldas novada IAS sākotnējiem 
uzstādījumiem un izejas pozīcijām. 

� 05.12.2013. tika organizēta otrā izstrādes darba grupa, kurā diskusija tika virzīta uz novada 
apdzīvojuma esošo un perspektīvo struktūru, pakalpojumu pieejamību, par tūrisma attīstībai 
labvēlīgām teritorijām un tūrisma attīstības iespējām novadā. 

� 09.01.2014. darba grupā SIA „METRUM” savā prezentācijā sniedza skatījumu par Krimuldas novadu 
apkārtējo teritoriju kontekstā, esošajiem dabas resursiem, esošajām un iespējamajām 
perspektīvajām uzņēmējdarbības nozarēm, kā arī tika pārrunāta sagatavotā kartoshēma „Krimuldas 
novada apdzīvojuma struktūra un tā saites ar apkārtējām teritorijām”. Uz tikšanos tika aicināts un 
piedalījās arī Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis – plānošanas speciāliste Lita Cielava, kura 
informēja darba grupas dalībniekus par Rīgas plānošanas reģiona aktualitātēm attīstības plānošanas 
jomā. 

� 20.02.2014. darba grupas dalībnieki pārrunāja sagatavotā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
darba versijas risinājumus. 

Publiskā apspriešana 

Krimuldas novada IAS projekta publiskā apspriešana tika organizēta, pamatojoties uz 28.03.2014. Krimuldas 
novada domes sēdē pieņemto lēmumu „Par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2038.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.4, p.2). 

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 07.04.2014. līdz 05.05.2014., savukārt publiskās 
apspriešanas sanāksmes/diskusijas tika organizētas: 

� Inciema bibliotēkā 24.04.2014. plkst.15.00 
� Lēdurgas pagasta pārvaldē 24.04.2014. plkst.17.00 
� Krimuldas novada domē 24.04.2014. plkst.19.00. 

Paziņojums par Krimuldas novada IAS projekta publisko apspriešanu tika publicēts un ar izstrādāto 
plānošanas dokumentu bija iespējams iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.krimulda.lv. Ar izstrādāto dokumentu visu publiskās apspriešanas laiku varēja iepazīties arī iepriekš 
minētajās sanāksmes vietās, kā arī SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv. 

Publiskās apspriešanas laikā par izstrādāto Krimuldas novada IAS projektu tika saņemti 3 Krimuldas novada 
iedzīvotāju rakstiski priekšlikumi/iebildumi. Priekšlikumi tika saņemti arī publiskās apspriešanas sanāksmju 
norises gaitā (skatīt 4.1.sadaļu „Saņemtie priekšlikumi/iebildumi par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas projektu”). 

Rīgas plānošanas reģiona atzinums 

Pamatojoties uz 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, Krimuldas novada pašvaldība 05.06.2014. elektroniski 
iesniedza izstrādāto Krimuldas novada IAS Rīgas plānošanas reģionam izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. 

Rīgas plānošanas reģiona atzinums saņemts 30.06.2014. (25.06.2014. vēstule Nr.SA-2./22). Saskaņā ar 
minēto atzinumu, Krimuldas novada IAS veikti redakcionāli labojumi, papildinot rezultatīvo rādītāju tabulu, 
tajā norādot šo rādītāju pašreizējās vērtības. 

Apstiprināšana 

Krimuldas novada IAS apstiprināta 25.07.2014., pieņemot Krimuldas novada domes lēmumu „Par Krimuldas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam apstiprināšanu”.  
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Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma/iebilduma būtība 
Komentārs par 

priekšlikuma/iebilduma 
ņemšanu vērā 

1. Inga Polāne 
(saņemts, 
aizpildot 

Krimuldas novada 
pašvaldības mājas 

lapā publicēto 
aptaujas anketu) 

Novada vizītkarte 
Domāju, ka novada analīze, kas nosaukta par vizītkarti, ir par maz. 
Nepieciešams atspoguļot kā NVO darbību, tā kultūras resursus 
pagastos, piemēram, kolektīvi, izglītība, sports, pakalpojumi 
iedzīvotājiem, piemēram, sociālie, mūžizglītība. Tā kā novada 
esošās situācijas analīze ir apvienota ar stratēģisko plānošanu, tad 
redzu, ka dažas jomas nav apskatītas. 
Izvērtējama trūkumi vēlāk atspoguļojas šaurā resursu un iespēju 
apzināšanā un plānošanā. Iespējams, ka tas tiks iekļauts Attīstības 
programmā, bet par to nav pārliecības, iepazīstoties ar 
dokumentu. 

1.2.punktā analizēta tikai neliela daļa no novada raksturojošiem 
lielumiem, kur – izglītība, sports, kultūra, sociālie pakalpojumi, 
NVO, sabiedriskās aktivitātes u.c. 

Stratēģiskā daļa 
2.2.Stratēģiskie mērķi 
Ierosinu mainīt 1) „iedzīvotāju labklājība” ir šaurs jēdziens, kas 
neietver vispārēju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. 

2.3. nosakot attīstības prioritātes, lielāks uzsvars jāliek uz 
iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšanu. 39.punkts. NVO 
aktivitātes un darbība ir plašāka par saiknes uzlabošanu ar 
pārvaldes institūcijām. NVO rada pakalpojumus, jaunas idejas 
sabiedriskām aktivitātēm, inovatīvu pieeju u.c. 

42.punktā domāju, ka arī citas iedzīvotāju grupas ir pelnījušās būt 
atbalsta politikas prioritātēs - ne tikai bērni un jaunieši, jo izejot 
no šīm prioritātēm, arī vēlāk stratēģijā netiek minētas citas 
iedzīvotāju mērķgrupas. Seniori, ģimenes ar bērniem u.c. 

Telpiskās attīstības perspektīva 
3.1.konstatācija ir kopās ar to, ko plāno un tādēļ, kas nav 
konstatēts, to arī neplāno – 55.punkts – precizējums pie 
iedzīvotāju pārvadājumiem, tie nevar iekļaut sociālās aprūpes 
pakalpojumus. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana ir pašvaldības 
funkcija, tam jāparādās gan konstatējošā daļā, gan plānojot 
nākotnes pakalpojumus iedzīvotājiem, bet šajā sadaļā par to nav, 
novadā sociālo pakalpojumu jomā ir daudz ko attīstīt, tas būtu 
jāparedz stratēģijā. 

57. un 58.punkts. Jaunieši ir īpaša mērķgrupa, bet ir arī citas 
sociālās mērķgrupas kā jau iepriekš minēju. Varbūt šeit ir vieta 
dažādu pakalpojumu ieviešanas uzskaitījumam, piemēram, dienas 
centri dažādām sabiedrības grupām, NVO atbalsts, projektu 
konkursi iedzīvotāju aktivitāšu atbalstam u.c. 

• Inovatīvu pakalpojumu plānošana iedzīvotājiem; 

• Vides pieejamība iestādēs, sabiedriskā vietā; 

• Bezvadu interneta punktu izveide, svarīgi arī tūrismam. 

14.lpp. pie veselības pakalpojumiem nav minēts Lēdurgas 
doktorāts. 

Vai bezmaksas interneta punkti novadā nav? 

3.3. Svarīgi ir ielikt par Lēdurgas ciema centra sakopšanu, gājēju 
celiņu izveidi, jo šeit ir 2 baznīcas un reljefs ir skaits, tikai 
nesakopts. 

 
Priekšlikumi kopumā ir 
atbalstīti, bet ņemot vērā 
dokumenta detalizācijas 
pakāpi, kā arī jau uzsākto 
Krimuldas novada domes 
darbu pie Attīstības 
programmas un teritorijas 
plānojuma izstrādes, 
stratēģijas gala redakcijā ir 
iekļauti tikai tie 
priekšlikumi, kas ir tieši 
attiecināmi uz šo 
dokumentu. 
 
Nomainīts 2.2.sadaļas 
35.punktā minētais no 
„iedzīvotāju labklājības 
līmeņa paaugstināšana” uz 
„iedzīvotāju dzīves līmeņa 
paaugstināšana”. 
39.punktā ir  uzsvērta 
pašvaldības saikne ar NVO 
un to ieguldījums tās 
uzlabošanā, bet nav 
nepieciešams uzskaitīt 
NVO darbības sfēras. 
42.punkts – redakcionāli 
precizēts teksts. 
 
 
55.punkts - redakcionāli 
precizēts teksts, 
papildināts 58.punkts. 
 
 
 
 
 
Priekšlikums attiecas uz 
attīstības programmu, bet 
vides pieejamība – uz 
teritorijas plānojumu un 
apbūves noteikumiem. 
Papildināts 59.punkts. 
 
 

Karte 14.lpp. papildināta, 
atzīmējot iztrūkstoši 
Lēdurgas doktorātu.  
 
Papildināts 73.punkts par 
novadam raksturīgo 
reljefu. 

IV PRIEKŠLIKUMI 
4.1. Saņemtie priekšlikumi/iebildumi par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu 



44 

3.4. Lēdurgā ir nozīmīgas kultūras un etnogrāfiskās tradīcijas, 
piemēram, folkloras kopa „Putni”, kuras arī jāmin kā atbalstāmas 
tradīcijas līdzās Imanta Ziedoņa centram. 
„Pateicoties” Lēdurgas pagasta neieinteresētībai esam jau 

zaudējuši grupu „Delve”, kuras dalībnieki puse ir no Lēdurgas un 

tagad nes Vidrižu un Limbažu novada vārdu Latvijā un pasaulē, tā 

var daudz zaudēt… 

20.lpp. Lēdurgā ir arī pareizticīgo baznīca, ļoti interesanta veidola. 

Lēdurgā ir arī pensionāru biedrības izveidots „Kamolīša parks”, 
kurš sakopts sabiedriskā kārtā un tiek uzturēts, tas vispār nav 
minēts. 

3.5.sadaļa – nepiekrītu un iebilstu 92.punktā uz visu stratēģijas 
darbības laiku 25 gadiem kā prioritāri attīstāmā teritorija tiek 
noteikta Gaujas nacionālā parka teritorijas daļa. Novads nav liels, 
var likt visu teritoriju. Tas neparedzēs iespēju Attīstības plānā, 
pirmkārt, iestrādāt dabas tūrisma un rekreācijas attīstības 
perspektīvas ieceres Lēdurgas pagastā. Iespējams, ka mēs varam 
attīstīt sakrālo tūrismu, senioru tūrismu, etnogrāfisko tūrismu vai 
ko citu. Radošiem cilvēkiem ideju būs daudz. Noņemot šo iespēju, 
tiks radīta vēl lielāka plaisa pagastu vidū. 

3. Dokuments liek uzsvaru uz Infrastruktūru, vidi un tūrismu. 
Attīstības stratēģijas būtība ir veicināt dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu, par cilvēkiem šajā dokumentā ir par maz. 

4. Dokumenta izstrādē jūtama Lēdurgas izstumšana un prioritāšu 
saraksta, tas nav pieļaujams. Es tagad dzīvoju Lēdurgā un man šī 
vide ir kļuvusi tuva un mīļa, tādēļ izstrādājot šo stratēģiski svarīgo 
dokumentu, mēs nevaram ietekmēties no kādu vadības cilvēku 
nesaskaņām. 

Paskaidrojam, ka 20.lpp. ir 
konsekventi ir minētas 
tikai tās baznīcas, kas 
atrodas valsts aizsardzībā, 
attiecīgi ir valsts 
aizsardzībā esoši kultūras 
pieminekļi.  
 

Priekšlikums attiecas uz 
Attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu. 

Stratēģija paredz tūrisma 
pakalpojumus attīstīt visā 
novada teritorijā, bet GNP 
ir minēta kā prioritāri 
attīstāmā teritorija, jo šajā 
teritorijā ir virkne dažādu 
ierobežojumu citai 
saimnieciskai darbībai. 
Papildināts 94.punkts, 
uzsverot tūrisma attīstību 
arī Lēdurgā. 
3. Dokuments ir 
strukturēts pa tēmām, 
veltot atsevišķu sadaļu arī 
apdzīvojumam. 
4.- 

2. Lelde Enģele 
(saņemts e-pasta 

formātā) 

Paldies par ilgtspējīgo un sabalansēto skatījumu uz novada 
attīstību, kopumā atbalstu izvēlētos risinājumus. 

Īpaši simpātiski, ka attīstības plāni balstās uz reālo situāciju, 
novada vēsturi un konkrēto vietu īpatnībām un ka "Krimuldas 
novada attīstības vīzija skaidrojama no trīs ilgtspējīgas attīstības 
vienlīdz svarīgajām dimensijām - sabiedrība, vide un ekonomika." 

Ļoti pozitīvi, ka arī meliorētās mazās upītes tiek minētas kā 
bioloģiskajai daudzveidībai un ainavai nozīmīgas. 
Tas viss ir jāsaglabā arī stratēģijas gala redakcijā! 

Zinot vietējo situāciju, daži precizējoši priekšlikumi: 

1) Cik pamatoti ir 48.rindkopā minēt ūdensslēpošanu kā 
atsevišķu tūrisma veidu? Jā, novadā ir daudz ezeru, Aģes un 
Aijažu ezeri ir lieli, bet lielākajā platībā arī tie ir sekli un dūņaini 
un pieejami no atsevišķām vietām, pārējie vismaz man 
zināmie ir mazi, grūti pieejami un sekli. Tādējādi rodas šaubas 
par novada ezeru piemērotību ūdensslēpošanai, rēķinoties ar 
vides aspektiem un klusās atpūtas piekritējiem. Manuprāt, 
novada ezeriem daudz piemērotāks stratēģisks tūrisma 
virziens ir turpat 48.rindkopā minētais atpūta uz ūdens, 
makšķerēšana (Aģes ezers, Aijažu ezers). Par iespējām 
izmantot motorizētos ūdens transporta līdzekļus var diskutēt 
arī šī tūrisma veida ietvaros. Tādēļ priekšlikums 48. rindkopas 
3. punktā svītrot vārdus " un ūdensslēpošana (novada ezeri)". 

2) Priekšlikums papildināt 62.rindkopu, ka rekonstruējot ceļus, 
saglabājamas alejas. 
Manuprāt, alejas un koku rindas gar ceļiem ir viena no 
raksturīgām Krimuldas novada iezīmēm. Par koku saglabāšanu 

1) Priekšlikums atbalstīts, 
un 48.punkta minētā 
daļa definēta sekojoši – 
„Aktīvais tūrisms – 
ūdenstūrisms (Gauja un 
Lojas upīte), kājnieku 
tūrisms un pārgājieni, 
izjādes ar zirgiem, auto 
un mototūrisms, 
peldēšana (baseins), 
perspektīvā – 
ekotūrisms un 
velotūrisms”. 

2) Priekšlikums atbalstīts, 
un 62.punkts definēts 
sekojoši – „Veicot ceļu 
rekonstrukciju (pārbūvi) 
nepieciešama 
veloceliņu izbūve, bet 
apdzīvotajās vietās arī 
gājēju ietvju un ielu 
apgaismojuma izbūve. 
Rekonstruējot ceļus, 
saglabājamas alejas kā 
viena no raksturīgām 
Krimuldas novada 
iezīmēm.” 
Priekšlikums atbalstīts, 
un 73.punkts noteikts 
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ceļu malās Inciemā un Turaidā diskusijas nesen bija 
"aizskanējušas līdz Rīgai". Diemžēl Gulbenes novadā smaga un 
pārāk vēlu uzsākta diskusija par alejas saglabāšanu beidzās ar 
platāku asfaltētu ceļu un vairāku simtu koku, tostarp veselīgu 
resnu ozolu nociršanu. Taču, ja aleju saglabāšana ir viens no 
uzdevumiem jau plānojot ceļu rekonstrukciju, tad ir iespējams 
atrast risinājumus arī koku saglabāšanai un izvairīties no 
konfliktiem un tiesvedību riska. Aleju un koku saglabāšana būs 
aktuāla arī stratēģijā paredzētā prioritārā ceļa V81 Lēdurga - 
Inciems rekonstrukcijā. 
Aleju saglabāšana un savlaicīga kopšana un atjaunošana atbilst 
arī stratēģijas 3.3.nodaļā minēto "zaļo koridoru" sistēmas 
uzturēšanai. Priekšlikums papildināt 73.rindkopu, ka nozīmīgi 
un saglabājami zaļo koridoru elementi ir arī alejas un koku 
rindas. 

3) Ne šai stratēģijai, kas jau ir darba grupā izdiskutēta, bet 
priekšlikums turpmākai diskusijai ar AS „Latvijas Valsts meži”, 
dažu privāto zemju īpašniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldi 
un dabas aizsardzības speciālistiem par purvu un mežu 
teritorijas uz austrumiem no Aģes ezera izpēti un vienotu un 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, arī ezera kontekstā (dabas 
aizsardzība, tūrisms, saprātīga mežsaimnieciskā darbība). Šī 
teritorija ir ļoti interesanta (reljefs - augsti vaļņi abpus ezeram, 
purvu, meža salu un pussalu mozaīka, aizsargājamās augu 
sugas meža silpurene un plakanstaipeknis (iespējams, arī citas 
sugas), kādreizējais "maijpuķīšu liegums Lēdurgas pagastā") un 
šīs vērtības būtu jāsaglabā. 

sekojošā redakcijā – 
„Zaļos koridorus ciemos 
veido mazstāvu 
dzīvojamā apbūve 
(dārziņi u.tml.), 
atsevišķi parki un 
skvēri, daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves 
plašie pagalmi un 
ūdensmalas. Nozīmīgi 
un saglabājami zaļo 
koridoru elementi ir arī 
alejas un koku rindas. 
Ciemu telpiskajā 
struktūrā bez pamata 
funkcijas (dzīvojamās, 
rekreācijas) zaļie 
koridori pilda arī 
pārvietošanās funkciju 
– tie nodrošina 
iedzīvotājiem iespēju 
pārvietoties no viena 
zaļās struktūras centra 
uz otru pa kvalitatīvu un 
vizuāli pievilcīgu 
publisko ārtelpu. 

3) Priekšlikums pieņemts 
zināšanai. 
 

3. Zane Zīle 
(saņemts uz e-
pastu, papildus 

sniegti komentāri 
arī IAS 

dokumentā) 

Ļoti labi, ka beidzot novadā sākas pārmaiņas. Jūtama virzība un 
domas par kopību un nākotni! „Stratēģijā” atradu daudz teicamu 
punktu, kas iepriecina un liek ticēt pārmaiņām. Bet vienmēr jau 
gribas vēl un vēl. Un katram savs lauciņš tas tuvākais. 

 

 

 

 

 

Dalīšos pārdomās par to, kas, manuprāt, pietrūkst.  

• Gribētos, lai būtu pieminēti cilvēki - vietējie novada 
iedzīvotāji. Cilvēki ir viens no galvenajiem resursiem, kas 
jānotur un jāmotivē šeit palikt strādāt un dzīvot, kuru dēļ 
novads pastāv. Ja nebūs cilvēku, nebūs ne uzņēmējdarbības, 
ne tūrisma. 

• Nav pieminēts atbalsts sporta attīstībai vai tautas sporta 
kustībai. Bet domājot par jauniešu (un ne tikai jauniešu) 
brīvā laika piepildīšanu, par kopības sajūtas veidošanu, kāds 
stimuls būtu nepieciešams, vismaz pieminot kā atbalstāmu 
jomu. Tad pamazām var meklēt līdzekļus un veidot 
infrastruktūru. 

•  Kultūra! Pieminot attīstības plānā kultūru tikai vienā 
rindkopā, nerodas pārliecība par šīs nozares nepieciešamību 
vispār. Bet nekas pats no sevis nerodas un nenotiek! Mana 
pārliecība ir tāda – bez kultūras, bez audzināšanas kultūras 
jomā, neveidosies ne pilsoniska sabiedrība, ne 
tautsaimniecība. Par aizmirsto kultūras nozari visā valstī jau 

Priekšlikumi kopumā ir 
atbalstīti, bet ņemot vērā 
dokumenta detalizācijas 
pakāpi, kā arī jau uzsākto 
Krimuldas novada domes 
darbu pie Attīstības 
programmas un teritorijas 
plānojuma izstrādes, 
stratēģijas gala redakcijā ir 
iekļauti tikai tie 
priekšlikumi, kas ir tieši 
attiecināmi uz šo 
dokumentu: 
- Sabiedrība (t.sk. vietējie 
iedzīvotāji) ir noteikta kā 
viena no trīs ilgtspējīgas 
attīstības vienlīdz 
svarīgajām dimensijām 
(minēts 30.punkta 1.daļā). 
-  Papildināts 57. un 
100.punkts. 

 
 
 
-  Papildināta 3.4.nodaļa ar 
papildus punktu par 
kultūras jomas attīstības 
nepieciešamību novadā. 
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liek manīt sabiedrības daļa, kas spēj tikai prasīt, neko 
nedodot un necenšoties neko sasniegt. Tiek audzināta 
tehnokrātu un patērētāju sabiedrība. Ir ļoti svarīgi audzināt 
sabiedrības radošo potenciālu, kas saglabā un kopj savu 
kultūras mantojumu, veicina jaunrades procesus un attīsta 
daudzveidīgu kultūras vidi. Pretējā gadījumā mēs stāvam pie 
savas tautas kapa. Varbūt skan emocionāli un sakāpināti. Bet 
dažu paaudžu laikā tas notiks, ja mēs to neapturēsim! Vēl 
mēs to varam! Ir jātic, ka varam. Un jādara! Savus 
priekšlikumus izteicu lapās ar nosaukumu „Varbūt noder” un 
arī komentāros „attīstības stratēģijas” lapu malā. 

Jā, kultūra prasa ieguldījumus! Bet tas pienesums, kas tiek dots 
atpakaļ, nav izmērāms ne latos, ne dolāros.  

Un varbūt tomēr: 

•  ja cilvēki nebrauc prom no novada, strādā un dzīvo šeit– 
tātad maksā nodokļus;  

• pārstāvot novada kolektīvus citos novados un citās valstīs, ar 
lepnumu stāsta par savas dzimtās vietas iespējām un 
priekšrocībām, tā ieinteresējot citus šeit atbraukt ciemoties 
ekskursijās – un atkal novadam ienākumi; 

• utt. 
Būtu interesanti izpētīt un aprēķināt šo ieguldījumu atdevi. 

Nedaudz par kopējo iespaidu. 

Vēsturei varbūt varam atrast sākumu ar Lībiešu cilšu teritorijām, 
bet vēsture turpinās. Un tie notikumi, kas bijuši pirms 30gadiem, 
pirms 20gadiem, pat pirms 5gadiem? Arī tā ir vēsture. Un vēl dzīva 
– cilvēku atmiņās un fotogrāfijās. Lai cilvēki lepotos ar sava 
novada vēsturi un tradīcijām nepietiek ar senvēstures 
atgādinājumu. Tradīcijas un vēsture jāieauž šodienā. Šo 
jautājumu, protams, var attīstīt gari un plaši, bet, saprotu, ka tas 
nav „stratēģijas” uzdevums. Gribēju tikai pateikt to, ka vairakkārt 
pieminot un izceļot vienu posmu, pārējie tiek nolikti malā. 
Vajadzētu vispārināt! Vairakkārt pieminēta un uzsvērta arī tūrisma 
attīstība. Tas, ka attīstīsies tūrisms, ir ļoti laba perspektīva. 

Neko no visa nenoliedzot (ne vēsturi, ne tūrismu), gribu tikai vērst 
uzmanību, lai visas jomas tiktu minētas sabalansētā vai apzināti 
izceltā kārtībā. 
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V CITA INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI 
5.1. Krimuldas novada domes vēstules kaimiņu pašvaldībām par līdzdalības iespējām, t.sk. kaimiņu pašvaldību 
atbildes vēstules 
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V CITA INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI 
5.2. Krimuldas novada domes vēstules, t.sk. iesniegums, Vides pārraudzības valsts birojam lēmuma pieņemšanai 
par SVIN piemērošanu/ nepiemērošanu   
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V CITA INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI 
5.3. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par SIVN nepiemērošanu  
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VI RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS 
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