PASKAIDROJUMA RAKSTS - ZIŅOJUMS
PAR BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2019. GADĀ
Babītes novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastādīts saskaņā ar likumu “Par
pašvaldību budžetiem”, Finanšu ministrijas sniegto informāciju par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019.gadā un pašvaldības
institūciju sniegtajiem aprēķiniem.
Līdz 2018.gada 31.decembrim Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 11395
iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu
Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta
deklarēta citā administratīvajā teritorijā.
2018.gadā Babītes novadā dzīves vieta deklarēta 149 jaundzimušajiem bērniem,
reģistrēti 91 mirušie un pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 75 laulības, bet vēl
24 laulības reģistrētas baznīcā.
Iedzīvotāju skaita dinamika uz katra gada 1.janvāri:
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2019.gada 1.janvārī Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji
reģistrējušies 3% darba spējīgie iedzīvotāji, kas ir apmēram tikpat cik 2018. gada 1.janvārī.
Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2018.gads Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo
iepriekšējos gados uzsāktie būvniecības tempi turpinājās, pašvaldības institūcijas turpināja
realizēt plānotos investīciju projektus, par privātā kapitāla līdzekļiem turpinājās
sabiedriskas nozīmes ēku būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu
un tirdzniecības centra būvniecība, kā arī turpinās savrupmāju būvniecība.
Babītes novada teritorijā 2018.gadā reģistrēti 226 darījumi ar nekustamajiem
īpašumiem 20 487 657 EUR apmērā, bet izvērtējot un salīdzinot ar darījumu apjomu
2017.gadā, secināms, ka nekustamā īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir būtiski
pieaudzis.
Pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā akceptēti 506 būvniecības projekti,
veiktas 190 atzīmes paskaidrojuma rakstos vai apliecinājuma kartēs par būvniecības ieceri,
izsniegtas 196, bet pagarinātas 186 būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā 165 būves, no
tām 126 dzīvojamās ēkas. 2018.gadā apstiprināti 3 detālplānojumi un 28 zemes ierīcības
projekti, izsniegtas atļaujas 9 detālplānojumu izstrādei un 39 zemes ierīcības projektu
izstrādei. Izstrādāts un nodots sabiedriskajai apspriešanai jauns Babītes novada teritorijas
plānojums.
2018. gada izlīdzinātie ieņēmumi ( iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā
īpašuma nodoklis ) pašvaldības budžetā bija par 1 004 057 EUR, jeb 10,7% lielāki kā
2017. gada izlīdzinātie ieņēmumi.
2018.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa par 561 868 EUR, valsts budžeta transfēru ieņēmumi par 459 360 EUR
, pašvaldības iestāžu ieņēmumi un citi nenodokļu ieņēmumi par 124 453 EUR pārsniedza
iepriekšējā gada ieņēmumus , savukārt ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par 62
605 EUR mazāki, bet kopumā ieņēmumi pamatbudžetā sasniedza 15 420 867 EUR, kas ir
par 1 086 778 EUR vairāk kā 2017.gadā.

Ieņēmumi speciālajā budžetā no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu fondam bija
līdzīgi kā 2017.gadā 245 800 EUR apmērā, bet ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 33 849
EUR apmērā, kas kopumā ir par EUR vairāk kā 2017. gadā.
2018.gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti pašvaldības
izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un uzlabošanai, kā rezultātā Salas
sākumskolā veikts gaiteņa un grupu telpu labiekārtojums par kopējo summu 10 130 EUR,
Babītes pirmskolas izglītības iestādē uzstādīti jauni apkures katli un automātiskie vārti
ieejai iestādes teritorijā, kopējās izmaksas 19 920 EUR. Piņķos pirmskolas izglītības
iestādes “Saimīte” ēkai veikta jumta konstrukciju pastiprināšana un ventilācijas izvadu
izbūve, kopējās izmaksas 40 554 EUR. 2018.gadā turpinājās Babītes vidusskolas piebūves
būvniecība, kuras finansēšanai saņemts Valsts kases aizdevums 4 000 000 EUR apmērā.
Babītes sporta kompleksā veikta lielās sporta zāles grīdas pārbūve.
2018.gadā tika pabeigti pašvaldībai piederošu ēku pārbūves darbi, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju kvalitatīvāku izpildi. Babītes ciemā pārbūvējot ēku Liepu
alejā 17 tika izveidotas plašākas telpas bibliotēkai, telpas Sociālajam dienestam un dienas
centram, kopējās izmaksas 594 465 EUR. Pabeigta bijušās telefonu centrāles ēkas Babītē
pārbūve par sociālo dzīvojamo ēku ar 10 sociālajiem dzīvokļiem, kuras finansēšanai
izmantots Valsts kases aizdevums un pašvaldības budžeta finansējums, kopējās izmaksas
1 013 209 EUR apmērā.
Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu veicināšanai 2018. gadā izbūvēti divi strītbola
laukumi un bruģa segums pie āra trenažieriem Piņķos, ieguldot 42 826 EUR. Futbola
stadionam Piņķos izbūvēts apgaismojums un aizsargbarjera skatītāju tribīnēm, kopējās
izmaksas 83 032 EUR.
2018.gadā no autoceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti
154 048 EUR, veicot grants ceļu apstrādi pret putekļiem, vairāku ceļu šķembu seguma
atjaunošanu, kā arī citus vasaras un ziemas uzturēšanas darbus. No pašvaldības
pamatbudžeta ielu un ceļu uzturēšanā un pārbūvē ieguldīti 1 048 552 EUR, izbūvējot
asfaltbetona segumu Meža ielas posmā Babītē , Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Skolas ielas
posmā Piņķos, Straupes ceļa posmā Gātciemā Salas pagastā, Ziedu un Augļu ielu posmos
Priežciemā, kā arī atjaunots asfaltbetona segums Kļavu ceļam Spuņciemā Salas pagastā un
autostāvvietai Piņķos. Tāpat izbūvētas autostāvvietas Sila ielā pie pirmskolas izglītības
iestādes Babītē.
2018.gadā veikta ielu apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā Spilves ciemā,
Skolas ielas posmā Piņķos, Sila un Mēness ielās Babītē, kā arī ceļā uz Kultūrizglītības
centra filiāli “Vietvalži” Spuņciemā Salas pagastā, kopējās izmaksas 105 627 EUR.
2018.gadā veikta caurteku pārbūve maģistrālajos meliorācijas grāvjos Spilves
ciemā, veikta Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu aizsargdambju sakopšana, bebru
radīto bojājumu novēršana un pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana, ieguldot
181 152 EUR. Uzsākta Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūve, ieguldot 237 419 EUR,
būvdarbi turpinās 2019.gadā.
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” realizēja notekūdeņu
kanalizācijas kolektora pārbūvi Spuņciema ielā Spuņciemā, nodrošinot arī jaunus
pieslēgumus no savrupmājām, ieguldot 267 983 EUR.
2018.gadā pieauga izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas, Jūrmalas pilsētu un
citām pašvaldībām par Babītes novadā dzīvojošiem bērniem, kuri mācās šo pašvaldību
skolās un tie sastādīja 535 558 EUR, kas ir par 28 690 EUR vairāk kā 2017.gadā, bet
finansējums privātajām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm , kā arī par aukļu
pakalpojumiem sasniedza 1 529 822 EUR, kas ir par 298 657 EUR vairāk kā 2017.gadā.
2018.gadā palielinājās izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā
un par pakalpojumiem pansionātos un bērnu namos, kopā samaksāts 261 703 EUR.

2018.gadā no pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas izmaksu
kompensācija daudzbērnu ģimeņu bērniem kas apmeklē izglītības iestādes, kā arī „zupas
virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem iedzīvotājiem Piņķu ciemā un Spuņciemā, kā arī
uzsākta šī pakalpojuma sniegšana Babītes ciemā.
2019.gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti 15 300 961 EUR
apmērā, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz
2019.gada 31.augustam, mācību maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet izdevumi
plānoti 19 403 051 EUR apmērā. Finanšu līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2 360
819 EUR, kā arī 2017.gadā piešķirtais Valsts kases aizdevums Babītes vidusskolas
pārbūvei.
2019.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem un speciālās valsts
budžeta dotācijas plānoti 13 373 271 EUR apmērā, kas ir par 692 951 EUR vairāk kā
ienākumi 2018.gadā, no tiem 11 432 623 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 1 506 878
EUR nekustamā īpašuma nodoklis un 433 770 EUR speciālā valsts budžeta dotācija.
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastāda 2 076 910 EUR, kas ir par 21 268
EUR mazāk kā faktiski 2018.gadā un tas sastāda 18,1 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļu
ieņēmumiem.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 275 800 EUR apmērā, no tiem
245 800 EUR valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā un dabas resursu
nodoklis 30 000 EUR apmērā.
2019.gadā turpināsies Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu
piebūvi ar kopējo platību 4000 kvm. platībā, lai no 2019.gada 1.septembra nodrošinātu
izglītojamos ar klašu telpām, jo izglītojamo skaits Babītes vidusskolā pārsniegs tūkstoti.
2016.gadā pašvaldības īpašumā tika iegādāts nekustamais īpašums “Salve”
Spuņciemā Salas pagastā un 2019.gadā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas
pārbūvei, bet 2020.gadā plānots realizēt ēkas pārbūves projektu, izbūvējot telpas
pašvaldības bibliotēkai, Sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības
administrācijai, tādejādi atbrīvojot telpas Salas sākumskolas ēkā.
No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un autoceļu
ikdienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus par
393 420 EUR.
2019.gadā paredzēts realizēt pārbūves projektus veicot asfaltbetona seguma izbūvi
Spuņciema ielai Spuņciemā, Vītolu ielai Piņķos, Mēness ielas posmam Babītē, kā arī
veloceliņa no Rīgas uz Jūrmalu, posma Babītes novada teritorijā, būvniecību . Ar Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējumu paredzēts pārbūvēt ceļa posmu pašvaldības autoceļam
Annas – Vīkuļi, kopējās izmaksas ap 215 000 EUR.
2019.gadā paredzēts izstrādāt tehniskos projektus Babītes ielas pārbūvei Babītē,
Kalna ielas posma izbūvei Brīvkalnos, Dzilnu ceļa posma pārbūvei Dzilnu ciemā un
izstrādāt izpētes projektu gājēju ietvei no Sēbru ciema līdz Dzilnu ciemam .
2019.gadā paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Alstu ielā Spilvē, pie sabiedriskā
transporta pieturas “Pumpas” un gar gājēju ietvi no Laimas ielas līdz sabiedriskā transporta
pieturai “Liepezers” Mežāres ciemā.
2019.gadā paredzēts pabeigt Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūvi un pārbūvēt
Trenču poldera sūkņu staciju , lai nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no lauksaimniecības
zemēm minētajos polderos.

Sportisko aktivitāšu veicināšanai paredzēts izbūvēt āra badmintona laukumu
Babītē, Piņķos un Brīvkalnu ciemā āra galda tenisa galdus un ārtelpai paredzētus spēka
trenažierus pie futbola laukuma Piņķos.
2018.gadā sakrālā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai uzsākts un 2019.gadā
tiks turpināts līdzfinansējums Piņķu Jāņa draudzei, lai finansētu apgaismotas ietves
gājējiem gar baznīcu uz Piņķu kapsētu un automašīnu stāvvietas pie kapsētas un pie
baznīcas būvniecību, līdzfinansējuma apmērs 165 000 EUR.
2019.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai
un pakalpojumu apmaksai pansionātos paredzēti finanšu līdzekļi 311 683 EUR apmērā, kā
arī plānots atmaksāt Valsts kases aizdevumu, kas tika izmantots sociālās mājas būvniecībai
Babītē.
2018./2019. mācību gadā par 904 novadā deklarētiem bērniem tiek veikti
maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā, par to, ka šie bērni apmeklē
attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, par 451 novadā deklarētiem bērniem tiek sniegts
līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam, par 170 bērniem
tiek sniegts līdzfinansējums privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam, 253 bērni no
daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no
kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs un 1,00 EUR dienā vispārizglītojošajās
skolās),
bet līdzfinansējums 50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības
profesionālās ievirzes skolās tiek sniegts par 40 bērniem.
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” 2019.gadā realizēs jaunas
modernas katlumājas būvniecību , paredzot telpas uzņēmuma administrācijas
darbiniekiem, kā arī telpas tehniskajam personālam, orientējošās izmaksas 1 130 000
EUR, bet par rīcību ar veco katlumājas ēku lems pašvaldības dome. Iesniegts pieprasījums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ES līdzfinansējuma piešķiršanai
ūdenssaimniecības pakalpojumu projekta realizācijai Spilves ciemā, kā tika paredzēts
VARAM savulaik pasūtītajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā projektam
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2019.gadā
iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
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