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1.§
Par administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes novadam
Babītes novada pašvaldības dome izskata domes priekšsēdētāja sagatavoto ziņojumu
par Babītes novada pašvaldības spēju būt patstāvīgai un pašpietiekamai pašvaldībai, atklāti
balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, E.Vinceviča, G.Štolcers,
Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis,
„atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sagatavoto informāciju ar secinājumiem par administratīvi teritoriālas
reformas piedāvājumu Babītes novadam.
2. Apstiprināto informāciju un secinājumus nosūtīt:
2.1.Latvijas Republikas 13.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijai.
2.2.Latvijas Republikas Ministru prezidentam.
2.3.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

Par administratīvi teritoriālās reformas piedāvājumu Babītes novadam
Sabiedriskajai apspriešanai piedāvātais Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma
modelis paredz apvienot Babītes un Mārupes novadus, izveidojot Mārupes novadu ar vairāk kā
30 000 iedzīvotājiem un kopējo platību 347 km2. Jautājums- vai tas ir lietderīgi, kam un
kādi būtu ieguvumi?
Vispārēja informācija par Babītes novadu
Babītes novads izveidots 2009.gadā, apvienojot Babītes pagastu un Salas pagastu,
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, un kas atbilst 2000.gada
Pašvaldību lietu pārvaldes pasūtītam pētījumam par Rīgas rajona reorganizāciju. Novada
kopējā teritorija ir 243 km2, no kuras ap 62% aizņem meži, purvi un ūdeņi.
Novada teritorija robežojas ar Mārupes, Olaines un Jelgavas novadiem, kā arī ar Rīgu
un Jūrmalu. Attālumi starp novada attālākajām robežām: robeža ar Rīgu Kleistos un robeža ar
Jūrmalu apdzīvotajā vietā Kūdra (autoceļš A10) ir 36,4 km; robeža ar Rīgu Kleistos un robeža
ar Jelgavas novadu apdzīvotā vietā Kalnciema masīvs - 32,1 km. Attālums no administratīvā
centra Piņķos līdz novada attālākajam punktam Kūdrā ir 30,5 km, divreiz šķērsojot Jūrmalas
pilsētas teritoriju, līdz Kalnciema masīvam - 22,4 km, bet līdz Salas pagasta Spuņciemam - 20
km. Novada teritoriju šķērso trīs valsts galvenie autoceļi – A5 Rīgas apvedceļš, A9 Rīga –
Liepāja, A10 Rīga- Ventspils un elektriskā dzelzceļa līnija Rīga – Tukums.
Piņķu ciems ir izteikts novada administratīvais centrs, jo te izvietotas visas
pašvaldības institūcijas - Administrācija, Bāriņtiesa, Sabiedriskās kārtības daļa kopā ar Valsts
policijas atbalsta punktu, Babītes vidusskola, Kultūrizglītības centrs, Babītes Mūzikas skola,
bibliotēka, Babītes sporta komplekss, pirmsskolas izglītības iestāde, Sociālais dienests un
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Babītes
siltums, kā arī Piņķu pasta nodaļa un doktorāts. Tāpat Piņķos atrodas trīs privātās starptautiskās
skolas – Latvijas starptautiskā skola (ISL), Britu skola Latvijā (King's College) un Starptautiskā
vidusskola "Ekziperī" (Exupery International School), kurās jau uzsākta papildu telpu
būvniecība, tāpat Piņķos darbojas arī vairāki sporta aktivitāšu centri, divas aptiekas, dažādi
veikali, servisa pakalpojumu sniedzēji un lieli ražošanas uzņēmumi.
Nozīmīgākie uzņēmumi novadā ir SIA “Orkla Foods Latvija” (SIA „Spilva”), SIA
„Lāču maize” un SIA “Pērnes L” pārtikas produktu ražošanā, SIA „Leax Baltic” un SIA
“Tibnor” metālapstrādē, SIA “Lindstrom” tekstilizstrādājumu serviss un moduļu māju būves
rūpnīca SIA “Ostby”, vairāki kokapstrādes, kokmateriālu, koka konstrukciju un mēbeļu
ražošanas uzņēmumi, būvniecības uzņēmumi, apģērbu šūšanas rūpnīcas, piensaimniecības un
gaļas lopu audzēšanas uzņēmumi, dažādi pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Jaunas ražotnes
un dažādi pakalpojumu objekti tiek būvēti gan Babītē, gan Piņķos, bet vienu no vērienīgākajiem
projektiem ir realizējusi SIA „Jurmala Golf Course”, izveidojot golfa laukumu Eiropas labāko
golfa laukumu līmenī. Aktīvi turpinās savrupmāju un dzīvokļu māju būvniecība.
Vēsturiskā izziņa
Pirmās ziņas par Piņķiem un Salu datētas ap 1225.gadu. Līdz 1925.gada 1.septembrim
pastāvēja Piņķu pagasts, tad ar Saeimas lēmumu tas tika pārdēvēts par Babītes pagastu. Babītes
pagasta teritorijā atradās lielākā daļa tagadējā Mārupes novada teritorijas - lidosta Rīga,
Jaunmārupe, Skulte, un zināms, ka 1947. gadā, sākoties kolektivizācijai, šīs robežas tika būtiski
mainītas. Savukārt daļa no tagadējā Babītes novada Salas pagasta atradās Slokas pagastā,
savukārt Jūrmalas pilsētas Priedaine atradās Salas pagasta teritorijā. Salīdzinājumam - pirms

Otrā pasaules kara Babītes pagasta platība bija 19458 ha, bet Mārupes pagasta platība - 2500
ha.

Babītes pagasta robežas pirms II. Pasaules kara

Esošās situācijas raksturojums pēc 2009.gadā īstenotās reformas un
teritorijas atbilstība spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma kritērijiem
Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 2019.gada 1.janvāri bija 11395 iedzīvotāji, bet
jau 2019.gada 1.jūlijā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedza 11639. Iedzīvotāji par savu
dzīvesvietu Babītes novadā izvēlējušies 29 ciemus, gan vēsturiskos, gan jaunizveidotos, kā arī
viensētas ārpus ciemu teritorijām. Lielākie ciemi novadā ir Piņķi ar 3450 iedzīvotājiem,
Babīte ar 1260 iedzīvotājiem, Spilve ar 1257 iedzīvotājiem, Mežāres ar 1039 iedzīvotājiem un
Spuņciems ar 570 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas
Iedzīvotāju skaita pieauguma dinamika uz katra gada 1. janvāri
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Nodarbinātība
Pēc VSAA sniegtās informācijas 2018.gadā ap 23% no Babītes novadā deklarētajiem
5827 darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, darbavieta atrodas novada teritorijā, ap 66%
Rīgā, Jūrmalā un Mārupes novadā. Novada teritorijā vērojama būtiska darbaspēka svārstveida
migrācija.
Bezdarba līmenis ilgstoši turas ap 3%, kas ir viens no zemākajiem valstī.
Uzņēmējdarbības veicināšana
Babītes novada pašvaldības administrācijā nav uzņēmējdarbības speciālista amats, jo
šāda speciālista amata ieviešanai nav pamatojuma, nav pieprasījuma no uzņēmējiem sniegt
kādu atbalstu, kas būtu pašvaldības kompetencē. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Novada teritorijā ļoti aktīvi rit saimnieciskā darbība, ko veic gan vietējie, gan ārvalstu
uzņēmēji. Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījums laikā no 2011.līdz 2015.gadam bija 44 miljoni
EUR, bet būtiski ieguldījumi veikti arī iepriekšējos gados un turpinās katru gadu. Teritorijas
attīstības indekss ir trešais augstākais valstī jau vairākus gadus un svārstās robežās no 1,7 līdz
1,9.

Teritorijas attīstības plānošana
Babītes novada pašvaldības administrācijā teritorijas plānotāju pienākumus pilda 3
speciālisti, kuri vada detālplānojumu izstrādes, lokālplānojumu izstrādes, veic novada
Teritorijas plānojuma izstrādi, organizē zemes ierīcības projektu izstrādi, sagatavo atzinumus
adrešu piešķiršanai un zemes lietošanas mērķu noteikšanai. Darba apjoms apkopots sadaļā
Būvvalde.
Izglītība
Babītes novada pašvaldības pārziņā jau no 1992.gada 1.janvāra ir Babītes vidusskola ar
nepārtraukti augošu izglītojamo skaitu. Šobrīd norit vidusskolas ēkas piebūves būvniecība 4000
m2 platībā. Babītes vidusskolā pamatskolas posmā tiek apgūtas trīs izglītības programmas, bet
vidusskolas posmā - divas izglītības programmas, 2019./2020. mācību gadā vidusskolā
izglītību iegūs ap 1050 izglītojamo, tai skaitā 3 paralēlajās desmitajās klasēs. Babītes
vidusskolā kopumā tiek piedāvātas 42 interešu izglītības programmas dažādās jomās. Babītes
vidusskolas iekštelpām ir pievilcīgs interjers, savukārt klašu telpās ir pieejams modernākais
aprīkojums.
Novada Salas pagastā atrodas pašvaldības Salas sākumskola, kurā mācības nodrošina
no 1. līdz 6. klasei, papildus tiek piedāvāta speciālā programma. Skolas telpās darbojas arī
pirmsskolas izglītības grupas, kopumā mācās vairāk nekā 80 izglītojamie.
Pašvaldības pārziņā no 1994.gada darbojas mūsdienīgi iekārtota Babītes Mūzikas skola
(profesionālās ievirzes mūzikas pamatizglītības mācību iestāde), kurā mācības apgūst 270
audzēkņi. Mūzikas skola piedāvā 12 izglītības programmas, kā arī interešu izglītību.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darbojas Piņķos ar gandrīz 300
izglītojamiem un Babītē ar vairāk nekā 80 izglītojamiem, bet 2020.gadā pirmsskolas izglītības
iestādē Piņķos plānots būtiski palielināt grupu skaitu būvējot jaunas telpas.
Novada teritorijā darbojas trīs privātas pirmsskolas izglītības iestādes, bet pašvaldībai
ir līgumi ar vairākiem desmitiem privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm ārpus novada
administratīvās teritorijas. Pašvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm ir viens no lielākajiem starp visām pašvaldībām.
Ņemot vērā novada ģeogrāfisko novietojumu un to, ka Babītes vidusskola atvērta tikai
1980. gadā, tad jau vēsturiski daudzi Babītē, Spilvē un Spuņciemā dzīvojošie, kā arī no Rīgas
pārcēlušies uz dzīvi Babītes novadā, kopumā ap 1000 izglītojamie, mācās Rīgas un Jūrmalas
vispārizglītojošajās skolās, savukārt vairāki desmiti izglītojamo no Mārupes novada Skultes
ciema mācās Babītes vidusskolā.
Pašvaldības vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošināti
atbalsta personāla pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem –
sociālie un speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi, fizioterapeiti un medmāsas, kā arī latviešu
valodas skolotājs Babītes vidusskolā, lai sniegtu papildu bezmaksas apmācību latviešu valodā
citu tautību izglītojamiem.

Izdevumi uz vienu Babītes novadā deklarēto izglītojamo 2018.gadā, EUR
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Pašvaldību sadarbība autonomo funkciju izpildē
Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem Babītes novada pašvaldība darbojas Olaines
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā kopā ar Mārupes un Olaines novada
pašvaldībām.
Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības organizēšanai, medicīniski pedagoģiskās
komisijas funkciju izpildei, interešu izglītības programmu licencēšanai, mācību olimpiāžu
organizēšanai, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai trīspadsmit Pierīgas novadu
pašvaldības jau 2009.gadā izveidoja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi iestādes
statusā.
Pašvaldības administratīvie izdevumi
Vērtējot administratīvo izdevumu apjomu uz 1 iedzīvotāju, ir secināts, ka pašvaldību
grāmatveži kopā ar vadību dažādi interpretē to, kas ir administratīvie izdevumi. Redzams, ka ir
būtiskas atšķirības, ko katras pašvaldības institūcijas iekļauj šajos izdevumos, tāpēc šobrīd
salīdzinājums nav korekts.
Izvērtējot pašvaldības institūciju darbu, var pārliecinoši apgalvot, ka pašvaldības
Administrācijas un pārējo institūciju kapacitāte nodrošina nepārtraukti pieaugošo
normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju izpildi. Dokumentu aprites apjoms
pašvaldības administrācijas kancelejā:
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Investīciju spēja
Investīcijas pamatkapitāla veidošanā no pašvaldības budžeta,
EUR
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Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

2018.g.

Babītes novada pašvaldība ir iemaksu veicēja Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
kopš tā izveides pirmā gada, un pēdējos trīs gados iemaksu apjoms pārsniedz 2 miljonus eiro
katrā budžeta gadā.

Subsidiaritātes princips un decentralizācija
Pašvaldības policija un ugunsdzēsība
Sabiedrisko kārtību novadā nodrošina pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi un Valsts
policijas Olaines iecirkņa inspektori ar atbalsta punktu Piņķos. Sabiedriskās kārtības
uzraudzība tiek veikta 7/24 režīmā, tādējādi mazinot noziedzīgo nodarījumu skaitu.
Ugunsdzēsības funkcijas Babītes novadā nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta struktūrvienības no Jūrmalas un Rīgas.
Civilā aizsardzība
Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem Babītes novada pašvaldība darbojas Olaines
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā kopā ar Mārupes un Olaines novada
pašvaldībām.
Sabiedriskais transports
Novada teritorijā sabiedrisko transportu nodrošina SIA “Rīgas satiksme” ar četriem
autobusu maršrutiem uz Piņķiem un Babīti, AS “Nordeka” un AS “Rīgas taksometru parks” pa
autoceļu A9 Rīga – Liepāja, SIA “Ventspils reiss” un AS “Liepājas autobusu parks” pa autoceļu
A10 Rīga - Ventspils, kā arī AS “Pasažieru vilciens” no Babītes dzelzceļa stacijas Rīgas un
Jūrmalas virzienos.
Jau 2009. gadā, apvienojot Babītes pagastu ar Salas pagastu, radās problēma ar
sabiedrisko transportu no Salas pagasta nokļūt novada administratīvajā centrā Piņķos, jo tiešo
sabiedriskā transporta savienojumu nav. No Salas pagasta teritorijas ar sabiedrisko autobusu
var nokļūt Jūrmalā, tad ar vilcienu līdz Babītes dzelzceļa stacijai, un pēc tam ar SIA “Rīgas
satiksme” 4. maršruta autobusu līdz Piņķiem. Vēl sarežģītāk ir nokļūt no Salas pagasta
Pavasaru ciema, jo tur vispār nav pieejams sabiedriskais transports, tuvākā sabiedriskā
transporta pietura Sloka atrodas 5-6 km attālumā.
Apvienojot Babītes novadu ar Mārupes novadu, šī problēma ar sabiedrisko transportu
starp piedāvātā novada apdzīvotajām vietām netiks atrisināta, jo jau šobrīd nokļūt līdz
pašreizējai Mārupes novada pašvaldības administrācijai no Babītes novada apdzīvotajām
vietām bez pārsēšanās Rīgā nav iespējams.
Autoceļi
Babītes novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A5 Rīgas apvedceļš, A9 Rīga
– Liepāja, A10 Rīga – Ventspils un teritorijā atrodas divi nelieli valsts vietējās nozīmes ceļu
V10 un V 20 posmi, kuru uzturēšanu nodrošina VAS Latvijas autoceļu uzturētājs. Novada
teritorijā nav reģionālas nozīmes autoceļu.
Pašvaldības īpašumā vai valdījumā ir ielas un ceļi 170 km garumā, no tiem apmēram
70 km ir ar asfaltbetona segumu. Ielu apgaismojums nodrošināts gandrīz visās pašvaldības ielās
ciemu teritorijās: kopumā novadā izvietoti 1500 apgaismojuma balsti ar modernu vadības

sistēmu. Ielu un ceļu seguma izbūve ar asfaltbetona segumu un ielu apgaismojuma izbūve
notiek katru gadu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Babītes novada pašvaldībā nav Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas
centrs, jo telpu trūkuma dēļ šādu institūciju nav iespējams izvietot pašvaldības administrācijas
telpās.
Savukārt visas valsts institūcijas atrodas blakus esošajās pilsētās Rīgā un Jūrmalā, dažu
minūšu brauciena attālumā. Babītes novadā atrodas Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās
virsmežniecības Babītes mežniecība, kura apkalpo vairāku novadu teritorijas un Jūrmalas
pilsētas teritoriju.
Pašvaldību institūciju darbības optimizācija
Sociālais dienests
Sociālo palīdzību iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības Sociālais dienests ar
pastāvīgām pakalpojuma sniegšanas vietām Babītē, Piņķos un Spuņciemā. Babītē un Piņķos
izveidoti daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri (dienas centri), kuros ziemas periodā
tiek piedāvāta “Zupas virtuve”. Zupas virtuve tiek piedāvāta arī Spuņciemā, kur 2020.gadā arī
plānots atvērt dienas centru. Dienas centros regulāri tiek organizētas dažādas nodarbības
bērniem un pieaugušajiem - dažādām interešu grupām. Sociālajā dienestā kopā ar sociālajiem
darbiniekiem strādā psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits.
Lai ar dzīvojamo platību nodrošinātu bez vecāku gādības palikušos bērnus un bāreņus,
2018.gadā ekspluatācijā nodota pašvaldības sociālo dzīvokļu māja ar 10 dzīvokļiem. Visi
dzīvokļi atbilst mūsdienu dzīvokļa prasībām. Iespēju robežās tiek sniegta palīdzība trūcīgajiem
iedzīvotājiem dzīvokļu problēmu risināšanā, pārsvarā piedāvājot sociālos dzīvokļus. Veco
ļaužu nodrošināšanai ar vietām pansionātos, noslēgti līgumi ar vairākiem citu pašvaldību
pansionātiem. Novada teritorijā darbojas privātais pansionāts.
Dzimtsarakstu nodaļa
Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa pilnībā nodrošina civilstāvokļa aktu
reģistrāciju - bērnu dzimšanas reģistrāciju, laulību reģistrāciju, miršanas reģistrāciju,
vārda/uzvārda maiņas reģistrāciju.
Civilstāvokļa aktu reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļā
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Būvvalde
Teritorijas plānotāji kopā ar diviem arhitektiem apvienoti vienā struktūrvienībā –
Plānošanas un būvniecības daļā - un kopā ar Būvniecības kontroles daļas 4 speciālistiem
pilnībā nodrošina būvniecības tiesisko procesu novada teritorijā. Abu institūciju darba apjomi
:

Bibliotēkas
Piņķu ciemā darbojas moderni aprīkota novada centrālā bibliotēka, bet Babītes ciemā
un Spuņciemā šīs bibliotēkas filiāles. Pašvaldības finansējums grāmatu un periodikas iegādei
ir būtiski lielāks nekā noteikts valsts normatīvajos aktos, bibliotēkas krājumos ir ap 35 000
dažāda veida izdevumi.
Bāriņtiesa
Babītes novada Bāriņtiesa nodrošina visus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus šai
institūcijai, klientu pieņemšanu nodrošinot arī novada Salas pagastā.

Babītes novada Bāriņtiesas darbība
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Pašvaldību savstarpējie norēķini izglītības jomā
Babītes novada pašvaldība veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par 884
vispārizglītojošo skolu izglītojamiem šo pašvaldību izglītības iestādēs un 85 pirmskolas
izglītības iestāžu izglītojamiem, kopējā summa 2018.gadā 535 558 EUR. Savukārt no citām
pašvaldībām 2018.gadā par izglītības pakalpojumiem Babītes novada pašvaldības izglītības
iestādēs saņēma 280 526 EUR. Pamatā lielākie norēķini ar Rīgas un Jūrmalas pašvaldībām.
Novadu pilsētu un pagastu pārvaldīšana – sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
Babītes novada pašvaldības administrācija pietiekami efektīvi pārvalda 2009.gadā
pievienoto Salas pagasta teritoriju, administrācijas izdevumi ir nelieli, jo ikdienā Salas pagastā
strādā tikai pašvaldības sociālie darbinieki, kuri nodrošina pietiekami labu saikni starp Salas
pagasta iedzīvotājiem un pašvaldības administrāciju. Nepieciešamības gadījumā
administrācijas darbinieki nodrošina pakalpojumus, izbraucot uz Salas pagastu, kā arī
nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu administrācijas telpās Salas pagastā.
Deputātu skaits
Var izvērtēt pašvaldības domes deputātu skaitu, varētu atgriezties pie tā, kāds tas bija
līdz 2009.gada 1.jūlijam, bet deputātu skaits būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu nerada, jo
deputātu atlīdzība sastāda ap 5% no pašvaldības administrācijas izdevumiem.
Pašvaldības autonomo funkciju izpilde atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” un citu
likumu nosacījumiem
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteiktajam,
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, ko
pašvaldības institūcijas dara ar saviem resursiem (izbūvējot inženierkomunikācijas un
sniedzot pakalpojumu) vai, dodot nosacījumus detālplānojumu izstrādes (apbūves)
ierosinātājiem (teritoriju īpašniekiem - attīstītājiem) paredzēt risinājumus ūdensapgādē
un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanā. Detālplānojumi un apbūves projekti tiek akceptēti
tikai tad, ja projektos sniegts konkrēts risinājums minētajās jomās. Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra un ēku pieņemšana ekspluatācijā notiek tikai tad, ja
realizēti projektā paredzētie risinājumi ūdensapgādē un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas
jomā. Var apgalvot, ka pašvaldības institūcijas savu organizatorisko funkciju veic pilnībā.
Savukārt centralizētā siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Piņķu ciemā realizēta jau
2000.gadā. Babītes ciemā, pēc Jūrmalas MRS privatizācijas, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki atteicās no pašvaldības piedāvātajiem siltumapgādes pakalpojumiem un izmanto
komersantu pakalpojumus. Tāpat no centralizētās siltumapgādes pagājušā gadsimta
deviņdesmitajos gados atteikušies daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Salas pagasta Spuņciemā.
Atkritumu apsaimniekošana noorganizēta visā novada teritorijā atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma nosacījumiem.
Teritorijas labiekārtošanā un sanitārās tīrības uzturēšanā Babītes novada
pašvaldība jau 14 gadus veiksmīgi izmanto ārpakalpojumus pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanā, savukārt no privātīpašumā esošo teritoriju un būvju īpašniekiem vai
valdītājiem tiek prasīta teritoriju un būvju uzturēšana atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu
prasībām.

Lielākā daļa ielu jaunajās apbūves teritorijās ir privātīpašumā, veidojot slēgtas
teritorijas. Daudzu gadu pieredze rāda, ka jaunizveidotajos ciemos iedzīvotāji paši veiksmīgi
īsteno gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, gan savā īpašumā esošo koplietošanas
ceļu uzturēšanu un teritoriju labiekārtošanu. Daļa no šiem ciemiem veidoti kā slēgtas teritorijas
ar apsardzi, vārtiem ielu sākumos, ar klientu kartēm vai mobilajiem telefoniem vadāmām
barjerām, kā arī ceļa zīmēm ar norādi, ka ienākt drīkst tikai šīs teritorijas iedzīvotāji.
Lai nodrošinātos pret plūdiem, pašvaldība 2006.gadā no valsts institūcijas pārņēma
un uztur 3 polderu sūkņu stacijas, dambjus un ūdens sateces baseinus. Šobrīd divās sūkņu
stacijās un sateces baseinos jau veikta pārbūve (modernizētas), un 2019.gadā tiks pārbūvēta
trešā sūkņu stacija. Vienas pārbūve veikta ar ES līdzfinansējumu, bet pārējo divu - tikai no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Novada teritorijā atrodas četras kapsētas - divas pārvalda pašvaldība, bet divas pieder
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudzei. Novada teritorijā darbojas privātā mirušo mājdzīvnieku
kapsēta, ar kuru noslēgts līgums par publiskajās teritorijās atrasto bojā gājušo dzīvnieku
savākšanu, tāpat noslēgts līgums par klaiņojošo mājdzīvnieku savākšanu uz dzīvnieku
patversmi.
Babītes novada teritorijā gandrīz visi meži pieder Rīgas pilsētai, kurus apsaimnieko SIA
“Rīgas meži”, bet daļa mežu atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā, kurā darbību
reglamentē speciālie normatīvie akti. Daļa mežu platību atrodas privātīpašumā, bet pavisam
minimālā platībā ciemu teritorijās pieder Babītes novada pašvaldībai, tāpēc nekādu īpašu mežu
izmantošanas kārtību pašvaldība nenosaka. Savukārt lielākā publiskā ūdenstilpe ir Babītes
ezers, kura izmantošanu un darbību reglamentē speciālie normatīvie akti.
Kultūras jomā pašvaldības Kultūrizglītības centra un tā filiāles Spuņciemā paspārnē
darbojas daudzu starptautisku konkursu laureāts jauniešu koris “Maska”, jauktais koris
“Atskaņa”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta”, senioru deju kolektīvs “Gāte”,
amatierteātris “Kalambūrs”, dažādas bērnu un jauniešu deju un vokālās grupas, kā arī viens no
Latvijā labākajiem koklētāju ansambļiem “Balti”. Finansiāli tiek atbalstīti dažādi kolektīvi, kuri
darbojas biedrību nodibinājumu ietvarā.
Pašvaldība atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likuma nosacījumiem sniedz
līdzfinansējumu valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo dievnamu
teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā (novadā atrodas 3 baznīcas).
Par pašvaldības finansējumu tiek kopti I pasaules karā kritušo latviešu strēlnieku kapi
un piemineklis, kā arī citās militārajās struktūrās I pasaules karā kritušo karavīru kapi, katru
gadu tiek organizēti plaši piemiņas pasākumi ar Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos.
Pašvaldība finansē arī II pasaules karā kritušo karavīru kapu uzturēšanu.
Veselības aprūpes pieejamība nodrošināta Babītes ciemā ar ģimenes ārsta praksi un
zobārstniecības praksi, Piņķu ciemā veselības aprūpi nodrošina SIA “Svīre Plus“ ar četrām
ģimenes ārstu praksēm, dažādiem ārstu-speciālistu pakalpojumiem, procedūru kabinetu,
sonogrāfijas pakalpojumu, darbojas zobārstniecības prakse. Salas pagastā darbojas ģimenes
ārsta prakse. 2018. gadā Piņķos darbību uzsāka arī privātā medicīniskā klīnika “Good Life
Clinic”.
Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanai var izmantot Babītes sporta
kompleksu ar trīs zālēm un diviem peldbaseiniem un pirtīm Piņķu ciemā, kā arī sporta halli un
trenažieru zāli Spuņciemā.
No pašvaldības budžeta tiek apmaksāta 5-6 gadīgo bērnu peldēt apmācība, bezmaksas
peldēšanas nodarbības Salas sākumskolas bērniem un pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem, kā arī sporta stunda-peldēšana Babītes vidusskolas izglītojamiem.
Piņķos uzbūvēts pašvaldībai piederošs futbola stadions ar vienu no kvalitatīvākajiem
sporta laukumu segumiem Baltijā. Futbolā trenējas ~ 180 novada bērni un jaunieši, florbolā

~90 bērni un jaunieši, karatē grupā ~50 bērni, un vēl daudz dažādu piedāvājuma sporta
aktivitātēm.
Novadā darbojas privāta ledus halle, kur no pašvaldības budžeta novada iedzīvotājiem
tiek apmaksāta masu slidotava vienu stundu 1 x nedēļā ziemas sezonā. Darbojas privātais
ūdensslēpošanas centrs ar nosacījumu, ka novada bērniem vasaras sezonā bez maksas tiek
nodrošināta apmācība 100 stundu apmērā.
Novada teritorijā darbojas divi zirgu jāšanas sporta klubi un uzņēmums, kas brīvajā
laikā piedāvā izjādes interesentiem. Babītes ezera krastos darbojas četras laivu bāzes, ko
izmanto makšķernieki, mednieki un aktīvās atpūtas cienītāji. Ļoti daudzi privātuzņēmēji
piedāvā dažādas aktīvās atpūtas un sporta aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Kopsavilkums un secinājumi
Novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, jo attālums no ikvienas apdzīvotās vietas
novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 km, un ceļu infrastruktūra ir
piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.
Redzot tendences ar darījumiem nekustamo īpašumu tirgū, secināms, ka būvniecības
apjomi tikai pieaugs un iespējama ilgtspējīga Babītes novada teritorijas attīstība dažādās
jomās, jo uzņēmēji iegādājušies nekustamos īpašumus ar mērķi ieguldīt nopietnas
investīcijas, un notiek šo teritoriju apguves plānu izstrāde.
Darījumu apjoms ar nekustamajiem īpašumiem, EUR
Darījumi, par kuriem pašvaldība izskata pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
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Reformas piedāvājumā noteikts, ka Pierīga ir Rīgai pieguļošās novadu teritorijas un
tajās iedzīvotāju skaitam novadā jābūt 15 000, bet nevienā normatīvajā dokumentā nav definēts

kas ir “Pierīga”. Vienīgais atrodamais dokuments ir 2004. gada 28. aprīļa Ministru kabineta
rīkojums Nr. 271, ar grozījumiem 28.12.2010. MK rīkojumā Nr. 759, par to, ka tiek
izveidots Pierīgas statistiskais reģions: Alojas novads, Ādažu novads, Babītes novads,
Baldones novads, Carnikavas novads, Engures novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads,
Inčukalna novads, Jaunpils novads, Jūrmala, Kandavas novads, Krimuldas novads, Ķeguma
novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Limbažu novads, Mālpils novads, Mārupes
novads, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salacgrīvas novads, Salaspils novads,
Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads, Tukuma novads.
Savukārt Līvānu novadā pieļaujamais iedzīvotāju skaits ir 12 000 iedzīvotāji. Pie tam
jāņem vērā, ka Līvānu novadā laikā no 2014. gada līdz 2018. gadam iedzīvotāju skaits
samazinājies par 1058 iedzīvotājiem, bet pašā Līvānu pilsētā par 479 iedzīvotājiem.
Pilnīgi neizprotams šāds nosacījums, tam nav saskatāms nekāds pamatojums, jo
jau spēkā esoša likuma redakcija pieļāva atkāpes no vienotiem nosacījumiem novada
iedzīvotāju skaitam, kas būtībā degradēja reformas mērķus.
Secināms, ka iedzīvotāju skaits Babītes novadā turpinās pieaugt un nevar piekrist
Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu, jo atšķirība ir ap 700 cilvēki,
salīdzinot ar pašvaldības datu bāzi, kas katru mēnesi tiek konsolidēta ar PMLP. Ir zināms, ka
daudzi iedzīvotāji savu dzīvesvietu pārdeklarējuši Rīgā, kas saistīts ar Rīgas pilsētas
pašvaldības īstenoto politiku Nekustamā īpašuma nodokļa jomā. Bez tam, ņemot vērā, ka
novada teritorijā dzīvojamās mājas un dzīvokļus īrē ļoti daudz ārzemju uzņēmumu darbinieki,
starptautisko skolu skolotāji no dažādām pasaules valstīm, kā arī savos īpašumos dzīvo daudz
trešo valstu pilsoņi, tad droši var apgalvot, ka iedzīvotāju skaits novadā ir būtiski lielāks.
Reformas ietvaros būtu lietderīgi izvērtēt Mārupes novada Skultes ciema teritorijas
iekļaušanu Babītes novada teritorijā, jo kā jau iepriekš minēts, vairāki desmiti izglītojamie
no Skultes ciema mācās Babītes vidusskolā, tāpat starp Skultes ciemu un Piņķu ciemu
nodrošināts sabiedriskais transports.
Analizējot iedzīvotāju sadalījumu pa vecuma grupām, redzams, ka bērni un jaunieši
vecumā līdz 18 gadiem sastāda 26.6% no iedzīvotāju skaita, bet virs darbaspējas vecuma ir
13% iedzīvotāju. Šī proporcijas rāda, ka lielākā daļa, vairāk nekā 60%, ir iedzīvotāji
darbaspējas vecumā.

Salīdzināšanai iedzīvotāju vecuma grupu sadalījums Reģionālajos attīstības centros un
novados kas iemaksā PFIF, atbilstoši PMLP datiem, kas iesniegti Finanšu ministrijai
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2019.gadā.
Iedzīvotāji pa vecumu grupām
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Novadi kas iemaksā
PFIF

Izvērtējot sadaļā Izglītība konstatēto un bērnu skaita pieauguma dinamiku, secināms,
ka Babītes vidusskola ir perspektīva vidusskola ar pieaugošu izglītojamo skaitu.
Izvērtējot sadaļās Vispārēja informācija par Babītes novadu, Izglītība, Sabiedriskais
transports, Autoceļi, Sociālais dienests, Pašvaldības autonomo funkciju izpilde atbilstoši
likuma “Par pašvaldībām” un citu likumu nosacījumiem konstatēto, secināms, ka Babītes
novadā izveidots pietiekami efektīvs izglītības, veselības aprūpes, un sociālo pakalpojumu
iestāžu tīkls, komunālās saimniecības tīkls, nodrošināts sabiedriskais transports un ceļu
infrastruktūra piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.
Pašvaldības budžets ar katru gadu pieaug, jo ir stabila nodokļu bāze tāpēc secināms,
ka ar budžeta finanšu līdzekļiem iespējams pilnībā nodrošināt finansējumu pašvaldības
funkciju izpildei, kā arī, mērķtiecīgi plānojot, veikt apjomīgas investīcijas dažādos
attīstības projektos.

Budžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem, EUR
2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

IIN

8 368 653

9 509 800

9 256 929

10 469 448

10 982 739

NĪN

1 465 200

1 626 947

1 747 296

1 760 188

1 69 7583

Ieņēmumi kopā

12 109 669

13 045 196

13 071 691

15 420 718

Iemaksas PFIF

1 237 659

1 686 660

1 501 094
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Ņemot vērā to, ka Babītes novada pašvaldības institūciju personāla kapacitāte pilnībā
nodrošina pašvaldību funkciju izpildi, kā arī, redzot katras institūcijas darba apjomu, nav
iespējas būtiski optimizēt pašvaldības institūciju darbību.
Nav skaidrs, kā Babītes un Mārupes novadu apvienošana radītu labākus
priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai šajās teritorijās, jo attīstība jau tāpat notiek
pietiekami aktīvi abos novados, tāpat nav skaidrs, kāds būtu ieguvums novadu
iedzīvotājiem un valsts pārvaldes sistēmai.
Latvijas bankas pētījumā “Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības
?” bez secinājuma par iespējamo finanšu līdzekļu ietaupījumu realizējot administratīvi
teritoriālo reformu, eksperti iesaka , ka, veidojot jaunu administratīvo iedalījumu jāņem vērā
plašāks faktoru loks, kas neaprobežojas tikai ar pašvaldību budžeta izdevumiem un līdzekļu
izlietošanas efektivitāti. Pētījumā ieteikts izvērtēt ar teritorijas plānojumu saistītos jautājumus
– infrastruktūras esamība un citas īpatnības, kas var ietekmēt pakalpojumu pieejamību
jaunveidojamo administratīvi teritoriālo vienību ietvaros. Pētījumā aicināts ņemt vērā faktoru,
ka var zust viena no mazo pašvaldību lielākajām priekšrocībām – ciešāka vietējo politiķu saikne
ar vēlētājiem, kas ļauj labāk izprast iedzīvotāju vajadzības.
Izvērtējot visu iepriekš minēto, Babītes novada pašvaldības dome uzskata, ka
nav nekāda ekonomiskā pamatojuma un lietderīguma veidot jaunu administratīvo
teritoriju, apvienojot Mārupes novadu ar Babītes novadu.
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

SĒDES PROTOKOLA Nr. 14 PIELIKUMS
2019. gada 7.augusts
2.§
Par Babītes novada pašvaldības II.pakāpes apbalvojuma “Pateicība” piešķiršanu
Valdai Kampenusai
Babītes novada pašvaldības dome izskata 28.06.2019. Babītes novada pašvaldības
administrācijā saņemto Babītes vidusskolas direktores Ilzes Rozenbergas iesniegumu
(pievienots pielikumā), kurā pedagogam Valdai Kampenusai, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, aicināts piešķirt Babītes novada pašvaldības II.pakāpes
apbalvojumu - Pateicību (pamatojums apbalvojuma saņemšanai pievienots pielikumā
norādītajā iesniegumā).
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt Valdai Kampenusai, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldības
II.pakāpes apbalvojumu “Pateicība” par 40 gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā
izglītības un audzināšanas jomā Babītes vidusskolas sākumskolas klasēs.
2. Noteikt, ka:
2.1. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
2.2. Organizēt Pateicības pasniegšanu pēc laika un vietas saskaņošanas ar Babītes
vidusskolas direktori.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

SĒDES PROTOKOLA Nr. 14 PIELIKUMS
2019. gada 7.augusts
3.§
Par Babītes novada pašvaldības II.pakāpes apbalvojuma “Pateicība” piešķiršanu
Viktoram Liepniekam
Babītes novada pašvaldības dome izskata 28.06.2019. Babītes novada pašvaldības
administrācijā saņemto Babītes vidusskolas direktores Ilzes Rozenbergas iesniegumu
(pievienots pielikumā), kurā pedagogam Viktoram Liepniekam, personas kods “dzēsts”,
deklarētā dzīvesvieta “dzēsts”, aicināts piešķirt Babītes novada pašvaldības II.pakāpes
apbalvojumu “Pateicība” (pamatojums apbalvojuma saņemšanai pievienots pielikumā
norādītajā iesniegumā).
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piešķirt Viktoram Liepniekam, personas kods “dzēsts”, Babītes novada pašvaldības
II.pakāpes apbalvojumu “Pateicība” par ieguldījumu peldētapmācības organizēšanā un
Babītes vidusskolas skolēnu panākumu veicināšanā peldēšanas sacensībās.
2. Noteikt, ka:
2.1. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
2.2. Organizēt Pateicības pasniegšanu pēc laika un vietas saskaņošanas ar Babītes
vidusskolas direktori.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

SĒDES PROTOKOLA Nr. 14 PIELIKUMS
2019. gada 7.augusts
4.§
Par Ūdens sporta biedribas "Aqua Sports" iesnieguma izskatīšanu
Izskata ūdenssporta biedrības “Aqua Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750,
06.08.2019. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2906-S, par finansiāla atbalsta piešķiršanu bērnu
ūdensslēpošanas sacensību “Aqua sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2019” rīkošanai
Piņķu ūdenskrātuvē.
Atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, E.Vinceviča,
G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iedalīt 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) ūdens sporta biedrībai “Aqua
Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750, bērnu ūdensslēpošanas sacensību “Aqua sports
ūdensslēpošanas svētki bērniem 2019” rīkošanai Piņķu ūdenskrātuvē.
2. Minēto summu iedalīt no 2019.gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas sportam
paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt ūdenssporta biedrībai “Aqua
Sports”,
reģistrācijas
Nr. 40008090750,
A/S
Swedbank
kontā
Nr. LV78HABA0551009958961, pēc attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma
dokumentu kopiju (rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu: kases
čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma
mērķis atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs
attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad biedrības
apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu
apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim,
reģistrēšanas Babītes novada pašvaldībā.
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

SĒDES PROTOKOLA Nr. 14 PIELIKUMS
2019. gada 7.augusts
5.§
Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas sastāvā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu “Par pastāvīgi darbojošos
pašvaldības īpašuma novērtēšanas un pašvaldības īpašuma izsoles komisiju izveidošanu”
(protokols Nr.5, 41.§) izveidota minētā komisija, un noteikts komisijas sastāvs.
Saistībā ar Babītes novada pašvaldības domes 24.07.2019. lēmumu (protokols Nr.13,
21.§), kurā no Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājas amata
tiek atbrīvota Babītes novada pašvaldības juriskonsulte Aleksandra Iklāva, iecelt jaunu
komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, atklāti balsojot „par” 12
balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, E.Vinceviča, G.Štolcers, Dz.Dūšele,
N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav
balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Iecelt Īpašumu Izsoles komisijas locekli, nekustamo īpašumu administratori Helēnu
Slavu par Babītes novada pašvaldības īpašumu Izsoles komisijas priekšsēdētāju.
2. Iekļaut darbam Īpašumu izsoles Komisijā būvinspektora palīgu Līgu Ģīli.
3. Apstiprināt izmaiņas Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu izsoles komisijā
un noteikt, ka komisija darbu turpina šādā sastāvā:
• Komisijas priekšsēdētāja:
nekustamo īpašumu administratore Helēna Slava;
• Komisijas locekļi:
Projektu vadītāja Jolanta Ivanova;
Būvinspektora palīgs Līga Ģīle;
Kancelejas vadītāja Lāsma Kallisa;
Nodokļu administrators Arvis Ančevskis;
Komisijas sekretāre - sekretāre Agnese Saukitena.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi (07.08.2019.)
Sēdes vadītājs

Andrejs Ence

