ZIŅOJUMS PAR
BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETU 2018. GADĀ
Babītes novada pašvaldības budžets 2018.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par valsts budžetu 2018.gadam” un Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 760 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2018. gadā”.

2017.gads
Līdz 31.12.2017. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 11008 iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs
objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados
uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā novadā, un tas nozīmē, ka šajās
mājās dzīvojošo cilvēku maksātie nodokļi nenonāk Babītes novada pašvaldības budžetā.
2017.gadā Babītes novadā deklarēti 136 jaundzimušie bērni, reģistrēti 74 mirušie un pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 72 laulības un vēl 28 laulības reģistrētas baznīcā.
Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1.janvāri:
2012
9354
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9591
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9828
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10131

2016
10339

2017
10711

2018
11008

2018.gada 1.janvārī Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji reģistrējušies 189 iedzīvotāji,
kas ir par 21 cilvēku mazāk nekā 2017. gada 1.janvārī.
Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2017.gads Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo iepriekšējos gados
uzsāktie būvniecības tempi turpinājās, pašvaldības institūcijas realizēja plānotos investīciju
projektus, kā arī uzsāka jaunus projektus.
Par privātā kapitāla līdzekļiem uzbūvēta un darbu uzsāka jau trešā skola ar starptautisku apmācības
programmu - King's College (the British School of Latvia). Uzsākta arī Latvijas starptautiskās
skolas piebūves būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu un tirdzniecības
centra būvniecība, kā arī turpinās savrupmāju būvniecība.
Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem 2017.gadā Babītes novada teritorijā notika 15 682 000 eiro
apmērā, bet, izvērtējot un salīdzinot ar darījumu apjomu 2016.gadā, secināms, ka nekustamā
īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir samazinājies.
Plānošanas un būvniecības daļā akceptēts 461 būvniecības projekts, veikta 271 atzīme
paskaidrojuma rakstos vai apliecinājuma kartēs par būvniecības ieceri, izsniegtas 190, bet
pagarinātas 246 būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā 150 būves, no tām 106 dzīvojamās ēkas.
2017.gadā apstiprināti seši detālplānojumi un 37 zemes ierīcības projekti, izsniegtas atļaujas 10
detālplānojumu izstrādei un 46 zemes ierīcības projektu izstrādei.
2017. gada izlīdzinātie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)
pašvaldības budžetā par 1 225 410 eiro lielāki nekā kā 2016.gada izlīdzinātie ieņēmumi.
2017.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi pārsniedza iepriekšējā gada
ieņēmumus - nekustamā īpašuma nodoklis par 12 891 eiro, iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 1
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2125 19 eiro, valsts budžeta transfēru ieņēmumi par 44 727 eiro, pašvaldības iestāžu ieņēmumi un
citi nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 7 738 eiro, bet kopumā ieņēmumi pamatbudžetā
sasniedza 14 334 090 eiro, kas ir par 1 262 399 eiro vairāk nekā 2016.gadā.
Ieņēmumi speciālajā budžetā no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu fondam bija līdzīgi kā
2016.gadā 238 858 eiro apmērā, bet ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 28 606 eiro apmērā, kas
kopumā ir par 6 447 eiro vairāk nekā 2016. gadā.
2017.gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības izglītības
iestāžu renovācijas projektos, kā rezultātā Babītes vidusskolā veikts gaiteņu, tualešu un kāpņu
remonts, izveidotas jaunas klašu telpas, kopējās izmaksas 190 610 eiro. 2017.gadā uzsākta Babītes
vidusskolas piebūves būvniecība, kuras finansēšanai saņemts Valsts kases aizdevums 4 000 000
eiro apmērā.
Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku ieejas durvis un vārti aprīkoti ar kodu slēdzenēm, lai uzlabotu
piekļuves kontroli iestādēs, ierīkošanas izmaksas 16 991 eiro. Babītes PII teritorijā izbūvēts
apgaismojums par 19 469 eiro, savukārt PII “Saimīte” uzstādīts jauns rotaļu laukums un veikti telpu
remontdarbi par 30 735 eiro. Babītes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā izbūvēts
apgaismojums, ieguldot 19 469 eiro.
2017.gadā tika uzsākti vairāki pašvaldībai piederošu ēku pārbūves darbi, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju kvalitatīvāku izpildi. Babītes ciemā, pārbūvējot ēku Liepu alejā 17,
tika izveidotas plašākas telpas bibliotēkai un telpas Sociālajam dienestam, kopējā būvdarbu līguma
summa 542 355 eiro. Salas pagasta Spuņciemā nodota ekspluatācijā ēka “Vietvalži”, veikta ēkas
pilnīga pārbūve, izveidojot telpas dažādām kultūras dzīves norisēm un pasākumiem, kopējās
pārbūves izmaksas 743 802 eiro. Lai nodrošinātu sociālos dzīvokļus likumā noteiktajām personām,
uzsākta bijušās telefonu centrāles ēkas pārbūve Babītē, kuras finansēšanai saņemts Valsts kases
aizdevums 1 000 000 eiro apmērā.
Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu veicināšanai 2017.gadā izbūvēts jauns skeitparks Babītē,
ieguldot 13 532 eiro, tika izstrādāti vairāki velomaršruti, kuru iezīmēšana jāturpina 2018. gadā.
2017.gadā no autoceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti 278 794 eiro,
pārbūvējot Bērzu ielas posmu Babītē, 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 367 367 eiro - Meža ielas posma
asfaltbetona seguma izbūvei Babītē, piebraucamās ielas pārbūvei pie ēkas Rīgas ielā 15 Piņķos,
apgaismotas gājēju ietves un autostāvvietas izbūvei pie rododendru audzētavas Babītē.
2017.gadā veikta ielu apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā Mežāres ciemā, Vārpu ceļa posmā
Dzilnuciemā, pārbūve Atpūtas un Skolas ielās Piņķos, kā arī veikta ielu apgaismojuma vadības
iekārtu modernizācija, kopējās izmaksas 66 487 eiro.
2017.gadā veikta caurteku pārbūve maģistrālajos meliorācijas grāvjos Piņķos un Mežāres ciemā,
veikta Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu aizsargdambju sakopšana un pašvaldības meliorācijas
sistēmu uzturēšana, ieguldot 134 357 eiro.
2017.gadā pieauga izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas pilsētu pašvaldībām par
Babītes novadā dzīvojošiem bērniem, kuri mācās šo pašvaldību skolās, un tie sastādīja 506 868 eiro,
kas ir par 84 035 eiro vairāk nekā 2016.gadā, bet finansējums privātajām pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestādēm sasniedza 1 231 165 eirp.
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2017.gadā nedaudz samazinājās izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā un par
pakalpojumiem pansionātos un bērnu namos; kopā samaksāts 188 965 eiro.
2017.gadā no pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas izmaksu kompensācija daudzbērnu
ģimeņu bērniem, kā arī „zupas virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem iedzīvotājiem Piņķu ciemā
un Spuņciemā.

2018.gads
2018.gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti 14 503 147 eiro apmērā, tai skaitā
nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2018.gada 31.augustam,
mācību maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet izdevumi plānoti 21 103 703 eiro
apmērā. Ņemot vērā, ka 2017.gadā ieņēmumi pašvaldības budžetā pārsniedza izdevumus, tad
budžeta līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2 199 378 eiro, bet no 2017.gadā piešķirtā Valsts
kases aizdevuma būvniecības projektiem tiks apmaksāti būvniecības darbi 2018.gadā.
2018.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti 12 718 243 eiro, kas ir par
1 035 272 eiro vairāk nekā ienākumi 2017.gadā, no tiem 11 031 316 eiro iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, bet 1 514 108 eiro nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā sastāda 2 107 453 eiro, kas ir par 62 781 eiro mazāk nekā faktiski 2017.gadā,
un tas sastāda 19,1% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 273 800 eiro apmērā, no tiem 245 800 eiro valsts
budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā un dabas resursu nodoklis 28 000 eiro apmērā.
2018.gadā turpināsies investīciju projekts - Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu
piebūvi ar kopējo platību 4000 kvadrātmetru platībā, lai no 2019.gada 1.janvāra nodrošinātu
izglītojamos ar klašu telpām. Tāpat turpinās nekustamā īpašuma “Mildas” pārbūve Babītes ciemā,
pārbūvējot bijušās telefonu centrāles ēku par pašvaldības dzīvokļu ēku sociālajām vajadzībām.
2016.gadā pašvaldības īpašumā tika iegādāts nekustamais īpašums “Salve”, Spuņciemā, Salas
pagastā, un 2018.gadā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas pārbūvei, bet 2019.gadā plānots
īstenot ēkas “Salves” Spuņciemā pārbūves projektu, izbūvējot jaunas telpas pašvaldības bibliotēkai,
Sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības administrācijai, tādejādi atbrīvojot telpas
Salas sākumskolas ēkā “Pīlādzīši”.
No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas un sezonas
uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus par 301 668 eiro.
2018.gadā paredzēts īstenot pārbūves projektus, veicot asfaltbetona seguma izbūvi Meža ielai
Babītē, Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Spuņciema ielai Spuņciemā, Skolas ielas posmam Piņķos,
Straupes ceļa posmam Gātciemā, Augļu un Ziedu ielas posmiem Priežciemā.
Paredzēts izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas Piņķos, Alstu ceļa Spilvē, autoceļa AnnasVīkuļi posma, Kļavu ceļa posma Spuņciemā un piebraucamā ceļa pie ēkas Centra ielā 2 Piņķos
pārbūvei. Autoceļa Annas – Vīkuļi pārbūvei paredzēts Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
līdzfinansējums.
2018.gadā paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Skolas ielas posmā gar Piņķu kapsētu, no Sila ielas
līdz ēkām “Jaunmētras” un Rožu ielā 2 Babītē, Spuņciema ielas posmā Spuņciemā, no autoceļa A10
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Rīga-Ventspils līdz kultūrizglītības centram “Vietvalži” Spuņciemā, kā arī Mēness ielas un Kleistu
ielas posmos, jo patlaban šajos ielu posmos gaismas ķermeņi izvietoti Centrālajiem elektrotīkliem
piederošajos elektroapgādes balstos, kurus paredzēts demontēt.
2018.gadā paredzēta Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūve, lai nodrošinātu ūdens atsūknēšanu
no lauksaimniecības zemēm Dzilnupes poldera teritorijā. 2018.gadā paredzēts realizēt ES
līdzfinansētu projektu „Dabas takas izveide pie Babītes ezera”, saremontējot Dzilnupes un Trenču
polderu dambju virsmu, lai nodrošinātu iespēju pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī uzbūvēt divus
putnu vērošanas torņus.
2018.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu
apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 364 530 eiro apmērā. Lai nodrošinātu kvalitatīvākus
pakalpojumus pašvaldības Sociālā dienesta klientiem Babītē un Spilves ciemā, 2018.gadā Sociālā
dienesta darbiniekiem būs pastāvīgas telpas ēkā Liepu alejā 17, Babītē.
2017./2018. mācību gadā par 642 novadā deklarētiem bērniem tiek veikti maksājumi citām
pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā par to, ka šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības
iestādes, par 416 novadā deklarētiem bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu apmeklējumam, par 156 bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto
vispārizglītojošo skolu apmeklējumam, 230 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas
maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs
un 1,00 eiro dienā vispārizglītojošajās skolās), bet līdzfinansējums 50% apmērā mācībām Rīgas
pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās tiek sniegts par 24 bērniem.
Ņemot vērā pozitīvu ikgadējo demogrāfisko situāciju un mehānisku iedzīvotāju pieaugumu
migrācijas rezultātā, jāizvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības
nepieciešamība Piņķos.
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” pasūtījusi tehnisko projektu un 2018.gadā
Piņķos plāno uzbūvēt jaunu modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī telpas tehniskajam
personālam, bet par rīcību ar veco katlumājas ēku lems pašvaldības dome.
Atbilstoši projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ilgtermiņa programmai,
2018.gadā jāizprojektē ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīkli Spilves ciema
Spilves, Stropu, Silmaču ielās un Kleistu ceļā, lai 2019.- 2020.gadā projektu realizētu.
2018.-2019.gadam jāizstrādā projekts notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūvei Piņķos, jo attīrāmo
notekūdeņu apjoms tuvākajā laikā sasniegs attīrīšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo apjomu.
Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2018.gadā iespējams nodrošināt
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžets - šī izdevuma numura pielikumā.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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