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IEVADS
„VISPIRMS, KATRAM IR JĀIZŠĶIRAS, VAI TAS PĒC SAVAS NODARBOŠANĀS – NE ACUMIRKLĪGĀS, BET GAN
PAMATNODARBOŠANĀS – PĒC SAVĀM SPĒJĀM UN TIEKSMĒM IEDERAS UZ L A U K I E M VAI P I LS Ē T Ā S. ĪPAŠUMS
JĀIEGĀDĀJAS UN JĀVEIDO TIKAI TUR, KUR KATRS JŪT SAVU DZIĻĀKO AICINĀJUMU.”
(‘”NORĀDĪJUMI MAZĒKU BŪVĒTĀJIEM PILSĒTĀS UN CIEMOS”, 1939.GADS)
Rīgas rajona Babītes pagastam ir spēkā Attīstības plāns, kas tika izstrādāts laika posmā no 1995.1997.gadam. Babītes pagasta Attīstības plāns ir pieņemts Babītes pagasta padomē 1997.gada 21.novembrī
ar lēmumu Nr.9. Attīstības plāna sastāvā tika izstrādāta Babītes pagasta sociālās un ekonomiskās attīstības
programma 1997.-2007.gadam, Babītes pagasta ģenerālplāns 1997.-2007.gadam un Babītes pagasta
Apbūves noteikumi.
Rīgas rajona Babītes pagasta jaunā teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Babītes pagasta
2005.gada 21.decembra lēmumu Nr.19 „Par Babītes pagasta Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem
izstrādes uzsākšanu”. Izstrādes darba uzdevums tika apstiprināts ar Babītes pagasta 2006.gada 15.februāra
lēmumu Nr.15 „Par Babītes pagasta Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem izstrādes darba uzdevuma
apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”. Saskaņā ar LR Vides ministrijas Vides
pārraudzības valsts biroja 2006.gada 30.novembra lēmumu Nr.134-p Babītes pagasta Teritorijas plānojums
2007.-2019.gadam ir pakļauts stratēģiskam novērtējumam un vienlaicīgi ar plānojuma izstrādi SIA „Vides
konsultāciju birojs” veica stratēģisko novērtējumu un sagatavoja Vides pārskata projektu.
Vienlaicīgi ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.(2008.-2020).gadam tika uzsākta arī Babītes
pagasta Attīstības programmas 2007.-2019.gadiem izstrāde - ar Babītes pagasta 2006.gada 16.augusta
lēmumu Nr.12. Babītes pagasta Attīstības programma 2007.-2019.gadiem ir apstiprināta ar Babītes pagasta
padomes 2007.gada 8.augusta lēmumu Nr.19 „Par Babītes pagasta Attīstības programmas 2007.-2019.gadam
apstiprināšanu”.
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1.attēls - Ceļš uz un cauri Babītes pagastam – Autoceļš A-10 (Rīga-Jūrmala-Ventspils). Foto: M.Kalvāne
I DAĻA
BABĪTES PAGASTA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PRIEKŠNOTEIKUMI
1.

PLĀNOŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI
1.1.

PLĀNOŠANAS

PRINCIPI UN TIESISKAIS PAMATOJUMS

Pēdējos piecpadsmit gados ir notikušas kardinālas pārmaiņas valsts politiskajā un ekonomiskajā dzīvē.
Neatkarības atjaunošana, pāreja uz tirgus ekonomiku, bijušo īpašumu denacionalizācija, zemes reforma un
citas pārmaiņas, kuras nes sev līdzi būtisku pārmaiņu nepieciešamību arī zemes izmantošanā. Babītes
pagastam ir izstrādāts un apstiprināts pagasta Attīstības plāns (ģenerālplāns) 1997.gadā, ar attīstības
perspektīvu uz desmit gadiem.
Laika posmā no 1997.gada vairākkārt ne tikai ir mainījusies normatīvā bāze plānošanas, būvniecības un vides
aizsardzības jomā, bet arī mainījušies ir paši plānošanas principi. Spēkā esošais Babītes pagasta Attīstības
plāns 1997.-2007.gadam tika izstrādāts saskaņā ar 1994.gada 6.septembra Ministru Kabineta (turpmāk tekstā
– MK) noteikumiem Nr.194 „Teritoriālplānošanas noteikumi” (spēkā līdz 24.02.1998.), kas noteica, ka
teritoriālplānojumā paredzētie izbūves pasākumi un noteikumi ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai
lietotājiem, bet nav pamats paredzēto pasākumu piespiedu realizācijai. 1998.gada 24.februārī tika pieņemti
jauni MK noteikumi Nr.62 „Noteikumi par teritoriju plānojumiem” (spēkā līdz 5.12.2000.) Šie noteikumi
55.punktā paredzēja, ka pēc ģenerālplāna stāšanās spēkā pašvaldība nodrošina paredzēto detālplānojumu,
zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas (turpmāk parcelācijas) projektu, zemesgabalu robežu
pārkārtošanas projektu, un ielu sarkano līniju (ceļu, ielu, gājēju ceļu robežu) projektu, transporta un
inženierkomunikāciju attīstības shēmu un citu ģenerālplānā paredzēto plānojumu izstrādāšanu. Noteikumos
tika noteikts, ka detālplānojums ir pagasta vai pilsētas teritorijas daļas plānojums, kurā precizēti un detalizēti
ģenerālplāna priekšlikumi un prasības.
Teritorijas plānošanas principi Latvijā tika noteikti pieņemot Teritorijas attīstības plānošanas likumu 1998.gada
15.oktobrī, kas daļēji arī tika saglabāti un papildināti šobrīd spēkā esošajā Teritorijas plānošanas likumā
(spēkā no 26.02.2002.).
2000.gada 5.decembra MK noteikumos Nr.423 „Noteikumi par teritoriju plānojumiem” (spēkā līdz 31.12.2003.),
kas jau tika izdoti saskaņā Teritorijas attīstības plānošanas likumu, noteikumu 52.punkts noteica, ka detālais
plānojums var būt arī par pamatu pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izdarīšanai detālajā plānojumā
ietvertajā teritorijā. 2004.gada 13.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2004.), kuru 4.punktā tika noteikts, ka detālplānojumu izstrādā vai nu
saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, vai kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumus. Spēkā esošie normatīvie akti pieļāva šo principu pilnībā izmantot līdz 2004.gada 20.augustam,
kad stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.710 „grozījumi Teritorijas plānošanas likumā”. Teritorijas
plānošanas likuma 27.01.2005. redakcijā tika iekļauts Pārejas noteikumu 9.punkts. kas noteica, ka
detālplānojumus kuri uzsākti līdz 20.08.2004. un kuri ir par pamatu pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu
izdarīšanai detālajā plānojumā ietvertajā teritorijā, izstrādā un apstiprina līdz 1.10.2005.. Ņemot vērā
normatīvajos aktos noteikto, ka detālplānojumu izstrādā vai nu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, vai kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus, arī Babītes pagastā laika posmā no
2000.gada līdz 2004.gadam tika izstrādāta virkne detālplānojumu, kas grozīja Babītes pagasta Attīstības plāna
1997.gada redakciju.
2004.gada 19.oktobrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” (spēkā esoši), kas faktiski atgriezās pie 1998.gada noteikumos minētās detālplānojuma definīcijas,
nosakot ka detālplānojumu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Attiecībā uz Vietējās
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pašvaldības teritorijas plānojumu noteikts, ka tas ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums,
kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas
aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12.gadiem.
Babītes pagasta Teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam ir izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas
plānošanas likumu un 2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” (izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu).
Plānojuma izstrādē ievērtēti arī citi spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvie akti, kā
būtiskākie – Aizsargjoslu likums, Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi un likums par Latvijas
Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu. Izstrādājot kartes un
shēmas par pamatu ir izmantota Valsts zemes dienesta sagatavotā topogrāfiskā plāna pamatne M 1:10 000 un
kadastra pārskata karte ar mēroga noteiktību M 1:500 - LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, kā
arī citi kartogrāfiskie materiāli, kas ir Babītes Būvvaldes rīcībā.
1.2.

NOSACĪJUMI/PRASĪBAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 12., 13. un 15.punktu tiek realizēta sadarbība ar Valsts un pašvaldības institūcijām un ir saņemti
nepieciešamie nosacījumi/prasības Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojuma 2007.-2019.(2008.2020.)gadiem (turpmāk tekstā - Babītes pagasta Teritorijas plānojums) izstrādei. Saņemtie nosacījumi,
atzinumi un institūciju sniegtā informācija ir ņemta vērā izstrādājot Babītes pagasta teritorijas plānojumu.
Ziņojumu par institūciju nosacījumu un atzinumu ievērošanu skat. Babītes pagasta Teritorijas plānojuma IV
sējuma 3.daļā.
1.3.

AGRĀKIE PLĀNOJUMI UN 1997.GADA BABĪTES PAGASTA ĢENERĀLPLĀNA IZVĒRTĒJUMS.

Babītes pagasta teritorijā padomju laikā ir tikuši centralizēti plānoti Babītes un Piņķu (Salienas) ciemi. Saskaņā
ar šiem ciemu plānojumiem realizēta daudzstāvu dzīvojamā apbūve gan Piņķos, gan Babītē, kā arī uzcelts
bērnudārzs un skola Piņķos. 1989.gadā tika izstrādāts detālplānojums Brīvkalnu ciema daļai.
Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā, Rīgas rajona Babītes pagasts bija viens no pirmajiem pagastiem, kam
jau 1997.gadā tika izstrādāts un apstiprināts Babītes pagasta Attīstības plāns (t.sk. ģenerālplāns un apbūves
noteikumi), kas sākuma posmā veiksmīgi noteica gan zemes reformas norisi, gan būvniecības procesus
pagastā. Ģenerālplāns balstās uz “Babītes pagasta sociālās un ekonomiskās attīstības programmu”. Plāns
tika izstrādāts ar perspektīvu uz 10.gadiem - laika posmam no 1997.gada līdz 2007.gadam. Iztrūkstot
nacionālajam, reģionālajam, kā arī rajona plānojumam un nepietiekamas statistiskās informācijas dēļ,
ģenerālplānā nebija iespējams veikt visas nepieciešamās izpētes. Tādā situācijā bija grūti dot tālākas
nākotnes prognozes par pagasta teritoriju izmantošanu un tās apmēriem.
Daži pagasta attīstības jautājumi tika izstrādāti ar ilgāku perspektīvi:
- ilglaicīgais vides saglabāšanas “Dabas pamatnes” plāns.
- pagasta transporta struktūra.
Pagasta ģenerālplānā tika atstāti vairāki “balti laukumi”, kuriem ir nepieciešama turpmākā izpēte un kuri saistīti
ar Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas transporta tīkla un koridoru perspektīvo attīstību.
Saskaņā ar Babītes pagasta padomes 2000.gada 19.decembra lēmumu Nr.51 “Par Babītes pagasta
ģenerālplāna 1997.-2007.gadiem grozījumiem” tika uzsākti Babītes pagasta ģenerālā plāna grozījumi (turpmāk
tekstā – 2002.gada grozījumi) izstrādāti “Arhitekta Edgara Bērziņa birojā” laikā no 2001.gada janvāra līdz
2002.gada aprīlim. Grozījumu izstrādes nepieciešamība tika pamatota ar - zemes lauksaimnieciskās
izmantošanas sašaurināšanos no vienas puses un pieprasījuma pieaugumu pierīgas areālā pēc dzīvojamajām
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teritorijām, galvenokārt, savrupmājām, no otras puses, un lika pārskatīt noteiktos zemes izmantošanas veidus
nozīmīgās Babītes pagasta teritorijās jau pirms plānojuma darbības beigām.

2.attēls – “Perspektīvā teritorijas izmantošana“, Babītes pagasta Attīstības plāns 1997.gads.
Avots: Babītes pagasta Būvvaldes arhīvs.
Grozījumi tika apstiprināti Babītes pagasta padomē 2002.gada 20.jūnijā ar lēmumu Nr.12. Izstrādātie
2002.gada Babītes pagasta Attītības plāna grozījumi, tika apstiprināti kā pašvaldības Saistošie noteikumi tikai
2006.gada 15.martā. Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra M.Kučinska 24.05.2006. rīkojumu
Nr.2-02/118 „Par Babītes pagasta padomes 2006.gada 15.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem
Babītes pagasta 1997.-2007.gada attīstības plānā” apturēšanu” tika apturēta minēto saistošo noteikumu
darbība. Pēc ministrijas norādīto plānojuma trūkumu novēršanas, Babītes pagasta pašvaldība 2007.gada
februārī / martā organizēja atkārtotu sabiedrisko apspriešanu izstrādātajiem grozījumiem Babītes pagasta
1997.-2007.gada Attīstības plānā. Ar Babītes pagasta padomes 2007.gada 4.aprīļa lēmumu izstrādātā
„Babītes pagasta ģenerālplāna 1997.-2007.gadiem ar grozījumiem redakcija” tika noteikta kā galīgā un ar
Babītes pagasta padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu (prot.Nr.9, &4) „Par Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 1997.-2007.gadam grozījumu galīgās (pilnveidotās) redakcijas apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu“ tika apstiprināti minētie grozījumi un izdoti pašvaldības saistošie notiekumi Nr.6.
Ir izstrādāts „Babītes pagasta 1997.gada ģenerālplāna redakcijas izvērtējums” (skat. Paskaidrojuma raksta
5.pielikumu), kurā atspoguļota katras ģenerālplānā aprakstītās sadaļas atbilstība situācijai 2007.gadā, kā arī
īstenotie un neīstenotie toreiz plānotie pasākumi. Izstrādātais „Babītes pagasta 1997.gada ģenerālplāna
redakcijas izvērtējums” ir pamats jauna teritorijas plānojuma izstrādei, tādējādi nodrošinot vienu no teritorijas
plānošanas principiem - nepārtrauktību un pēctecību.
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Laika posmā no 2000.-2007.gadam ir izstrādāti un apstiprināti Babītes pagasta padomē vairāk par 100
detālplānojumiem, kuru ietvaros risināti gan zemes reformas, gan zemes parcelācijas, izmantošanas un
attīstības, gan teritorijas atļautās izmantošanas precizēšanas un ģenerālplāna grozījumu jautājumi, saskaņā ar
spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. Atbilstoši 1997.gada Babītes Attīstības plāna redakcijai ir izstrādāts
un apstiprināts 51 detālplānojums, no kuriem lielākā daļa ir realizēti (veikta plānotā zemesgabalu parcelācija
un uzsākts būvniecības process). Saskaņā ar 2002.gadā izstrādātajiem Babītes pagasta Attīstības plāna
grozījumiem tika uzsākta gan jaunu detālplānojumu izstrāde, gan apstiprināti jau izstrādātie (darbība veikta
laika posmā no 2002.-2006.gadam). Šobrīd dažādās izstrādes stadijās ir vēl aptuveni 20 detālplānojumi, kas
kopumā liecina par pagasta attīstības tendencēm.
2.
2.1.

TERITORIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN ESOŠAIS STĀVOKLIS
DABAS APSTĀKĻI
2.1.1. RELJEFS UN ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Babītes pagasts atrodas Rīgas jūras līča Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā (Baltijas ledus ezera
līdzenumā). Babītes pagasta teritorijā, gar Babītes ezera dienvidu krastu stiepjas senā Litorīnas jūras krasta
līnija. Vairākās vietās Latvijā tuvu tagadējam jūras krastam izveidojušās ideāli līdzenas virsas, ko veido
putekļaini mālaini nogulumi un to centrā parasti novietojušies sekli ezeri – bijušās Litorīnas jūras lagūnas.
Tāda veida reljefs raksturīgs arī teritorijām ap Babītes ezeru. Piejūras zemienē senākie kāpu veidojumi ietver
Baltijas ledus ezera līdzenumus. Bez senajām krasta līnijām un ar tām saistītajām reljefa kāpēm (izliekumiem),
kāpu joslu un lauku izvietojumā noteicoša loma bija arī lielāko upju ielejām (Lielupe, Daugava), kas ienesa
savas specifiskas iezīmes kāpu izvietojumā (Kalnciema-Nordeķu kāpu grēda). Kalnciema-Nordeķu kāpas
virsas absolūtā augstuma diapazons ir 5-8,5 m un tā ir izvietota uz dienvidiem no Babītes ezera, paralēli
Lielupes tecējuma virzienam. Pie Liberiem kāpu augstums sasniedz 24,4 m vjl.

3.attēls - Babītes ezeram pieguļošā teritorija Skārduciemā. Foto: M.Kalvāne
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2.1.2. ŪDEŅI

Babītes pagasta teritorijā esošo ūdeņu lielākā daļa ietilpst Lielupes Upju baseina apgabalā, bet Hapaka grāvis
– Daugavas Upju baseina apgabalā. Ar 27.09.2006. Vides ministra rīkojumu tika apstiprināts personālsastāvs
Lielupes, Gaujas un Ventas Upju baseinu apgabalu konsultatīvajām padomēm, bet ar 6.10.2006. – arī
Daugavas Upju baseina apgabala konsultatīvajai padomei, kuru sastāvā ir iekļauti gan ministriju, gan
pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji. 2006.gada nogalē savu darbību ir uzsāka visas Upju
baseinu apgabalu konsultatīvās padomes. Katram upju baseina apgabalam līdz 2009.gada beigām tiks
izstrādāti apsaimniekošanas plāni, kuri noteiks katra baseina apsaimniekošanas principus, tā lai tiktu
nodrošināta efektīva ūdens resursu izmantošana. Turpmāk ik pēc 6.gadiem tos papildinot un veicot
nepieciešamās izmaiņas. Lielupes upju baseina apgabalā VĢMA 2007.gadā novērojumu programmas ietvaros
paredz veikt hidroloģiskos novērojumus 9 stacijās, kuras varētu kalpot plūdu riska jautājumu risināšanai.
Papildus novērojumi būtu vajadzīgi arī Babītes ezerā.
Lielupe – Lielupes lejtecē vairāk kā 95 km garā posmā (no jūras līdz Emburgai) upes dibena atzīmes ir
negatīvas (zem vidējā jūras ūdens līmeņa). Šajā upes posmā mazūdens periodā ūdens virsmas garenslīpums
ir tuvu nullei un ir padots jūras līmeņa svārstībām. Liela daļa Lielupes lejtecē un ap Babītes ezeru applūšanai
pakļauto teritoriju ir aizsargātas ar polderu aizsargdambjiem.
Babītes ezers, tāpat kā citi Rīgas apkārtnes ezeri, ir radies senā Baltijas ledus ezera abrāzijas – akumulācijas
līdzenuma erozijas rezultātā. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Babītes ezers pieder pie publiskajiem
ūdeņiem. Babītes ezera platība ir 2555,7 ha. Atkarībā no ūdens režīma Lielupē ezera platība ievērojami
svārstās. Ezera normālais (arī minimālais) gada ūdens līmenis ir (+)0,20 m abs, bet maksimālais (+)2,30 m
abs. Tajā ietek ap 1,5 km garā Gāte no Lielupes, Dzilnupe, Miglupīte, Neriņa, kā arī vēl 12 ūdensteces. No
ezera iztek Varkaļu kanāls, kas ietek Lielupē. Tālākā notece ir uz Rīgas jūras līci. Babītes ezera krastus
Babītes pagasta teritorijā pārsvarā veido hidrotehniskās būves - Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu dambji,
kā arī nepabeigtais Bļodnieku poldera dambis. Pagājušā gadsimta laikā izveidotā hidrotehnisko būvju sistēma
gan aizsargā no applūšanas ezeram piegulošās zemienes, gan arī regulē ūdens līmeni pašā ezerā.
Vienmērīgs ūdens līmeņa uzturēršana ezerā nodrošina labvēlīgus dzīves apstākļus tur dzīvojošajiem
ūdensputniem un zivīm. Pareiza Varkaļu kanāla slūžu darbināšana var nodrošināt nemainīgu ūdens līmeni
ezerā un aizsargāt apkārtējās teritorijas no applūšanas. Saskaņā ar ūdens apsaimniekošanas likumu Babītes
ezeru varētu noteikt par stipri pārveidotu ūdensobjektu (izstrādājot Lielupes upes baseina apsaimniekošanas
plānu), jo izveidotā hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēma regulē ūdens noteces uz ezeru, kā arī
nodrošina aizsardzību pret plūdiem.
Varkaļu kanāls – 1.1 km garš, 5 m dziļš un 120 m plats, kas savieno Babītes ezera austrumu galu ar Lielupi un
spēj izvadīt apmēram 1/3 Lielupes caurplūduma
Babītes pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes ūdensnotekas, kuru sateces baseins lielāks par 10 km², vai
to garums lielāks par 5 km:
Babītes poldera sūkņu stacijas krājbaseins - baseina platība 13.2 kv.km., kopējais garums 1.4 km
(regulētais garums 1.4 km).
Neriņas upe – baseina platība 118.9 kv.km., kopējais garums 19 km (regulētais garums 18.1 km).
Neriņa (vēsturiskais nosaukums Bebru upīte) sākas Kalnciema – Nordeķu kāpu purvā (Cenas tīrelī) un
ietek Babītes ezerā (1958.gadā novadīta Babītes poldera apvadkanālā). Izbūvējot Babītes ezera
polderus Neriņas upes tecējums regulēts un tā iekļauta kopējā meliorācijas sistēmā un izveidota arī
Piņķu ūdenskrātuve. Vidējais gada ūdens līmenis Neriņas upē nepārsniedz Babītes ezera rādītājus.
Piņķu ūdenskrātuvē un tai pieguļošajā teritorijā jāievēro Babītes pagasta padomes 2000.gada
27.aprīļa Saistošos noteikumus Nr.3 „Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”.
No Beberbeķu dzirnavām, kas tikušas būvētas uz Beberbeķu strauta, saglabājies kādreizējais
dzirnavu dīķis - tag. Beberbeķu dzirnavezers (10,3 ha). Beberbeķu dzirnavezers iekļauts Beberbeķu
dabas parka teritorijā.
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baseina platība 51 kv.km., kopējais garums 13 km (regulētais garums 8.9 km).
Dzilnupe –
Dzilnupe (vēsturiskais nosaukums – Mācītāja mājas upīte) sākas Cenas tīreļa purvā un ietek Babītes
ezerā (1958.gadā novadīta Babītes poldera apvadkanālā). Uz Dzilnupes izveidota Božu ūdenskrātuve
(56 ha), kas ir mākslīgs ūdensobjekts. Vidējais gada ūdens līmenis nepārsniedz Babītes ezera
rādītājus.
Dzilnupes poldera sūkņu stacijas krājbaseins - baseina platība 7.9 kv.km., kopējais garums 0.7 km
(regulētais garums 0.7 km).
Trenču poldera sūkņu stacijas krājbaseins - baseina platība 10 kv.km., kopējais garums 1.5 km
(regulētais garums 1.5 km).
Apvadkanāls Trenču polderim - baseina platība 5.6 kv.km., kopējais garums 5.9 km (regulētais garums
5.9 km).
Klīves kanāls - baseina platība 54.3 kv.km., kopējais garums 19 km (regulētais garums 3.7 km).
Hapaka grāvis (Rātsupīte) – baseina platība 65.3 kv.km., kopējais garums 15.6 km (regulētais garums
9.3 km). Hapaka grāvis ir Spilves poldera centrālā ūdensnoteka. Pagājušā gadsimta 80.-90.gados uz
Hapaka grāvja vietā, kur to šķērso Daugavgrīvas šoseja Rīgas pilsētas teritorijā izbūvēts hidromezgls
ar Spilves poldera sūkņu staciju, kas nodrošina vienmērīgu ūdens līmeni Hapaka grāvī, kā arī aizsargā
Spilves poldera teritorijas no applūšanas.
2.1.3. MEŽI UN PURVI.

Rīgas smiltāju zemienē, kas plešas dienvidos no Rīgas jūras līča, piejūras zemiene ir visplatākā (45-50 km).
Tūlīt aiz Rīgas sākas lieli purvi, kas stiepjas 30 km uz rietumiem un dienvidaustrumiem, purvu masīvi – tīreļi,
ko šķērso vairākas kāpu grēdas un lēzenā Lielupes ieleja. Pagasta D daļā ir lieli mežu masīvi. Meži aizņem
7041 ha, krūmāji – 48 ha, purvi – 1582 ha. Babītes pagasta mežiem visnozīmīgākās ir rekreācijas, dabas
aizsardzības un gaisa attīrīšanas funkcijas. Vēsturiski Babītes pagastā ir izveidojusies sarežgīta meža zemju
īpašnieku struktūra, un katrai zemes īpašnieku grupai ir savas, specifiskas intereses meža apsaimniekošanā
un izmantošanā. Babītes pagasta lielu teritorijas daļu aizņem purvi – Ložmetējkalna-Kapteiņu purva A daļa
(Rāvājs, Gailīšu purvs) un Antiņu purvs (Maztīrelis; 196 ha). Lielākais purva masīvs Babītes pagasta dienvidu
teritorijā ir Cenas tīrelis (R daļa) ar daudziem akačiem un ezeriņiem, kas ir noteikts kā īpaši aizsargājama
dabas teritorija. Pagasta ziemeļu daļā atrodas Slēperu purva R daļa – zemais purvs, kur ierīkots Babītes
polderis. Purvos ir lieli kūdras krājumi, kas tika aktīvi iegūti 20.gadsimtā, kā derīgie izrakteņi.
2.2.

AINAVAS
2.2.1. AINAVU VEIDOŠANĀS, AIZSARDZĪBA, PĀRVALDĪBA UN PLĀNOŠANA.

Ar 2007.gada 19.aprīlī stājies spēkā likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, ar kuru Latvijā tiek pieņemta
2000.gada 20.oktobra Eiropas ainavu konvencija. Konvencija attiecas uz visām pušu teritorijām un ietver
dabiskās, kā arī lauku, urbānās un piepilsētu teritorijas. Tā ietver sauszemes un jūras teritorijas, un iekšējos
ūdeņus. Tā attiecas uz ainavām, kuras var uzskatīt par izcilām, tāpat uz ikdienišķām vai degradētām ainavām.
Konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu.
„Ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un /vai cilvēku
darbības un mijiedarbības rezultātā (definīcija no Eiropas Ainavu konvencijas).
Ainava savā būtībā ir daudzfunkcionāls veidojums, tā ir arī savdabīga informācijas krātuve, un ainavas
struktūras elementi uzskatāmi par indikatoriem, kas liecina par nozīmīgiem procesiem (pagātnē – dažādos
vēstures posmos, pašreiz) dabā un sabiedrībā, kā liek saprast laika gaitā notikušo pārmaiņu cēloņsakarības.
Ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa un, tās ir dabas un kultūras mantojuma
pamatelements, kas veido cilvēku labsajūtu un dod ieguldījumu vietas identitātes nostiprināšanā.

Babītes pagasta teritorijas plānojums – Paskaidrojuma raksts.
13
________________________________________________________________________________
Ainava ir veselums, kas konkrētā vietā veidojies mijiedarbojoties dabai un cilvēkam, izpētes un plānošanas
nolūkā ir nepieciešams diferencēt skatījumu uz ainavu. Tas saistās gan ar cilvēku uztveres īpatnībām, gan arī
atšķirīgajiem mērķiem, kas tiek izvirzīti plānošanas procesā, un kas tā vai citādi nākotnē var ietekmēt ainavas
turpmāko veidošanos.
Pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos,
reģionālajā un pilsētplānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un rekreācijā, kā arī vispārējas pārmaiņas
pasaules ekonomikā daudzos gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos.
„Ainavu aizsardzība” nozīmē darbības, lai saglabātu un uzturētu ainavas ievērojamās un raksturīgās īpašības,
kuras ir pamatotas ar tās mantojuma vērtību, ko nosaka šīs ainavas dabiskais veidols un/vai cilvēku darbības.
„Ainavu pārvaldība” no ilgtspējīgas attīstības perspektīvas nozīmē darbības, lai nodrošinātu regulāru ainavas
kopšanu ar mērķi virzīt un harmonizēt pārmaiņas, kuras rada sociālie, ekonomiskie un vides procesi.
„Ainavu plānošana” nozīmē konsekventi uz tālāku nākotni vērstas darbības, lai uzlabotu, atjaunotu vai radītu
jaunas ainavas.

4.attēls - Pļava pie Vīkuļiem un Dzilnupes poldera dambis. Foto: M.Kalvāne
2.2.2. AINAVU TELPISKĀ STRUKTŪRA

Babītes pagastā sastopama liela ainavu daudzveidība: ezeraine un purvaine, meliorētā lagūnas līdzenuma
āraine, Baltijas ledus ezera līdzenuma mežaines un āraines, urbanizētās un lauku apbūves ainavas, kāpu
mežaine. Valsts un reģionāla mēroga aizsargājamie ainavu apvidi ir Babītes ezera un Cenas tīreļa ainavas,
Nordeķu - Kalnciema kāpa. Rīgas rajona teritorijas plānojumā 1997.gada redakcijā tika noteikti tūrisma
maršruti (lielais un mazais loks), iekļaujot ceļu ainavu joslas. Kā ainaviski izteiksmīga teritorija Babītes pagastā
tika noteikta teritorija ap Babītes ezeru, ietverot esošās apbūves teritorijas Vīkuļos, Sēbruciemā, Skārduciemā,
Annās, Trenčos un Bļodniekos, kā arī Rīgas-Liepājas ceļa dienvidu puse. Otra, kā ainaviski izteiksmīga
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teritorija tika atzīmēta teritorija ap Cenu tīreli, ietverot gan lieguma teritoriju, gan pieguļošās mežu un purvu
teritorijas.

Veicot turpmāko plānošanu Babītes pagastā nepieciešams identificēt un detalizēt ainavas visā teritorijā,
analizēt to īpašības, un spēkus un ietekmes kas tās pārveido, kā arī dokumentēt un ņemt vērā izmaiņas
(Eiropas ainavu konvencija 6.pants). Daļa no dabiskajām un lauku ainavām savu kvalitāti jau ir zaudējušas un
izmainījušās (salīdzinot ar 1997.gadu). Pārtraucot aktīvu lauksaimniecisko darbību teritorijas aizaug ar
krūmājiem, grāvju joslām aizaugot veidojas jaunas mežu joslas. Ilgāku laiku neapsaimniekotajos laukos
veidojas priežu jaunaudzes (notiek dabiska teritoriju apmežošanās). Lauku apbūves ainavā ienākot pilsēttipa
dzīvojamai un komerciestāžu apbūvei, ainava pamazām urbanizējas. Faktiski daļa no dabiskajām ainavām tiek
zaudētas un jārada ir no jauna, veicot atbilstošu teritoriju apsaimniekošanu. Plānojot jaunu apbūvi,
nepieciešams sekot, lai netiktu zaudēts ainavas mozaīkas raksturs. Tas uzliek par pienākumu nepieļaut lielas
vienlaidu apbūves teritorijas un kā perspektīvas apdzīvojuma teritorijas attīstīt esošos ciemus to
administratīvajās teritorijās, maksimāli saglabājot esošās meža teritorijas un to ainavisko vērtību. Lauku
teritorijās, ārpus apdzīvotām vietām kā prioritāte attīstāmas viensētas, nepieļaujot nepārdomātu jaunu

Babītes pagasta teritorijas plānojums – Paskaidrojuma raksts.
15
________________________________________________________________________________
viensētu grupu veidošanos, bet saglabājot tradicionālo viensētu ainaviski brīvu izvietojumu, kā arī veicināt ar
rekreāciju saistītu objektu attīstību, saglabājot atvērto lauku telpu. Vēsturiskajiem pašvaldības ceļiem ar mazu
satiksmes intensitāti saglabājamas koku alejas, kā raksturīgs konkrētās vietas ainavas elements, vai
veidojamas jaunas. Babītes pagastā alejas izveidotas gar Rubeņu ceļu (no autoceļa A-9 līdz Rubeņiem), gar
Trenču ciema ceļu (no autoceļa A-9 līdz Babītes ezeram) un gar autoceļu V-20 posmā no Rīgas robežas līdz
Babītes dzelzceļa pieturai. Veicot šo ceļu rekonstrukciju jāizvērtē iespēja alejas saglabāt, ja tās nepasliktina
satiksmes drošību. Ainaviski vērtīgajās teritorijās nav atļauta lauksaimniecības zemju apmežošana, blīva
apbūvēšana un mežaudžu izciršana, kā arī lauksaimniecības zemju nekopšana. Jāsaglabā ainaviski nozīmīgie
skatu punkti, nav pieļaujama to aizsegšana (aizbūvēšana). Izskatot būvniecības vai citu saimnieciskās
darbības pieteikumus ainaviski vērtīgajās teritorijās, pašvaldība ir tiesīga ierosināt detālplānojuma izstrādi
un/vai veikt ainavas analīzi.
2.2.3. DABAS TERITORIJAS

Dabas teritorijas Babītes pagastā aizņem ievērojamu daļu no kopējās pagasta teritorijas. Lielākā daļa no
pagasta dabas teritorijām ir meži, kas pamatā ir sausie priežu saussieņu meži, kas izvietojušies uz KalnciemaNordeķu kāpu vaļņa un ir aizsargājamie meži. Sastopami arī jauktie meži un meži, kas izveidojušies uz
slapjām kūdrainām augsnēm, kas pamazām pāriet jau plašajās purvu teritorijās. Lielu daļu aizņem ūdeņu
teritorijas, kam piekļaujas upju un ezeru krastu teritorijas, kuru saglabāšanai bez apbūves, un pienācīgai
apkopšanai (appļaušanai) – kā atklātai lauku telpai ir īpaša nozīme dabas teritoriju un dabisko ainavu
saglabāšanā. Esošajās lauksaimniecības teritorijās, no kurām daļa pamazām aizaug, netiek kopta un šobrīd ir
klasificējama kā atmata, jāveido jaunas ainavas, saglabājot dabas teritorijas starp plānotajām apbūves
teritorijām – kā pļavas, dārzus, mežus un/vai veidojot jaunas apstādījumu teritorijas. Lai saglabātu vērtīgās
dabas teritorijas pagastā ir jau izveidoti vairāki dabas liegumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuru
turpmāko izmantošanu un apsaimniekošanu nosaka speciāli noteikumi. Apdzīvoto vietu centros būtiski ir
saglabāt un veidot apstādījumu teritorijas, nodrošinot nepieciešamo labiekārtojuma līmeni atbilstoši plānotajai
izmantošanai.
Babītes pagasta ģenerālplāns jau 1997.gadā paredzēja esošās aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās
dabas teritorijas savienot vienotā “zili - zaļā” struktūrtīklā, kura galvenais mugurkauls būtu Nordeķu Kalnciema kāpu grēda ar otrā virzienā ejošām zaļām šķērsjoslām, kas veidotu sasaisti starp Babītes ezeru,
Nordeķu - Kalnciema kāpu grēdu, “Ziemassvētku kauju vietām” Tīreļpurvā un Cenas tīreli. Šis princips tika
saglabāts izstrādājot arī jauno Teritorijas plānojumu.
2.2.4. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un "Natura 2000" iekļautās teritorijas.
Babītes pagasta teritorijā ir:
(1) Dabas parks “Beberbeķi” ar kopējo platību – 269 ha; dibināšanas gads – 1977.g., Dabas parka robežas
noteiktas ar LR MK 09.03.1999. noteikumiem Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”; ir izstrādāti individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Saskaņā ar Vides ministra 2003.gada 17.marta rīkojumu Nr.84
izstrādāts Dabas aizsardzības plāns. Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Dominē
priežu sils un priežu mētrājs, daļu no tiem veido vecas vērtīgas priežu audzes. Dabas parks ir nozīmīga vieta
galvaspilsētas iedzīvotāju rekreācijai un izglītībai. MK 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.174 „Dabas parka
„Beberbeķi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nosaka dabas parka individuālo
aizsardzības un izmantošanas kārtību un funkcionālo zonējumu, lai saglabātu aizsargājamos biotopus, kā arī
kāpas un priežu meža ainavu dabas parka apmeklētāju atpūtai un izglītošanai.
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(2) Dabas liegums “Babītes ezers” ar kopējo platību – 2821 ha, Babītes pagasta administratīvajās
robežās – 1445.6 ha; izveidots saskaņā ar MK 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212
„Noteikumi par dabas liegumiem”. Atbilstoši 2000.gada 28.marta MK noteikumiem Nr.115 “Dabas
lieguma Babītes ezera individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ezera austrumu daļa
ir iekļauta dabas lieguma stingrā režīma zonā, kurā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un
cilvēku uzturēšanās. 2002.gada 18.jūnijā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Grozījums
Ministru Kabineta 2000.gada 28.marta noteikumos Nr.115 “Dabas lieguma Babītes ezera
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Babītes ezers ir iekļauts Starptautiskās
putnu aizsardzības padomes Eiropas nozīmīgo putnu vietu sarakstā. Tā ir svarīga ūdensputnu
ligzdošanas vieta un atpūtas vieta caurceļošanas laikā.
No 1957.g. ir spēkā Babītes ezera ornitoloģiskais liegums ar Babītes ezera pastāvīgā ornitoloģiskā
lieguma un sezonas lieguma teritorijām. Babītes ezera ornitolioģiskajā liegumā sastop ap 60 putnu
sugas.
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5.attēls - Beberbeķu dzirnavezers „Beberbeķu” dabas parkā. Foto: M.Kalvāne
(3) Dabas liegums “Cenas tīrelis” ar kopējo platību – 2133 ha; dibināts gads – 1999.gadā. Nav
izstrādātu individuālo aizsardzības izmantošanas noteikumu. Saskaņā ar Vides ministra
2003.gada 17.marta rīkojumu Nr.112 izstrādāts Dabas aizsardzības plāns. Šai teritorijai ir izcila
nozīme augsto purvu, pārejas purvu un distrofu ezeru aizsardzībā. Teritorija ir nozīmīga arī putnu
aizsardzībai, tajā sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas. Tā ir nozīmīga
nakšņošanas vieta sējas un baltpieres zosīm rudens migrācijas laikā, dzērvju ligzdošanas vieta.
(4) Aizsargājamu biotopu aizsardzībai Babītes pagasta teritorijā ir nodibināti 14 mikroliegumi ar
kopējo platību 75,3 ha (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras dati). Mikroliegumu
teritorijās veicot teritoriālo plānošanu, zemes ierīcību, meža inventarizāciju un visu veidu
projektēšanas darbus, jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības, kā arī
jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”.

2.3.

APBŪVĒTĀ VIDE
2.3.1.

APBŪVES STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURISKAIS KONTEKSTS UN TELPISKĀ KOMPOZĪCIJA

Atsevišķas viensētas un viensētu grupas ir attīstījušās ilgākā laikā posmā gar Rīgas - Liepājas šoseju (Rīgas –
Kalnciema vecais ceļš), radot pirmsākumus lineāras struktūras izveidei, ko faktiski noteica ne tikai ceļa, kā
transporta koridora novietne, bet pati vide, veidojot salīdzinoši šauru lauksaimniecības zemju joslu starp
Babītes ezeru un Kalnciema – Nordeķu kāpu joslu.
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Pagasta kopējā telpiskā struktūra sastāv no dabas pamatnes un cilvēku veiktās apbūves ilgākā laika posmā.
Plānojuma struktūras un telpiskās kompozīcijas pamats ir pagasta apbūves izvietojuma izteikti lineārā
struktūra gar vēsturiskajiem ceļiem uz Sloku un Kurzemi gan gar Babītes ezera ziemeļu krastu (tag.Salas
pagasta daļā), gan dienvidu krastu (Rīgas-Kalnciema ceļu), pakārtota Babītes ezera krasta līnijai, ar pagasta
administratīvo centru Piņķu ciemā (Piņķu muižā).
Vēsturiskā apbūve pārsvarā raksturīga kā lauku viensētas un viensētu grupas, kas veido vēsturiskos ciemus
ar mazstāvu apbūvi. Ir ziņas, ka 1775.gadā Piņķu pagasta robežās dzīvoja 4507 dzimtcilvēki. 1804.gadā
Piņķiem piederēja 106 dzimtļaužu sētas, septiņi krogi, vienas stabu dzirnavas un divas pusmuižas – Annas
muiža un Šleperi. 18. un 19.gs. Babītes pagasta sabiedriskā dzīve norisinājās galvenokārt Piņķu muižā un
saistībā ar Piņķu Sv. Nikolaja baznīcu, un saistībā ar Annas baznīcu - Annas muižā un Trenčos. 1860.gadā uz
mācītāja Hartmaņa ierosinājumu dibināta skola, kas sākumā atradās „krievu muižā” pie tag. Kaupu ciema.
1868.gadā Rīgas pilsēta nopirka Skrubu krogu Trenču ciemā un kopā ar Piņķu pagasta valdi to pārbūvēja par
skolu. Skola nosaukta par Annas skolu (pēc tuvumā esošās baznīcas). Pirmā pasaules kara laikā skola
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nopostīta. 1922.-23.gadā Piņķu pagasta valde skolu atjauno un to pārdēvē par Trenču skolu. 1962.gadā
Trenču skolu apvienoja ar Babītes 7-gadīgo skolu. Trenču skolas ēka nav saglabājusies.
Salīdzinoši ar vēsturiskajām aktivitātēm, šodien ir samazinājusies vai izzudusi Babītes pagasta vēsturisko
ciemu (centru) – Trenču, Annas muižas, Kaupu ciema, Dzilnu ciema un Beberbeķu funkcionālā nozīme, taču
daļēji saglabājusies vēsturiskā apbūve ar savu telpisko kompozīciju.

Babītes ciems savlaik veidojies ap Pūpes krogu un Pūpes (Babītes) dzelzceļa staciju, kas bija nozīmīgs
pieturas punkts toreizējai tranzītsatiksmei starp Rīgu un jūrmalas ciemiem, iecīnītām vasaras atpūtas vietām
rīdziniekiem. Pusceļā no Rīgas uz Dubultiem, tag. Babītes dzelzceļa pieturas tuvumā, tolaik atradās Pūpja
krogs, ko saukāja par „Schmantkuchenkrug”. Braucot uz jūrmalu un atpakaļ tajā pa laikam pūtināja zirgus un
baudīja kafiju ar krējuma kūkām. Babītē saglabājusies izteikta starveida vēsturisko ceļu struktūra, kas
savienojas Babītes centrā pie dzelzceļa stacijas (vēsturiskās pārbrauktuves). 1928.gadā Babītes pagastā
reģistrētas 348 zemnieku saimniecības, no kurām daļa atradās pie Babītes ezera.
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2.3.2. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS.

Babītes pagasta kultūrvēsturiskais mantojums ir Latvijas valsts un tās tautas saglabātās un apzinātās garīgās
un materiālās kultūras daļa. Apbūves un saimniekošanas tradīcijas, no17.gadsimta veidojusies sabiedriskā un
saimnieciskā dzīve un pagasta vēsture ir radījusi to neatkārtojamo savdabību, ko Rīgas rajonā un Latvijā
atpazīst kā Babītes pagastu. Dabas vide, kultūras, vēstures un mākslas pieminekļi, pašvaldības veidotie un
atbalstītie muzeji, kultūras un izglītības iestādes, vietējo iedzīvotāju paaudzēs izkoptā sadzīves kultūra ir šī
mantojuma glabātāji un tālāk veidotāji. Par pagasta kultvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu
rūpējas Babītes vidusskolā izveidotais novadpētniecības muzejs.
Teika stāsta, ka tagadējā Babītes ezera vietā bijušas plašas ganības, kur Babīte ganījusi
lopus. Kādā jaukā dienā pa gaisu laidies ezers kā melns mākonis. Gane gan dziedājusi:
Aizej, lietiņ, šņākdams, krākdams,
Kur tie melnie ļautiņi dzīvo.
Dubļos viņi mazgājas,
Vircā viņi skalojas.
Dziedāšana nelīdzējusi. Ezers nogāzies un noslīcinājis Babīti ar visiem lopiem. No tam
ezeram nosaukums: Babīte.
Pirmās rakstiskās ziņas par Rīgas pilsētas lauku zemju robežām atrodamas sākot no 1225.gada. Rīgas
pilsētas vēsturiskais lauku apgabals, jeb patrimoniālais apgabals bija saistīts ar sešām apdzīvotām vietām –
Dreiliņu, Mazjumpravas, Olaines, Beberbekas, Piņķu un Salas. Bīlenšteins atvasina vārdu „Babat” no „bāba” =
veca sieva. 1226.gada 15.martā robežas apstiprināja Pāvesta legāts bīskaps Viļums (Vilhelms) no Modestas.
Tas ir gads, kad pirmo reizi minēts Piņķu vārds. 1602.gadā Rīgas rāte nolēma dibināt jaunu pilsētas muižu
Piņķu pagastā. 1607.gadā tika izveidota Piņķu muiža. Taču 1919.gadā Bermonta uzbrukuma laikā muižas ēka
sagrauta un vairs nav atjaunota. Piņķos saglabājusies tikai muižas laika saimniecības ēka.

6.attēls - Piņķu mācītājmuižas dzīvojamā māja, Dzilnuciemā. Foto: M.Kalvāne
Tā kā mācītājmāja bija ļoti veca 1907.gadā pilsētas rāte nolēma celt jaunu pēc arhitekta Vilhelma Neimaņa
projekta. 1908.gada 30.novembrī mācītājmāju iesvētīja. No 1945.gada par Babītes pagasta skolas telpām
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kļuva 1908.gadā celtā Piņķu mācītājmuiža, kur skola strādāja līdz jaunās skolas uzcelšanai 1980.gadā.
Šodien Piņķu mācītājmuižas dzīvojamā ēka minama kā nozīmīgs arhitektūras un vēstures piemineklis pagasta
teritorijā.
Beberbeķu muižas vārds cēlies no Bebru upītes (tag. Neriņa), kas sākas Kangarkalnu (tag. Kalnciema –
Nordeķu kāpa) purvā un ietek Babītes ezerā. Muižiņa pie Neriņas minēta jau 16.gs.beigās, kad tā piederēja
Rīgas patricietim. 1776.gadā muiža nonāca pilnīgā Rīgas pilsētas īpašumā. Tai pievienoja apkārtējās sīkās
namnieku muižiņas un izveidoja jaunu patrionālmuižu Beberbeķus. No Beberbeķu dzirnavām saglabājies
kādreizējais dzirnavu dīķis (tag. Beberbeķu ezers), ap kuru šobrīd izveidots Beberbeķu dabas parks.
Īpaša vieta Babītes pagastā būtu ierādāma koka arhitektūrai un kokamatniecības tradīciju nostiprināšanai. Tā
ataino tradicionālo Latvijas lauku dzīvojamo ēku būvniecības stilu un reģiona būvtradīcijas. Teritorijas
plānojuma izstrādes laikā ir apzināta saglabājusies vēsturiskā apbūve (pārsvarā dzīvojamā) pagasta teritorijā,
kam turpmāk būtu pievēršama īpaša uzmanība, veicot detalizētu objektu apsekošanu un profesionālu
izvērtēšanu, vienlaicīgi sagatavojot priekšlikumus vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu objektu noteikšanai
un to turpmākai saglabāšanai. Vēsturiskās apbūves un raksturīgās vides saglabāšanas jomā būtiski ir turpmāk
izvērtēt tādu vēsturisko ciemu kā Kaupu, Vīkuļu, Skārdu ciema un Dzilnu ciema apbūves vēsturisko vērtību,
apbūves izvietojuma struktūru, apjomus un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas iespējas. Atsevišķi
vēsturiskās apbūves piemēri saglabājušies arī Mežārēs, Liepezerā, Kalnciema masīvā un Trenčos. Lai
pievērstu lielāku uzmanību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un nodrošinātu kompleksu tā izpēti un
analīzi, pašvaldībai turpmākajā plānošanas periodā jāveic vēsturiskās apbūves teritoriju detalizēta izpēte un
pirms vēsturisko ēku rekonstrukcijas vai teritorijas (zemesgabalu), sadales, robežu pārkārtošanas, jaunās
būvniecības un/vai esošās apbūves rekonstrukcijas uzsākšanas jāveic ēku un apkārtējās vides
kultūrvēsturiskais izvērtējums.

7.attēls - Vēsturiska ēka Dzilnuciemā. Foto: M.Kalvāne
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LR Kultūras ministrija 29.10.1998. ar rīkojumu Nr.128 ir noteikusi vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekli
Babītes pagastā: Pluģu skansts. /Arheoloģija/ VKPAI Nr.2082. Kā nozīmīga vēstures teritorija pagastā ir arī
seno apmetņu vietas pie Jaunklīvju mājām (3.g.t.p.m.ē.).
Lai saglabātu Babītes pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, LR Kultūras ministrija 29.10.1998. ar rīkojumu
Nr.128 ir noteikusi Babītes pagasta teritorijā sekojošus Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas
pieminekļus:
1) Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca. /Arhitektūra/ Dat.:
1874.g., VKPAI Nr.8485.
Ap 1850.gadu Rīgas rāte bija nolēmusi par pilsētas līdzekļiem celt jaunu baznīcu no akmens, iepriekšējās
koka baznīcas vietā. Pirmo variantu jaunajai baznīcas ēkai arhitekts Johans Daniels Felsko izstrādāja jau
1856.gadā, bet 1862.gada janvārī Rīgas rātes kases kolēģija izskatīja un atbalstīja jau otro – neogotisko –
variantu. Taču darbs pie baznīcas būvniecības netika uzsākts un 1871.gada J.D.Felsko izgatavoja Piņķu Sv.
Nikolaja baznīcas trešo projekta variantu. 1872.gada 25.maijā notika Sv.Nikolaja baznīcas pamatakmens
svinības.1872.-1874.gadam koka baznīcas vietā uzcēla jaunu – mūra baznīcu. Jauno Piņķu baznīcu iesvēta
1874.gada 16.jūnijā.
Baznīcā noteikts arī atsevišķi Valsts nozīmes mākslas piemineklis „Kauss un patēna”, Dat.1709.g..,VKPAI
Nr.4195.
2004.gadā veikta Piņķu baznīcas jumta restaurācija un darbi turpināti arī torņa stāvā. Tiek turpināta arī
2003.gadā uzsāktā ērģeļu atjaunošana un citi baznīcas remontdarbi.

8.attēls - Piņķu sv.Nikolaja baznīca. Foto: M.Kalvāne
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2) Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Piņķu Sv. Annas luterāņu baznīca. /Arhitektūra/ Dat.:
1870.g, VKPAI Nr.8484.
Par pirmās Annas baznīcas celšanas laiku ziņas ir pretrunīgas. Kā celšanas gads minēts gan 1660.gads, gan
1662.gads (kad uzkārts metāla zvans), bet minēts arī ka tā uzcelta līdz 1668.gadam. Sākotnēji tā atbildusi
17.gs. Vidzemes lauku koka baznīcas tipam. Annas baznīca bija domāta latviešu dzimtsļaužu
dievkalpojumiem, un to vēlāk uzskatīja par Nikolaja baznīcas filiāli. 1802.gadā pie Annas baznīcas tika ierīkota
neliela skola zemnieku bērniem. 1830.gadā Annas baznīca bija pussabrukusi un Rīgas rāte gribējusi to
nojaukt, taču vietējie zemnieki lūguši to saglabāt. Ap Annas baznīcu bijuši arī kapi. 19.gs.vidū sākta jaunās
Annas baznīcas būvniecība – no mūra. 1864.gada maijā rakstītajā Piņķu pagasta pārstāvju vēstulē Rīgas rātei
pieminēta iepriekšējos desmit gados veiktā Annas baznīcas būvniecība, kas katram saimniekam 100 rubļus
sudrabā maksājusi.

9.attēls - Piņķu Sv.Annas luterāņu baznīca pie Klīvēm. Foto: M.Kalvāne
3) Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Baznīckalns – kulta vieta. /Arheoloģija/ VKPAI Nr.
2081, atrodas Babītes pagasta Egļuciemā pie Ausmām, Cīrulīšiem un Priežkalniem.
Aizsargājamās teritorijas platība – 0.7 ha.
Īpaši aizsargājamais meža iecirknis “Ziemassvētku kauju vietas” – Ziemassvētku kauju piemiņas dabas parka
austrumu daļa daļēji ietilpst Babītes pagasta teritorijā. Īpaši aizsargājamais meža iecirknis “Ziemassvētku
kauju vietas” tika izveidots ar LR MK 1995.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.98, lai saglabātu 1916.gada
Ziemassvētku kauju vēsturisko piemiņu. Meža apsaimniekošanas un izmantošanas kārtību teritorijā noteica
Valsts meža dienests, bet labiekārtošanas pasākumi jāsaskaņo ar Kultūras ministriju. Minētie MK noteikumi
nav spēkā, taču Ziemassvētku kauju piemiņas vietām ir kultūrvēsturiska nozīme gan Babītes pagasta, gan
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Latvijas kontekstā, un tas ir jāsaglabā, kā nozīmīga kultūrvēsturiska teritorija, saistot vienotā tūrisma maršrutu
tīklā ar Ložmetējkalnu Valgundes pagastā un citām I Pasaules kara piemiņas vietām pagastā. Ziemassvētku
kauju piemiņas dabas parka Babītes pagasta daļu perspektīvā varētu iekļaut vietējas nozīmes īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā KALNCIEMA – NORDEĶU kāpu dabas parkā. Pēc teritorijas noteikšanas par
vietējas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, Babītes pagasta padomei jāizstrādā teritorijas individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
17.pantu.
Babītes pagasta teritorijā atrodas nozīmīgas I Pasaules kara kauju piemiņas vietas un brāļu kapi: „Franču
baterija” mežā pie Pluģiem; I Pasaules karā
kritušo strēlnieku brāļu kapi Tīreļos –Antiņu
kapi, kuros 1925.gadā atklāts betona
obelisks (arhitekts E.Laube); I Pasaules karā
(1915-1917) kritušo Latviešu strēlnieku un ar
Kerenska rīkojumu Sibīrijas strēlnieku brāļu
kapi dzelzceļa malā Babītē; „Ziemassvētku
kauju vietas”; Piņķu kaujas (1919) piemiņas
vieta; II Pasaules karā kritušo padomju
karavīru brāļu kapi pie Trenčiem.
10.attēls - Brāļu kapu piemineklis Tīreļos.
Foto: M.Kalvāne

2.3.3.

APBŪVES TERITORIJAS UN TO ATTĪSTĪBA

Pagasta apbūves teritorijas veido: dzīvojamās, jauktas apbūves teritorijas un ražošanas teritorijas. Babītes
pagastā raksturīgas ir mazstāvu dzīvojamās teritorijas, starp kurām skaidri iezīmējas arī vēsturiskās lauku
apbūves dzīvojamās teritorijas, ciemi – Piņķi, Babīte, Skārduciems, Dzilnuciems, Trenči, u.c. Visblīvākā
apbūve ir izveidojusies Babītē, Piņķos un Spilvē. Ražošanas, pakalpojumu un komerciestādes ir koncentrētas
Piņķos, kā pagasta administratīvajā centrā. Šeit arī ir pieejami sociālie pakalpojumi un izvietotas izglītības
iestādes, kas kopumā padara šo ciemu par pievilcīgu dzīves un darba vietu un ir par pamatu arī turpmākai
apbūves teritoriju intensīvākai attīstībai tiešā centra tuvumā.
1945.gadā Babītes pagastā izveidoja Babītes, Mazcenu un Trenču ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja.
1949.gadā pagasta teritorijā nodibināja kolhozus „Rainis”, „Spilve” un padomju saimniecību „Saliena”. Vēlāk tie
visi apvienojās un kļuva par Bulduru sovhoztehnikumu. Vēlāko administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā daļa
bij. Babītes pagasta teritorijas pievienota Mārupes un Salas pagastiem, Rīgai un Jūrmalai, savukārt tagadējā
Babītes pagastā iekļauta daļa bij. Kalnciema un Salas pagasta. 1990.gadā tika atjaunots Babītes pagasts.
Attīstoties Bulduru sovhoztehnikumam izveidojās un attīstījās Salienas (Piņķu) ciemats, bijušajā Piņķu muižas
centrā. Uzcēla astoņas daudzdzīvokļu mājas, skolu, klubu un bērnudārzu. 20.gadsimta 60.-80.gados Latvijas
teritorijā aktīvi tika veidoti kompleksie lauku centri, pie kuriem tika pieskaitīti lauku centri, kuros dominējošā
nozarē strādāja ne mazāk par 1/3 no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem un vienlaikus centrā atradās vairāki
uzņēmumi (kolhozs, mežrūpniecības saimniecība, dzelzceļa stacija). Par šādu komplekso lauku centru tika
attīstīta arī Babīte, kurā atradās otrs lielākais uzņēmums – Jūrmalas mežrūpsaimniecība. Ap to izveidojās otrs
ciemats pie Babītes stacijas – arī tur darbojās klubs un bērnudārzs, tika uzbūvētas daudzdzīvokļu ēkas.
1980.gadā tika precizētas Rīgas rajona lauku apdzīvoto vietu robežas un nosaukumi, izpildot Latvijas PSR
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Ministru Padomes 1979.gada 28.maija rīkojumu Nr.319-p „Par lauku apdzīvoto vietu uzskaiti un reģistrāciju”
un ievērojot Latvijas PSR Ministru Padomes 1979.gada 20.decembra lēmumu Nr.639 „Par Rīgas rajona
saimniecību izvietojuma un specializācijas reģionālās shēmas lauksaimniecības nodaļu”. Rīgas rajona lauku
apdzīvoto vietu robežu noteikšanas tehnisko lietu izstrādāja Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas
Latvijas Valsts zemes ierīcības projektēšanas institūts „Latgiprozem”, kurā noteikts, ka Babītes ciema
padomes teritorijā reģistrētas trīs lauku apdzīvotās vietas - Babīte (817 iedz.); Saliena (Piņķi) (1557 iedz.) un
Sala (170 iedz.), kas šobrīd atrodas Salas pagasta teritorijā.
Ar Rīgas rajona Babītes pagasta Tautas deputātu padomes 1993.gada 10.februāra lēmumu „Par apdzīvoto
vietu nosaukumiem Babītes pagastā” tika apstiprināti 12 ciemu nosaukumi pagasta teritorijā – Babīte, Piņķi,
Dzilnu ciems, Skārdu ciems, Priežu ciems, Egļu ciems, Klīvu ciems, Mežāres ciems, Cielavas, Brīvkalnu
ciems, Sēbru ciems un Trenču ciems. Lēmumā minētas arī ciemā iekļautās ielas un mājas, kā arī dažos
ciemos - iedzīvotāju skaits. Teritorijas nosaukums „Piņķi” atjaunots atbilstoši vēsturiskajam Piņķu muižas
nosaukumam un Piņķu pagasta nosaukumam (minēts 1921.gada dokumentos). Piņķos minēti apmēram 2700
iedzīvotāji un Piņķu ambulance. Babītē minēti aptuveni 1500 iedzīvotāji, kā arī sakaru un pasta nodaļa, un
Babītes ambulance. Iedzīvotāju skaits minēts vēl arī Priežu ciemā - 190 iedzīvotāji, Egļu ciemā - 80 iedzīvotāji,
Klīvu ciemā - 90 iedzīvotāji, Mežāres ciemā - 70 iedzīvotāji, Cielavās - 40 iedzīvotāji.
2001.-2002.gadā izstrādātajos un 2007.gada jūnijā apstiprinātajos Babītes pagasta ģenerālplāna grozījumos ir
paredzēta jaunu apdzīvoto vietu veidošana un esošo paplašināšana, kopumā izveidojot 21.ciemu Babītes
pagastā un nosakot arī to ārējās robežas. Tie ir – Liepezers, Mežāres, Dižbārdi, Spilve, Babīte, Piņķi,
Egļuciems, Priežciems, Beberi, Liberi, Brīvkalni, Sēbru ciems, Vīkuļi, Skārduciems, Dzilnuciems, Lapsas,
Annas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki.
Rīgas reģions ir vienīgais Latvijā, kur 1990-to gadu beigās – 2000-šo gadu sākumā plašumā vēršas jaunu
apdzīvotu vietu attīstība – ar galvenokārt guļamistabas tipa ciemu 1-2 stāvu apbūvi. Nekoordinēta (haotiska)
jaunu apdzīvotu vietu attīstīšana Pierīgā rada priekšnosacījumus konfliktsituācijām, risinot ūdensapgādes –
novades un transporta jautājumus, kā arī ekoloģiskās situācijas apdraudējums/pasliktināšanās, piesārņojot
augsni un ūdensteces/tilpes, un ainavisko vērtību zudums abpus maģistrālēm veidojoties nepārtrauktām
apbūves zonām. Visas šīs apdzīvotās vietas savstarpēji saista hierarhiski organizētu fizisku un virtuālu saikņu
tīkls, kurā dominē galvenais mezglpunkts – Rīga. Pēc apbūves blīvuma un plānotā iedzīvotāju skaita
vēsturiskie un jaunveidojamie ciemi kopumā tuvojas urbānai struktūrai – jaunai pilsētai, taču līdz šim nav
risināti pakalpojumu, izglītības, kultūras un sasniedzamības jautājumi, kas ir būtiski jaunu apdzīvotu vietu
veidošanā un straujai esošo struktūru urbānai attīstībai.
2.4.

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA UN SAKARI
2.4.1.

SAUSZEMES CEĻU TĪKLA ATTĪSTĪBA UN TRANSPORTS

13.gadsimtā, iespiežoties vāciem Baltijā, dibinot pilsētas un muižas, satiksmei tika izmeklēti vispirms ūdens
ceļi un zemes sausākās vietas. Tā kā caur staigno Zemgales purvu nekādu ceļu uz Vāciju nebija, bija jāvirzās
gar sausāko un cietāko Kurzemes jūrmalu, pār “Babati”, kā toreiz sauca Babītes ezeru. Pats pirmais
sauszemes ceļš no Rīgas uz Vāciju gājis jūrmalas pusē gar Spilvi, tad pa Lielupes labo krastu (vidējo kāpu,
tag. Salas pag.) uz tag. Slokas – Kauguru apvidu, ar pārceltuvi pie Slokas Jāņaraga sēklī. Arī pēc
vēsturiskajām Rīgas kartēm redzams, ka vecais Babates ceļš (Babītes “kara ceļš”) vēl 1691/1693.g. turējies
gar Lielupes krastu un aizvedis uz Jāņaragu.
Kad Rīgas satiksmi ar Kurzemi arvienu vairāk apgrūtināja divreizējā pāri celšanās pie Buļļu muižas pār Buļļupi
un Lielupes grīvu, tika meklēts taisnāks un ērtāks ceļš. Atstājot Spilvi sāņus, tāds ceļš bija izveidojies pār
Babītes ezera aizaugušo daļu, Lieknu, tieši uz veco Babītes “kara ceļu”. Tā kā šo Liekna ceļu vasarās varēja
lietot tikai jātnieki un kājnieki, tad 1775.gadā to padarīja braucamu, uzvedot smiltis no kāpas pie Lieknas
kroga. 1824.gadā (pēc lielām ziemas vētrām) ģenerālgubernators pavēlēja atrast jaunu pārcelšanās vietu pār
Lielupi uz augšu no vecās (Buļļu plosts pie Vārnas kroga), pie kroņa Bulduru muižas. Jaunais, daudz
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taisnākais un labākais ceļš pa Lieknas dambi un no Lieknas kroga pār jauno Bulduru plostu uz jūrmalu stipri
veicināja peldu vietas attīstību. No 17.gs. pagasta ceļu struktūras pamatā ir divi galvenie ceļi no Rīgas uz
Kurzemi – pirmais caur Babīti (Pūpes staciju) un Slēperiem (Šleperiem) uz Lieknas krogu, pāri Babītes ezera
palienei (Rīgas - Jūrmalas ceļš); bet otrais no Skultes caur Beberbeķiem (Brīvkalniem) uz Annas muižu un
Trenčiem, gar Babītes ezera dienvidu krastu (Rīgas - Kalnciema ceļš).
Vēsturiski, laika posmā līdz 1940 gadam, Babītes pagasta teritorijā bija izveidots lauku apbūves teritorijai
pietiekami blīvs un sazarots ceļu tīkls, kas arī šodien nosaka autotransporta izmantošanu kā prioritāti pagasta
teritorijā. 20.gs. sākumā (1910.gada armijas kartē (shēmā) un 1917.gada armijas kartē) papildus jau iezīmējas
virkne pagasta un vietējo ceļu, kā nozīmīgākos minot – no Pūpes stacijas (Babītes) līdz Piņķiem un
Skārduciemam; no Pūpes stacijas (Babītes) līdz Vārnukrogam (Lielupes krastā, tag.Jūrmalas teritorijā); no
Annas muižas (ar pārceltuvi/tiltu pār Babītes ezeru) līdz Lāčiem; no Dzilnām uz Švarckofa muižiņu (Mārupes
pag.); no Trenčiem uz Tīreļiem un Rubeņiem. Vēsturiskais ceļu tīkls faktiski ir saglabājies arī līdz pat šodienai,
tikai daudzviet vairs netiek izmantots pilnībā, ko neatļauj gan jauno maģistrāļu tīkls, gan izveidojusies zemes
īpašumu struktūra un apbūve.

11.attēls - Ceļu shēma VI.Sibīrijas armijas korpusa rajonam, 1910.gads.
Avots: Babītes vidusskolas novadpētniecības muzejs.
20.gs. vidū pagasta teritorijā tika izbūvēta gan Rīgas – Jūrmalas šoseja (daļēji izmantojot vecā ceļa trasi un
Lieknas dambi), gan iztaisnots un paplašināts Rīgas - Kalnciema ceļš (daļēji izmantojot vecā ceļa trasi starp
Skārduciemu un Annām), gan izbūvēts Rīgas apvedceļš Babītes pagasta teritorijā (daļēji izmantojot vecā ceļa
trasi no Piņķiem uz Beberbeķiem). Līdz ar šo jauno maģistrālo ceļu būvniecību daļēji tika izjaukta vēsturisko
ceļu struktūra un esošās vietējās apdzīvoto vietu saites, kas nodrošināja piekļūšanu visām apdzīvotajām
vietām pagastā.
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Lai gan jau 1997.gada ģenerālplānā tika noteikts, ka veidojot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, 25% 45% no kopējās īpašniekiem piederošās lauksaimniecības zemes platības turpmāk aizņems infrastruktūras
elementi (ielas, laukumi, inženiertehniskās būves, sabiedriska rakstura objekti, daļēji apstādījumi), kuri ir
jānosaka izstrādājot jaunos teritoriju detālplānojumus, ne vienmēr šis princips ir ievērots. Jauno ielu un ceļu
tīkls ir risināts lokāli, viena zemes īpašuma vai detālplānojuma izstrādes robežās, nereti ar nepietiekamu
perspektīvo ielas platumu, lai nodrošinātu gan inženierkomunikāciju attīstību, gan gājēju un veloceliņu tīkla
attīstību.

12.attēls - 8.Armijas karte, 1917.-1923.gads.
Avots: Babītes vidsusskolas novadpētniecības muzejs.
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2.4.2.

DZELZCEĻA ATTĪSTĪBA

No 1875.gada tika uzsākta Rīgas – Tukuma dzelzceļa būvniecība, Tukumā uz pļavas norādot vietu dzelzceļa
stacijai. 1876.gada augustā nogāja pirmais vilciens starp Bulduriem un Sloku un palīdzēja ceļa būvē.
1877.gada jūnijā nogāja pirmais pasažieru vilciens no Rīgas uz Majoriem, bet ne tālāk, jo vēl nebija salabots
pavasara plūdos iegāztais upes krasts Dubultos. Sākot ar 1877.gada oktobri vilcieni sāka iet arī līdz
Tukumam. Dzelzceļa kustībai attīstoties 1904.gadā lika otras sliedes starp Babīti un Bulduriem, un ierīkoja
vilcienu pārmaiņu vietu, kas vēlāk palika par Priedaines piestātni. 1911.gadā tika atklāta tieša vilcienu
satiksme no Maskavas līdz Ķemeriem. Netālu no vecā Pūpes kroga tika ierīkota arī Pūpes stacija, ko vēlāk
pārdēvē par Babītes staciju. Babītes dzelzceļa pieturas novietne nosaka dzelzceļu kā prioritāru sabiedriskā
transporta veidu Babītes ciema iedzīvotājiem.
2.4.3.

VELOTRANSPORTS

Babītes pagasta ģenerālplāns jau 1997.gadā paredzēja pakāpenisku pagasta veloceliņu attīstību. Šobrīd
pagasta teritoriju šķērso 20.gs. 80.tajos gados izbūvētais veloceliņš Imanta – Priedaine (Rīga – Jūrmala), kas
ir daļa no Eiropas nozīmes veloceliņa EV-10 (Baltijas jūras loks), kā arī savieno Rīgas un Jūrmalas pilsētas,
sniedzot iespēju rīdziniekiem un Babītes pagasta iedzīvotājiem nokļūt kūrortpilsētā Jūrmalā un braukt
atpūsties uz jūru. Veloceliņa Rīga – Jūrmala sistēmas attīstība ir labs aizsākums velotūrisma attīstībai Latvijā,
un var kļūt arī par pamatu gan rekreācijas, gan lietišķo veloceliņu tīlkla attīstībai Babītes pagasta teritorijā.
2.4.4.

GĀJĒJI.

Tā kā pagasta teritorija lielākajā daļā vēsturiski ir attīstīta kā lauku teritorija, tad speciāli izbūvētas
gajēju ietves faktiski ir tikai pagasta centrā Piņķos, kas savlaik tika būvēts kā Salienas ciemats. Pēdējo desmit
gadu laikā pagastā realizēti daudzi jauni savrupmāju apbūves kvartāli ar jaunām ielām, kurās nav plānotas un
uzbūvētas ne gājēju ietves, ne arī veloceliņi. Gājējiem ļoti bīstamas ir valsts autoceļu šķērsojumu vietas (pāri
pa Jūrmalas šoseju – autoceļu A-10, Rīgas apvedceļu – autoceļu A-5 un Liepājas šoseju – autoceļu A-9), kam
jau tuvākajā laikā nepieciešami risinājumi.
2.5.

INŽENIERINFRASTRUKTŪRA UN APGĀDES TĪKLI.

Inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās jāplāno tādu, lai nodrošinātu vides
kvalitāti, teritorijas, enerģijas un dabas resursu racionālu izmantošanu un vides pieejamību.
Inženierkomunikāciju izvietojumu un prasības to būvniecībai un ekspluatācijai, ja nepieciešams, detalizē un
precizē detālplānojumos.
Pašvaldības pārziņā ir ūdensapgādes tīkli ~12 km, 2 ūdenstorņi – 200 m³ un 60 m³, kanalizācijas tīkli ~14,4
km garumā un 8 sūkņu stacijas, Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (turpmāk tekstā – NAI) 1300 m³/dnn,
siltumtrase ~2 km un katlu māja 4,5 MW.
Citu institūciju pārziņā ir dabas gāzes vadi (vidējā un zemspiediena); sakaru kabeļi (t.sk.optiskais); spiediena
paaugstināšanas sūkņu stacijas un ūdensapgādes tīkli; katlu mājas un siltumtrases; meliorācijas sistēmas un
3 polderu sūkņu stacijas.
2.5.1. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA.

2004.gadā iedzīvotāju nodrošinājums ar centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem Babītes pagastā kopā
tika sniegti 60% un centralizēti kanalizācijas pakalpojumi – 51% iedzīvotāju. Vislabākais nodrošinājums ar
centralizēto ūdensapgādi ir Piņķu un Priežu ciemos – 96%, bet Babītes ciemā - 35%.Centralizēti kanalizācijas
pakalpojumi tiek sniegti 85% Piņķu ciema iedzīvotāju, un 21% Babītes ciema iedzīvotāju. Atsevišķas
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centralizētās sistēmas ir izbūvētas arī Babītes ciema dienvidu un dienvidaustrumu daļā, Spilvē, Beberos,
Amatnieku, Liberu un Bukultu apdzīvotajās vietās, taču šīs sistēmas nav pašvaldības īpašumā.
Babītes pagasta teritorijā ir 36 darbojošās artēziskās akas ar dziļumu no 32 m - 185 m un ūdens patēriņš
sastāda 800 - 1000 m3 diennaktī. Ir četri ūdenstorņi. Daudzās savrupmājās un zemnieku sētās ir
ūdenspumpji, grodu vai seklas cauruļveida akas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu
bāzē „Urbumi” iekļauti izziņas materiāli par 140 Babītes pagastā izvietotiem urbumiem, to skaitā 113
ekspluatācijas urbumiem pazemes ūdens ieguvei. Babītes pagasta ūdensapgādes urbumu raksturojums
ietkļauts Teritorijas plānojuma IV.sējuma „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” 4.daļā. Babītes
ģenerālplāna 1997.gada redakcija paredzēja maksimālu pieslēgšanos jau esošajām artēziskajām akām, kas
ne visos gadījumos tika realizēts.
Babītes pagasta teritorijā darbojas divas, dalītas, neatkarīgas kanalizācijas sistēmas. Kanalizācijas notekūdeņi
no Babītes un Piņķu ciema daudzdzīvokļu mājām, daļēji savrupmājām un ražošanas objektiem tiek novadīti
uz Piņķu ciema NAI, un pēc attīrīšanas tie tiek novadīti meliorācijas grāvī. Uz Piņķu ciema NAI tiek pārsūknēti
arī sadzīves notekūdeņi no Beberu ciema. Notekūdeņu attīrīšanas dūņu uzglabāšana Babītes pagastā nav
paredzēta un patreiz notekūdeņu dūņas uz līguma pamata pieņem SIA „Mārupe”. Turpmāk šīs problēmas
risināšanā plānota sadarbība ar SIA „Rīgas ūdens”. Notekūdeņu attīrīšanas dūņu apsaimniekošana notiek
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu,
monitoringu un kontroli” (spēkā esošs np 01.11.2006.).
Spilves ciema notekūdeņi, kas galvenokārt ir augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmuma SIA “Spilva”
rūpnieciskie notekūdeņi, tiek pārsūknēti uz Jūrmalas – Rīgas kanalizācijas notekūdeņu spiedvadu un tālāk
nonāk Daugavgrīvas NAI. Uz Spilves ciema kanalizācijas sistēmu tiek pārsūknēti arī privātmāju apbūves
rajona „Gravas” kanalizācijas sistēmas (privātīpašumā esoša sistēma) notekūdeņi.
Pārējā pagasta teritorijā ir vietējās kanalizācijas sistēmas – individuālās attīrīšanas iekārtas vai atsūknējamās
krājtvertnes.
Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas Babītes ciemā nav izbūvētas. Piņķu ciemā ar lietus ūdens savākšanas
sistēmu ir nodrošinātas četras daudzdīvokļu mājas un skola. Lietus ūdeņi tiek novadīti uz meliorācijas grāvi,
tāpat kā arī ūdeņi no Babītes vidusskolas peldbaseina. Virsūdeņu novadīšanai izmanto grāvju sistēmu. Daļa
virszemes ūdeņu iefiltrējas gruntī.
2004.gadā ir izstrādāts „Novērtējuma ziņojums ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītes pagastā” kā
projekta „Tehniski ekonomisko pamatojumu/novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstībai 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā” daļa, ko veica COWI A/S speciālisti no
Dānijas sadarbībā ar Latvijas Vides ministriju. Tā kā dotajos ekonomiskajos apstākļos nav ekonomiski izdevīgi
pieslēgt centralizētajai sistēmai citas apdzīvotās vietas, šajā projektā tika analizēta ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Piņķu, Babītes, Spilves ciemos un Priežciemā.
2.5.2. SILTUMAPGĀDE UN GĀZES APGĀDE.

Centralizētu siltumapgādi Piņķu un Babītes ciemu centrālo daļu iedzīvotājiem nodrošina 2 katlu mājas ar
siltumtīklu kopgarumu 9000 m. Piņķu un Babītes katlumāja kā kurināmo izmanto dabasgāzi. Pagastā ir divas
vietējās katlu mājas - SIA ”Spilva” ražotnei un Strupos. Pārējā pagasta teritorijā izmanto vietējos katlus vai
malkas krāsnis.
Pagasta teritoriju šķērso augstā spiediena (P<1.6Mpa, P<1.2Mpa, P<0.6Mpa), vidēja spiediena (P<0.4Mpa,
P<0.01Mpa) un zemā spiediena sadales gāzesvadi. Daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās mājas Piņķos
un Babītē, kā arī Priežuciema, “Liberu”, „Brīvkalnu” un Kleistu ceļa rajonu savrupmājas ir apgādātas ar gāzi no
esošajiem augstā, vidējā spiediena un zemā spiediena sadales gāzesvada. Gāzes izmantošanai ir
perspektīva jaunās apbūves siltumapgādē. 2007.gadā ir izstrādāts Babītes pagasta perspektīvās gāzes
apgādes projekts, paredzot nākotnē nodrošināt visu pagasta teritoriju ar nepieciešamo gāzes apgādi.
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Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem
Babītes pagasta teritorijas apdzīvotajās vietās, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus
autoceļus un ielas, kā arī esošo autoceļu nodalījuma joslā (aizsargjoslā) un ielu sarkanajās līnijās, jāparedz
iespējamā augstā un vidējā spiediena gāzesvadu novietni, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un spēkā esošajam „Aizsargjoslu
likumam”.
2.5.3.

ELEKTROAPGĀDE UN SAKARI

Pagasta teritorijai pieslēdzas 110 KV elektrolīnija, ir 15 elektro apakšstacijas ar 10580 KVA uzstādīto jaudu un
3120 KVA noslogojumu. Elektroapgādi nodrošināja Ķekavas, Jūrmalas, nedaudz Rīgas un Jelgavas
elektroapgādes tīklu rajoni. Pašlaik ar elektroapgādes attīstības jautājumiem nodarbojas AS „Sadales tīkls”
Centrālais reģions (CR). Pagasta esošajās apdzīvotajās vietās sāk pietrūkt elektro jaudas, līdz ar to jau
tuvākajā plānošanas periodā jāmeklē risinājumi elektro jaudas palielinājumam pagasta teritorijā.
Pagasta teritoriju šķērso tālsakaru līnija, kas atrodas Valsts informācijas tīkla aģentūras (VITA) pārziņā.
Pagasta teritorijā ir izbūvēti 5 mobilo sakaru torņi, kas nodrošina nepieciešamo mobilo telefonu sakaru
pārklājumu pagasta teritorijā, bet fiksēto sakaru pakalpojumus sniedz uzņēmums „Lattelekom”.
2.5.4.

MELIORĀCIJA UN HIDROTEHNISKĀS BŪVES

Babītes pagasta teritorijā, saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2006.gadā sniegto informāciju, atrodas 4294 ha
meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, t.sk. ar drenāžu – 2121 ha un ar vaļējiem grāvjiem – 2173
ha.
Ūdens resursu izmantošanai, ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai, kā arī meliorācijas sistēmu darbības
nodrošināšanai projektē hidrotehniskās būves. Pagasta teritorijā ir izbūvēti 4 meliorācijas polderi un vienā
būvniecība ir pārtraukta, ar kopējo platību 3205 ha, kuri aizsargā teritorijas no 1% PPŪL Babītes ezerā (2.30 m
BS) un Rīgas jūras līcī 2.50 m BS (Spilve). Izbūvētie polderi ir ziemas polderi – teritorijas, kuras no augstajiem
ūdens līmeņiem ūdensnotekā vai ūdenstilpnē pilnīgi pasargātas ar nepārplūstošajiem aizsargdambjiem.
Poldera platību veido ar aizsargdambjiem aizsargātā teritorija, kuras zemes virsmas atzīme ir zemāka par
aplēses ūdens līmeni. Jāņem vērā, ka hidrotehniskās būves ir projektētas caurplūdumam ar atkārtošanās
varbūtību 1 reizi 100 gados, bet platību mitruma režīma nodrošināšanai sūkņu stacijas jaudas projektētas kā
lauksaimnieciski izmantojamām zemēm ar caurplūduma atkārtošanās varbūtību 1 reizi 10 gados (atbilstoši ar
tajā laikā pastāvošajiem normatīviem).
Pagasta teritorijā ierīkoti 4 polderi:
Babītes polderis – būvniecība veikta 1935.-1982.g.; poldera platība 13,2 km²; poldera sateces
baseins 1628 ha; aizsargdambja kopgarums 5.2 km; sūkņu stacija ar krājbaseinu 1.4 km; aplēses
ūdens līmenis 2,3 m; ūdensnoteka uz Babītes ezeru, Lielupes upes baseins.
Dzilnupes polderis – būvniecība pabeigta 1970.g.; poldera platība 7,9 km² ; poldera sateces baseins
760 ha; aizsargdambja kopgarums 8.4 km; sūkņu stacija ar krājbaseinu 0.7 km; aplēses ūdens
līmenis 2,3 m; ūdensnoteka uz Babītes ezeru, Lielupes upes baseins.
Trenču polderis – būvniecība veikta 1935.-1982.g., poldera platība 10,03 km² ; poldera sateces
baseins 639 ha, aizsargdambja kopgarums 6.1 km, sūkņu stacija ar krājbaseinu 1.4 km; aplēses
ūdens līmenis 2,4 m; ūdensnoteka uz Babītes ezeru, Lielupes upes baseins.
Spilves polderis – Babītes pagastā atrodas daļa no poldera platības starp Jūrmalas un Rīgas pilsētu
zemēm; kopējā poldera platība 861 ha; poldera sateces baseins 2835 ha; aizsargdambja kopgarums
2.2 km; sūkņu stacija atrodas Rīgas pilsētas teritorijā; aplēses ūdens līmenis 1.96 m; centrālā
poldera ūdensnoteka ir Hapaka grāvis, Daugavas lejasteces baseins.
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Pagasta teritorijā atrodas arī Bļodnieku polderis, kurā būvdarbi tika pārtraukti 1991.gadā un nav pabeigti.
Poldera platība 3.2 km², poldera sateces baseins 406 ha; aizsargdambja kopgarums 3.7 km (neizbūvēts
aizsargdambis 0.5 km), sūkņu stacija un tās elektroapgādes līnijas nav izbūvētas; ūdensnoteka uz Babītes
ezeru, Lielupes upes baseins. Šobrīd šo teritoriju nevar uzskatīt kā polderi. Nepieciešams pabeigt poldera
izbūves darbus, lai nodrošinātu teritorijā esošo ēku un būvju pilnīgu aizsardzību, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu
zemes izmantošanu atbilstoši atļautajai.
Pagasta teritorijā atrodas Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas būve – Hidrometriskais postenis Neriņa-Piņķi
ar upju baseina kopējo platību 73 km².
Uz Varkaļu kanāla izveidotas slūžas (atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā), kuru darbību nosaka
V/U “Meliorprojekts” 1992.gadā izstrādātie “Rīgas rajona Babītes ezera apsaimniekošanas noteikumi”,
1989.gadā izstrādātie “Babītes ezera Varkaļu slūžu ekspluatācijas noteikumi” un 1991.gadā izstrādātā
“Varkaļu hidromezgla ekspluatācijas instrukcija”. Varkaļu hidromezglu pieņēma pagaidu ekspluatācijā
1989.gadā. Nepareizas aizvaru darbināšanas rezultātā izveidojušies ievērojami izskalojumi būves lejasbjefā.
Bez bojājumu novēršanas un precīzas slūžu ekspluatācijas noteikumu ievērošanas, līmeni ezerā regulēt nav
iespējams. Patreiz slūžas netiek darbinātas. Varkaļu hidromezgla darbība spēj nodrošināt iespēju uzturēt
ezerā līmeni uz atzīmes (+) 0,20 m un norobežo jūras ūdeņu ieplūdi ezerā. Par Varkaļu kanāla slūžu turpmāko
uzturēšanu, īpašumtiesībām un pareizu apsaimniekošanu nepieciešams vienoties Babītes pagasta, Salas
pagasta un Jūrmalas pašvaldībām ar Zemkopības un Satiksmes ministrijām.
2.5.5.

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS

Ūdeni ugunsdzēsības vajadzībām Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās
nodrošina no ūdenstorņiem, izmantojot 41 uz ūdensapgādes tīkliem uzstādīto ugunsdzēsības hidrantu. Esošo
ŪT tilpumi ir nepietiekami, lai vienlaicīgi nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu sadzīves un
ugunsdzēsības patēriņiem. Tādējādi ugunsgrēku gadījumos ūdeni ugunsdzēsības vajadzībām papildus ņem
no 4 mākslīgajiem ugunsdzēsības dīķiem. Ziemas laikā piekļuve pie šīm ārējām ugunsdzēsības ūdens
ņemšanas vietām ir apgrūtināta vai neiespējama.
2.5.6.

ATKRITUMU SAIMNIECĪBA

Babītes pagasts, kā Rīgas rajona pašvaldība ietilpst Rīgas reģiona atkritumu apsaimniekošanas teritorijā.
Ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas „500-„ stratēģiju, pakāpeniski, tiek slēgtas un atbilstoši rekultivētas
likumdošanas prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves. Pašreiz lielākā daļa no savāktajiem sadzīves
atkritumiem tiek apglabāti izgāztuvēs bez iepriekšējas apstrādes un vairumā gadījumu netiek arī šķiroti.
Iedzīvotāju zemā vides apziņas līmeņa dēļ atkritumi bieži vien tiek izgāzti tam neparedzētās vietās – mežos.
Babītes pagasta atkritumi šobrīd tiek izvesti uz Jūrmalas pilsētas atkritumu izgāztuvi „Priedaine” un Rīgas
rajona izgāztuvi „Getliņi”. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, Priedaines izgāztuves
darbība atļauta līdz 2009.gadam. Izgāztuve atrodas Rīgas lidostas 15 km aizsargjoslā un nākotnē slēdzama
vai pārprofilējama. 2006.gadā tika uzsākta atkritumu izgāztuves „Priedaine” rekultivācijas projekta izstrāde.
Izgāztuves „Getliņi” plānotais darbības laiks ir līdz 2017.gadam.
2.5.7.

VIDES KVALITĀTE

Babītes pagasta vides politikas vispārējais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pagasta teritorijas attīstību, būtisku
un stabilu vides kvalitātes uzlabošanos, vērtīgo dabas un kultūrainavu, dabas resursu un teritoriju
saglabāšanu, aizsardzību un attīstīšanu, enerģijas resursu taupīgu lietošanu, radot cilvēkiem drošu un
veselīgu dzīves un darba vidi.
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Babītes ezeram pieguļošas teritorijas ar meliorācijas sistēmu, pagastā esošo meža teritoriju saglabāšana un
zemes izmantošana kopumā, ir viena no galvenajām vides problēmām. Problēma jārisina, sadarbojoties
valsts, reģionālajām, un vietējām institūcijām un zemes īpašniekiem.
Dzeramā ūdens kvalitāte un notekūdeņu savākšana un attīrīšana ir viena no problēmām, kuras novēršana
paaugstinātu dzīves kvalitāti pagastā. Dzeramais ūdens tiek attīrīts Piņķu ciemā, taču iekārtas ir novecojušas,
kā arī ar esošo tehnoloģiju nav iespējams attīrīt ūdeni no sulfātiem. Babītes ciemā ūdens netiek attīrīts.
Kā vides problēmas ir konstatētas: šobrīd to iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto centralizētas kanalizācijas
pakalpojumus ir salīdzinoši zems; individuālās apbūves dzīvojamos rajonos, kur nav centralizētās
kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņi tiek ievadīti krājrezervuāros, septiķos, vai novadīti uz filtrācijas
laukiem; lielākā daļa no kanalizācijas septiķiem vai krājrezervuāriem nav hermētiski noturīgi un rada
piesārņojumu gruntsūdeņos. Tā kā pagastā notiek intensīva teritoriju apbūve un strauji palielinās patērētāju
skaits, ūdens patēriņam ir tendence pieaugt, līdz ar to nākotnē pieaugs arī notekūdeņu apjomi. Šo un citu
problēmu risināšana paredzēta realizējot jau uzsākto projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jomā
(ar perspektīvu līdz 2015.gadam) esošajās vēsturiskajās apdzīvotajās vietās (Piņķos, Priežciemā, Spilvē un
Babītē).
Teritorijas plānojums paredz pakāpenisku ūdenssaimniecības jautājumu sakārtošanu visā pagasta teritorijā, ar
mērķi – nodrošināt pagasta iedzīvotājus ar centralizētiem inženierapgādes tīkliem un saglabāt tīru vidi Babītes
pagastā arī nākamajām paaudzēm. Pirmajā kārtā jāsakārto pagasta centrālās un blīvāk apbūvētās teritorijas –
Piņķu, Babītes un Spilves ciems. Otrajā kārtā – Mežāres ciems, Vīkuļi un Brīvkalni. Šajā plānošanas periodā
lokāli risinājumi (ierīkojot kopējas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) ciemu teritorijās tiek paredzēti - Klīvēs,
Trenčos, Pluģuciemā (saskaņā ar detālplānojumu), Lapsās, Bļodniekos (saskaņā ar detālplānojumu) un
Egļuciemā (saskaņā ar detālplānojumu).
Troksnis ir viens no fizikāli nelabvēlīgākajiem faktoriem, kas cilvēkiem izraisa nepatīkamas izjūtas, veselības
traucējumus un slimības. Īpaši transporta radītais troksnis būtiski palielina trokšņu līmeni transporta maģistrāļu
un mezglu tuvumā. Babītes pagastā trokšņu problēma ir aktuāla lidostas „Rīga” apkaimē un gar galvenajām
automaģistrālēm. Lidostas „Rīga” tālākās attīstības (25-30 gadu perspektīva) plānotās teritorijas tieši ietekmēs
Babītes pagasta teritorijas - esošo Liberu ciemu un tā tuvumā esošās apbūves teritorijas. Pieaugot gaisa
satiksmes intensitātei paaugstināsies trokšņa līmenis tādās apdzīvotās vietās kā Spilvas un Mežāres ciemi,
kas jau šobrīd daļēji atrodas paaugstināta trokšņa diskomforta zonā. Realizējot paralēlā skrejceļa būvniecību
uz rietumiem no esošā, paplašināsies arī trokšņu zona rietumu virzienā, ietekmējot tādas esošās apdzīvotās
vietas kā Piņķu ciems, Babītes ciems, Beberu ciems, Priežu ciems un Brīvkalnu ciems. Saskaņā ar likumu
„Par piesārņojumu” LR Ministru kabinets 2004.gada 13.jūlijā ir izdevis noteikumus Nr.597 „Vides trokšņa
novērtēšanas kārtība”, kas nosaka trokšņu rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes.
Noteikumu mērķis ir novērst vai samazināt vides trokšņa radītās kaitīgās sekas un diskomfortu, kā arī
nodrošināt rīcības plānu trokšņu samazināšanai izstrādi.
Latvijā gaisa kvalitāti novēro tikai lielākajās pilsētās, kā arī Olainē. Kopumā gaisa kvalitātes rādītāji Latvijā
atbilst pieņemtajiem normatīviem, izņemot Rīgu. Kvalitātes normatīvus ārtelpu gaisam troposfērā (neietverot
darba vidi) Latvijas teritorijā nosaka LR MK 21.10.2003. noteikumi Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
Noteikumi nosaka arī pasākumus, kas veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti. Gaisa kvalitāti
ietekmē emisijas no stacionārajiem (uzņēmumi, siltumapgāde, enerģijas ražošana, ko raksturo zema
energoefektivitāte) un mobilajiem piesārņojuma avotiem – galvenokārt autotransporta. Pieaugot
transportlīdzekļu skaitam un satiksmes intensitātei ievērojami palielinās gaisa piesārņojums no transporta –
pieaug slāpekļa oksīdu un toksisko vielu emisijas. Pieaug arī kopējā ogļskābās gāzes (CO2) emisija no
transporta sektora, t.sk. no gaisa satiksmes.
Babītes pagasta teritorijas vides kvalitāti ietekmē Jūrmalas pilsētas teritorijā esošais objekts notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu „Daugavgrīva” dūņu lauki Priedainē. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizsargjosla noteikta
200 m, bet saskaņā ar 2004.gadā izstrādāto „Rīgas bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” dūņu
krātuves rekonstrukcijas tehnisko projektu” iespējamās sliktās smakas dēļ nav ieteicams būvēt dzīvojamās
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ēkas 300 m rādiusā ap dūņu krātuvi. Kārtību, kā nosakāmas smakas un smaku izplatīšanās ierobežojumus
nosaka LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
2.6.

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJAS
2.6.1.

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀDES

Babītes pagastā ir iespējas iegūt pirmskolas, vispārējo un interešu izglītību. Liela priekšrocība ir Rīgas pilsētas
tuvums, kur pieejamas augsta līmeņa specializētās un augstākās mācību iestādes. Piņķos ir izvietota Piņķu
pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” un Babītes vidusskola. Babītes vidusskolas telpās šobrīd darbojas arī
Babītes mūzikas skola, Babītes vidusskolas Novadpētniecības muzejs un Piņķu bibliotēka. Babītes ciemā
atrodas Babītes pirmsskolas izglītības iestāde un Piņķu bibliotēkas filiāle. Atsevišķas kultūras iestādes pagastā
šobrīd nav.

13.attēls - Babītes vidusskola. Foto: M.Kalvāne
2.6.2.

VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDES

Ņemot vērā Rīgas pilsētas tuvumu, var uzskatīt, ka nodrošinājums ar veselības aprūpes iestādēm Babītes
pagastā ir pietiekošs. Pagastā tiek nodrošināta primārā ambulatorā veselības aprūpe un ir pieejami ģimenes
ārsti un ārstu privātprakses - SIA „Ārstu privātprakse „Svīre Plus”; Dinas Lagzdiņas ģimenes ārsta prakse;
Daigas Molodcovas ģimenes ārsta prakse; Ināras Dūšeles zobārstniecība; SIA „Dentist” zobārstniecība.
Piņķos un Babītē darbojas aptiekas un ir ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, kas izvietota Piņķos.
2.6.3.

RELIĢISKĀS IESTĀDES

Babītes pagastā ir divas baznīcas - Piņķu Sv.Nikolaja luterāņu baznīca un Babītes Sv.Annas luterāņu baznīca,
pie kurām arī darbojas baznīcu draudzes. Līdz 1660.gadam Rīgas patrimoniālapgabalā bija divas draudzes –
Babītes un Katlakalna draudze. 1660.gadā Babītes draudze atdalījās no Rīgas draudzes un vēlāk sadalījās
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Salas un Piņķu draudzē. Kā patstāvīga draudze - Piņķu draudze minēta kopš 1686.gada. Piņķu Annas
draudze sākumā arī bijusi pie Babītes draudzes, taču plosoties „Ziemeļu karam” tā izmirusi no mēra un bada.
Tā kā cilvēku bijis ļoti maz, tad tā pievienota Salas draudzei. 1753.gadā Piņķu draudze atkal kļuva patstāvīga.
Annas baznīcas draudze dibināta 1854.gadā un savus ziedu laikus pieredzēja 20.gs. 20.tajos un 30.tajos
gados. Annas baznīca stipri cieta pirmajā pasaules karā, bet 1923.gadā ar draudzes atbalstu tā tikusi
atjaunota. Atkārtoti baznīca cieta arī otrajā pasaules karā un arī pēc tam, kad arī draudzes locekļi jau bija
izklīduši. Piņķu baznīcas draudze savu darbību nepārtrauca arī padomju varas gados, un aktīvi darbojas līdz
šai dienai. Piņķu draudzes pārziņā ir arī Piņķu un Annas kapsētas.
2.6.4.

KOMERCIESTĀDES

Babītes pagasta teritorijā ir izvietotas arī komerciestādes un pakalpojumu objekti - divas degvielas uzpildes
stacijas, 7 pārtikas preču veikali, frizētava un skaistumkopšanas salons, kā arī četras kafejnīcas. Darbojas
divas pasta nodaļas - Babītes pasta nodaļa; Piņķu pasta nodaļa. Tīreļu pasta nodaļa slēgta 2007.gadā. Piņķos
izvietota arī „Baltic Trust Bank” AS, filiāles „Imanta” norēķinu grupa „Piņķi”, bet līdz 2007.gada vasarai
Skārduciemā darbojās arī dārzu centrs „Zaļais tirgus”.
2.6.5. SPORTA UN REKREĀCIJAS BŪVES, PELDVIETAS.

Piņķos pie Babītes vidusskolas ir izbūvētas sporta zāles un peldbaseina komplekss, kas nodrošina gan
vidusskolu ar sporta nodarbībām atbilstošām telpām, gan arī rada iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm
pagasta iedzīvotājus. Starptautiskiem noteikumiem atbilstoši uzbūvētā „SIEMENS” ledus halle ir lielākais un
jaunākais sporta un rekreācijas objekts pagastā, kas nodrošina iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm un
aktīvo atpūtu ne tikai pagasta iedzīvotājus, bet arī Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājus. Babītes ezera krastā, starp
Bļodniekiem un Trenču ciemu, ir izvietota laivu bāze „Dālderis” un darbojas viesu nams „Edgars”.

14.attēls - „SIEMENS” ledus halle Piņķos. Foto: M.Kalvāne
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Plānošanas un būvniecības stadijā ir „Saliena Golf” golfa laukums, kas veido gan atklātu un sakoptu ainavu,
gan telpiski pievilcīgu pāreju no urbanizētās vides Piņķos uz atklāto lauku ainavu Babītes ezera krastā.
Kā iecienītas iedzīvotāju atpūtas vietas un peldvietas Babītes pagastā ir gan pie Beberbeķu dzirnavezera, gan
pie Božu ūdenskrātuves. Peldvietas izmanto ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī rīdzinieki un Mārupes pagasta
iedzīvotāji. Beberbeķu dzirnavezers iekļauts dabas parka „Beberbeķi” teritorijā un līdz ar to arī peldvietu
labiekārtošanā jāievēro spēkā esošie „Dabas parka „Beberbeķi” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”. Božu ūdenskrātuves apkārtne ir ļoti iecienīta atpūtas vieta, ko nepieciešams labiekārtot un attīstīt,
jo pārāk lielā un neorganizētā atpūtnieku un ūdenskrātuves peldviesu plūsma jau šobrīd degradē un piesārņo
ūdenskrātuves apkārtni.
2.7.

MĀJOKLIS

Visā Rīgas rajona teritorijā pēdējos gados izteiktāka iezīmējas tendence, ka iedzīvotāji pārceļ savas dzīves
vietas uz mazāk urbanizētām teritorijām ārpus Rīgas pilsētas robežām, saglabājot darbu Rīgā, tādējādi jaunās
dzīvojamās apbūves teritorijas veidojas kā galvaspilsētas „naktsmītņu” rajoni. Tas palielina iedzīvotāju
diennakts migrāciju, autoceļu noslogojumu un rada sastrēgumus. Babītes pagastā šāds „naktsmītņu” rajons
visizteiktāk izveidojies uz ziemeļiem no Babītes dzelzceļa pieturas – Spilvē, Mežārēs un Liepezerā, kur nav
attīstīti un plānoti sociālās infrastruktūras objekti un šo teritoriju jaunie patstāvīgie iedzīvotāji pārsvarā ir saistīti
tikai ar Rīgu, ko nodrošina arī Rīgas pilsētas tuvums un salīdzinoši labā satiksmes infrastruktūra. Vairākstāvu
dzīvojamās apbūves attīstība līdz šim ir koncentrēta Babītē, pie dzelzceļa pieturas un Piņķu centrā. Lielā
pagasta teritorijā vēl joprojām raksturīgas ir nelielas atsevišķu dzīvojamo ēku grupas(ciemi) un viensētas, kas
dominē attiecībā pret publiskās apbūves teritorijām.

15.attēls - realizētā vairākstāvu apbūve Piņķos. Foto: M.Kalvāne

Babītes pagasta teritorijas plānojums – Paskaidrojuma raksts.
36
________________________________________________________________________________
2.8.

ĪPAŠUMU APDRAUDĒJUMA RISKI.
2.8.1.

RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI

Latvijas piekrastē (piejūrā), ņemot vērā notiekošās un sagaidāmās (prognozējamās) dabas apstākļu izmaiņas
(jūras ūdens līmeņa celšanās, zemo teritoriju iespējamā aplūšana, grunts ūdens līmeņa celšanās,
pārpurvošanās, izmaiņas ekosistēmās), atkarībā no šo iespējamo izmaiņu aptvertās teritorijas lieluma,
saimnieciskās darbības un apdzīvoto vietu apdraudējuma apmēriem izdalāmas apdraudētās un riska zonas.
Riska zonas – plašas teritorijas, kas ietver piekrastes zemos līdzenumus, ezerus, upes un purvus. JūrmalasRīgas-Carnikavas (ietverot arī daļu no Babītes pagasta) riska zona ietver visu triju lielo upju lejteces ar
zemajām palieņu pļavām, plakanajiem Litorīnas jūras lagūnu līdzenumiem (līdz 1-3 m virs jūras līmeņa),
lieliem un maziem ezeriem, atsevišķām apdzīvotām vietām. Nav šaubu, ka vidējā jūras ūdenslīmeņa celšanās
izraisīs gruntsūdens līmeņa celšanos zemajās teritorijās, jaunu lokālu, iespējams īslaicīgi pastāvošu
ūdenstilpju izveidošanos un esošo paplašināšanos, appludinot upju palieņu pļavas un zemos (1-2 m virs jūras
līmeņa) plakanos līdzenumus. Gruntsūdens līmeņa celšanās zemajās teritorijās, iespējams, izsauks pagrabu
un pagrabstāvu applūšanu, zināmas ēku pamatu deformācijas un zemo teritoriju pārpurvošanos.
Plūdi ir dabas parādība, kas nav novēršama. Plūdu apdraudētās teritorijas pēc to izcelsmes Latvijā iedalāmas
divās pamata grupās:
1.Dabiskās (ar plūdu vai jūras uzplūdu) apdraudētās teritorijas, kuras tiek appludinātas dabas apstākļu
ietekmes rezultātā. Šīs kategorijas teritorijas ir apzinātas Latvijas līdzenumos: upju palienēs, piejūras zemienē
(jūras uzplūdu laikā), dabisko ūdenstilpju atkarīgajās platībās, upju deltās.
2. Mākslīgās – cilvēku radītās (antropogēni izraisītās) appludinātās vai appludinājuma ietekmētās teritorijas,
kuras saistītas ar ūdeņu dabiskā režīma mākslīgām izmaiņām. Tās ir upju gultnes vai krasta, kā arī ezeru tipa
ūdenskrātuves, polderi, ja netiek ievērota to uzturēšana tehniskā kārtībā, kā arī pareiza uzraudzība un
ekspluatācija un citi ūdens uzstādinājumi upju gultnēs ar ūdens līmeni regulējošām būvēm. Dažādu mērķu
īstenošanas nolūkā, no 16 Latvijā esošajiem lielākajiem ezeriem 6 ezeri tiek regulēti ar ūdens līmeņa
regulējošām hidrotehniskām būvēm, to starp arī Babītes ezers, kas pēc nolaišanas ir atjaunots izbūvējot
hidrotehniskās būves.
Visas mākslīgās - cilvēku radītās appludinātās vai appludinājuma ietekmētās teritorijas ir pakļautas riskam,
tikai tajos gadījumos, ja projektēšanas gaitā nav pietiekami veikti hidroloģiski – hidrauliskie aprēķini, veikta
būvlaukuma hidroģeoloģiskā izpēte un ievēroti būvnormatīvi, tajā skaitā būvniecības laikā. Svarīgs plūdu riska
novēršanas faktors ir hidrotehnisko būvju pareiza uzraudzība, uzturēšana tehniskā kārtībā, kā arī to
ekspluatācijas režīma stingra ievērošana.
Lielupes lejastece un Babītes ezers veido vienotu plūdu apdraudētu hidrogrāfisku sistēmu, kurā darbojas
kombinēti plūdu cēloņi: gan jūras uzplūdi Rīgas jūras līcī, gan pali un vasaras – rudens plūdi Lielupes baseinā.
Varkaļu kanālā ierīkotās slūžas ir paredzētas, lai izvadītu cauri ezeram Lielupes plūdu ūdeņus, bet nepieļautu
jūras uzplūdu ūdens ieplūšanu pa kanālu Babītes ezerā. Ja Varkaļu kanāla slūžas tiktu darbinātas tādā
režīmā, kādam tās projektētas, tad maksimālie iespējamie ūdens līmeņi Babītes ezera austrumu galā (pie
Varkaļiem un Neriņas ietekas) būtu zemāki. Vienīgi ezera rietumu galā (pie Gātes, Salas pagasta teritorijā)
maksimālie ūdeņi būtu augstāki, proti, tik augsti, kādus tos nosaka iespējamie vienu reizi 100 gados pavasara
pali.
Babītes pagastam iespējamais applūdums sagaidāms no Lielupes un Babītes ezera pagasta rietumu un
centrālajā daļā, kā arī no Daugavas pa Hapaka grāvi pagasta austrumu daļā. Aplēsēs pavasara plūdu
maksimālais ūdens līmenis pieņemts ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 1%, vienu reizi 100 gados, un tas ir
2.5 m B.S. pie Lielupes (Spuņupes) līdz 2.3 m B.S. Babītes ezera austrumu krastā. Hapaka grāvim, ievērojot
ūdens uzplūdus no Daugavas, aplēses ūdens līmenis ir 1.96 m B.S. Visi Babītes pagasta teritorijā izbūvētie
polderi (izņemot Bļodnieku polderi, kura izbūve nav pabeigta) ir ziemas polderi – teritorijas, kuras no
augstajiem ūdens līmeņiem ūdensnotekā vai ūdenstilpē pilnīgi pasargātas ar nepārplūstošiem
aizsargdambjiem. Nepabeigtā Bļodnieku poldera teritorijā ir veikts aprēķins iespējamai applūduma zonai no
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Lielupes pavasara palu maksimālo ūdeņu plūdu laikā (ar 25% applūduma varbūtību, ar atkārtošanās iespēju 1
reizi 4 gados). Pēc aprēķina tas ir 1,6m B.S.. Izstrādājot teritorijas detālplānojumus Bļodnieku poldera
teritorijās pirms poldera izbūves pabeigšanas, jāveic detalizēta teritoriju izpēte, kā arī papildus jāizvērtē
applūduma atkārtošanās biežums 1reizi 10 gados (ar 10% applūduma varbūtību). Vietās, kur Lielupes un
Babītes ezera krastos izbūvēti polderi saskaņā ar projektētajiem parametriem, plūdu draudi, kas varētu radīt
nopietnu kaitējumu lauksaimniecības zemēm nepastāv, un teritorijas nav uzskatāmas par paaugstināta
applūšanas riska teritorijām. Visu polderu teritorijās Babītes pagastā atrodas esošā vēsturiskā apbūve
(viensētas un ciemi), un pagasta pašvaldības pienākums ir aizsargāt šīs apbūves teritorijas no iespējamiem
plūdu draudiem. Spilves poldera daļai iespējams papildus risks – maz iespējami plūdi, kas saistīts ar
augstākās „A” klases drošuma klases HES hidrotehnisko būvju avārijas gadījumiem (Daugavas HES kaskāde)

Riska teritorijas Babītes pagastā:
- Nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorijas – autoceļi A-5 (Rīgas
apvedceļš); A-9 (Rīga – Liepāja) un A-10 (Rīga Ventspils);
- paaugstināta transporta riska zona pa dzelzceļu, kur tiek pārvadātas bīstamas ķīmiskas vielas un
produkti – Stratēģiskā (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija - Rīga -Tukums;
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- paaugstināta riska zona Babītes ezera krastā (applūstošās teritorijas ārpus izbūvēto polderu
teritorijām);
- lidostas „Rīga” maksimālā skaņas līmeņa diskomforta zona un gaisa kuģu avārijas to sadursmes
rezultātā, kas rada draudus lidmašīnā esošajiem pasažieriem un iedzīvotājiem lidmašīnas nogāšanās vietā;
- teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību - mežu teritorijas (paaugstinātas un vidējas
ugunsbīstamības tipi) un kūdras purvi;
- hidrotehnisko būvju avāriju plūdu risks (potenciāli applūstošās teritorijas).
Iedzīvotājus un tautsaimniecības objektus apdraud arī vētras (virpuļvētra ar vēja ātrumu 25 m/sek un vairāk,
vējš ar ātrumu 30 m/sek un vairāk), lietus gāzes (nokrišņu daudzums 50 mm un vairāk 12 stundās un mazāk,
var izsaukt plūdus), apledojums un putenis (transporta kustības traucējumi, avārijas). Tāpat arī elektrotīklu
bojājumi, avārijas siltumapgādes sistēmās, avārijas gāzes apgādes sistēmās, ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmās var radīt dažādas sekas un apdraudējumus.
Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie objekti, papildus prasības un kārtība šo objektu būvniecībai,
ierīkošanai, izvietošanai un apzīmēšanai, noteikti LR likuma “Par aviāciju” 41.pantā.

16.attēls - Degvielas uzpildes stacijas - A/S „Latvijas Nafta” DUS-57, Babītes pagastā, Jūrmalas šosejas 16.km
kreisā puse. Foto: M.Kalvāne
2.8.2.

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA, VALSTS AIZSARDZĪBAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

Civilās aizsardzības sistēmu veido valsts iestāde, pašvaldības, komersanti, kā arī visi darbspējīgie Latvijas
pilsoņi un nepilsoņi. Sistēmas organizācijas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips. Tās struktūras
teritoriālās pamatvienības ir rajoni un republikas pilsētas.
Uz 1.03.2006. Rīgas rajonā ir izveidota un patstāvīgi funkcionē rajona CA sistēma. CA sistēmas izveidošanā
un tās darbībā ikdienā un krīzes (apdraudējuma) situācijās tiek ievērotas prasības, kas noteiktas ar
“Nacionālās drošības likumu”, “Civilās aizsardzības likumu”, ar tiem saistītiem citiem LR likumiem un tiem
pakārtotiem normatīviem aktiem un “Rīgas rajona CA pasākumu plānu” no 23.01.2004., aktualizēts
01.07.2005..
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar pašvaldību ir jāizstrādā pašvaldības civilās
aizsardzības plānu, saskaņā ar “Civilās aizsardzības likumu”. Ja komersanta objekts vai iestāde ir
paaugstinātas bīstamības objekts, vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, saskaņā ar “Civilās
aizsardzības likumu” jāizstrādā objekta vai iestādes civilās aizsardzības plāns. Bīstamajiem objektiem jāveic
riska novērtējumu, izstrādājot iekšējos un teritoriālo riska vadības pasākumu plānus. Riska analīzes
secinājumus jāņem vērā, veicot teritorijas plānošanu un turpmāko attīstību.
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveide nodrošinātu iedzīvotāju brīdināšanu un informēšanu par
katastrofām vai to draudiem, kā arī par ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas
izsludināšanu. Atbilstoši katastrofas veidam izšķir – dabas katastrofas; cilvēku izraisītas katastrofas;
epidēmijas, epizotijas, epifitotijas.
(1) Paaugstinātas bīstamības objekti ir:
1) objekti, kuru saimnieciskā vai cita veida darbība ir saistīta ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu,
elektromagnētisko starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un produktu,
bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriālu
un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu tādos
daudzumos, kas katastrofu vai citu faktoru iedarbības dēļ var nodarīt kaitējumu cilvēkiem, īpašumam
un videi ārpus objekta teritorijas;
2) hidrotehniskās būves – būves uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu
izmantošanai un ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai.
(2) Babītes pagasta teritorijā atrodas paaugstinātas bīstamības un civilās aizsardzības objekti:
1) hidrotehniskās būves – aizsargdambji (Babītes, Dzilnupes, Trenču, Bļodnieku polderu aizsargdambji);
2) VUGD brigādes dislokācijas vieta – plānotā ugunsdzēsības depo būvniecība Piņķu ciema „Sārtos” ;
3) potenciāli piesārņotās vietas un objekti, ugunsnedroši un sprādzienbīstami objekti –
- degvielas uzpildes stacijas - A/S „Latvijas Nafta” DUS-57, Babītes pagastā, Jūrmalas šosejas 16.km
kreisā puse; SIA „KUBS E” DUS un AGUS, Babītes pagastā, Jūrmalas šosejas 16.km labā puse;
- centralizētās katlu mājas – PU „Pašvaldības siltums”; SIA „ Jūrmalas mežrūpnieks”; vietējās katlu
mājas – SIA „Spilva”; „Strupi”; DzĪKS „Babīte”.
- saldēšanas iekārtas un saldētavas - SIMENS ledus hallē un SIA „Spilva” ražošanas zonā.
- maģistrālie dabasgāzes cauruļvadi - iespējama bīstamo vielu noplūde un sajaucoties ar gaisu
robežās no 5% līdz 15% dabasgāze veido sprādzienbīstamu maisījumu.
4) piesārņotās vietas un objekti:
- degvielas uzpildes stacijas - A/S „Latvijas Nafta” DUS-57(reg.Nr. 80488/1907), Babītes pagastā,
Jūrmalas šosejas 16.km kreisā puse z.gab. „Dambji” (kad.Nr. 80480030036); SIA „KUBS E” DUS un
AGUS (reg.Nr. 80488/1908), Babītes pagastā, Jūrmalas šosejas 16.km labā puse z.gab. „Brekši”
(kad.Nr. 80480040050)– gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem.
5) potenciāli piesārņotās vietas un objekti:
- bijusī DUS un mehāniskās darbnīcas Piņķos (reg.Nr. 80488/1902), z.gab. „Industriālais parks”
(kad.Nr. 80480030158) un Jūrmalas iela 3B (kad.Nr. 80480030291);
- bijušās mehāniskās darbnīcas (reg.Nr. 80488/1903), Spilvē z.gab „Grietēni” (kad.Nr. 80480040289);
- bijusī DUS pie autoceļa A-9 Rīga – Liepāja (reg.Nr. 80488/1904), z.gab. „Benūžu Dāvji” (kad.Nr.
80480120004);
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- bijušās minerālmēslu noliktavas pie Vīkuļu ceļa (reg.Nr. 80488/1905), z.gab „Spīķeri” (kad.Nr.
80480080065) ;
- SIA „Lindstrom” veļas mazgātava Piņķos (reg.Nr. 80488/4373), z.gab. „Ābeles” (kad.Nr.
80480030170);
- Babītes kokapstrādes uzņēmuma mehāniskās darbnīcas (reg.Nr. 80488/4016), Babītē, Sila ielā 17
(kad.Nr. 80480040347) ;
- AS „Jūras inženierģeoloģija” (reg.Nr. 80488/4009), Babītē, Smilšu ielā 22 (kad.Nr. 804800400337).
(3) Ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic paredzētajām darbībām, ko nosaka likums „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”. Kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi nosaka MK 2004.gada
17.februāra noteikumi Nr.87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Ietekmes
novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu
pieņemšanas stadijā.
(4) Babītes pagasta teritorijā neatrodas Valsts aizsardzības objekti saskaņā ar MK 2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu
platumu”.
2.8.3.

BŪVNIECĪBAI NELABVĒLĪGĀS TERITORIJAS UN TERITORIJAS, KURĀM NEPIECIEŠAMA ĪPAŠA INŽENIERTEHNISKĀ

SAGATAVOŠANA.

Pagasta teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un reljefs veido fizikālo pamatni uz kuras balstās saimnieciskā un cita
veida darbība. Attīstības programmās ģeoloģiskos un cita veida resursus nepieciešams uzlūkot, kā attīstības
priekšnosacījumus, bet teritorijas plānojuma procesā tie līdz ar ģeoloģiskās vides paaugstinātā riska
nogabaliem darbojas kā ierobežojošs faktors teritorijas funkcionālajam iedalījumam.
Kā apbūvei nelabvēlīgās zonas, ņemot vērā virsmas reljefu un hidrotehniskos faktorus, nosaka:
•

Polderu platības – teritorijas, kuras līdz aizsargdambju ierīkošanai applūda aplēses palos vai plūdos
un kuras tiek aizsargātas no pārmitrināšanas un kuras notece tiek pārsūknēta ar sūkņu staciju.

•

Babītes ezera piekrastes teritorija ārpus izbūvēto polderu teritorijām, kuras no applūšanas neaizsargā
nepārplūstošie aizsargdambji un reljefa augstuma atzīmes ir mazākas par noteikto maksimālo plūdu
aplēses līmeni un ir iespējama to applūšana. Potenciāli applūstošās teritorijas noteiktas Babītes
pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, ņemot vērā maksimālo ūdens līmeni iespējamo plūdu
gadījumā. Plāns sastādīts atkarībā no augstuma atzīmēm ar mēroga precizitāti 1:10000.

•

Apbūvei paredzētās teritorijas, kurās gruntsūdens līmenis ir augstāks par 2m dziļumu no projektētās
zemes virsmas atzīmes, bet stadionu, parku, skvēru un citu apstādījumu teritorijās gruntsūdens
līmenis ir augstāks par 1 m dziļumu, no projektētās zemes virsmas atzīmes.

Apbūvei nelabvēlīgo zonu izpētei no pazemes iežu un ūdeņu struktūras ir nepieciešams veikt ģeoloģiskos un
hidrotehniskos izpētes darbus visā pagasta teritorijā. Tas ļautu savlaicīgi un precīzāk prognozēt vietas, kur
varētu attīstīties pagasta infrastruktūras objekti, kā arī tam nepieciešamos nosacījumus, vai arī tieši otrādi, kur
tos nebūtu vēlams attīstīt. It sevišķi tas būtu svarīgi saistībā ar pazemes ūdeņu struktūru un to piesārņojuma
pakāpi. Lai nodrošinātu nepieciešamo gruntsūdens līmeni plānotajā apbūves un attīstības teritorijā,
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu vai platības kolmatēšanu (kolmatāža – teritorijas zemes virsmas līmeņa
paaugstināšana ar pievestu grunti, vai uzskalota ar hidromehanizācijas paņēmienu). Lai novērstu gruntsūdeņa
līmeņa celšanos, esošie grāvji un dabīgās noteces ir noteikti jāsaglabā, vai jāveic darbi saskaņā ar
meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu. Gadījumos, ja šķērsām grāvim tiek būvēta jauna iela vai
piebraucamais ceļš, jāparedz caurtekas ūdens noteču saglabāšanai un / vai izveidošanai.
Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei, augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras nogulu, grunts piesārņojuma,
nesagatavotas piekļūšanas, kā arī maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju vai kādu citu apstākļu dēļ, pirms
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būvniecības jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana. Tā var ietvert atsevišķus pasākumus
(nosusināšanu, teritorijas kolmatēšanu, grunts sanāciju vai nomaiņu, rekultivācijas darbus, maģistrālo
inženiertehnisko komunikāciju, kā arī ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi u.tml.) vai
pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi.
3.

BABĪTES PAGASTA ATTĪSTĪBAS RESURSI
3.1.

CILVĒKRESURSI

Iedzīvotāju skaits Babītes pagastā 2004.gada beigās, pēc Babītes pagasta padomes datiem bija 5772, bet
2007.gadā (Babītes pagasta pašvaldības dati uz 1.08.2007.) jau sasniedza 7000 iedzīvotāju. Babītes pagastā
iedzīvotāju blīvums ir ~34,5 cilvēki uz kvadrātkilometru. Vidējais mājsaimniecības lielums ir 3,2 cilvēki.
Iedzīvotāju skaits 3.gadu laikā no 2001.gada ir palielinājies vidēji par 1,7% gadā, īpaši jāatzīmē 2004.gads,
kad palielinājums sasniedza 3,1%. Babītes pagastā lielākās iedzīvotāju aglomerācijas ir Piņķu ciems un
Babītes ciems, kuros koncentrēti 68,5% no pagasta iedzīvotājiem (46,8% Piņķu ciemā un 21,7% Babītes
ciemā). Pārējie iedzīvotāji dzīvo samērā nelielos ciemos un lauku teritorijās. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir
saistīts galvenokārt ar mehānisko kustību.
3.2.

DABAS RESURSU IZMANTOŠANA
3.2.1. LAUKSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Teritorijā, kur vienā pusē jūra, otrā Babītes ezers, vidū Lielupe, vilināja uz zveju kā jūrmalniekus tā upeniekus.
Attiecības starp Rīgas pilsētas un bīskapa, vēlāk hercogu, zvejas tiesībām, bija noteiktas jau 1225.gada
pāvesta legāta Modenas Vilhelma lēmumā, sakarā ar bīskapa Lamberta strīdu ar Rīgas pilsētu par zemju
robežām. Pēc šī lēmuma zveja Babatē (Babītes ezerā) palika bīskapa un Rīgas ļaudīm kopēja. Papildus
vienošanās tika noslēgta 1636.gadā starp Kurzemes hercogu Fridrichu un Rīgas pilsētu, “lai sekmētu labas
kaimiņu attiecības”, 44.punktos bija sakopoti noteikumi par zvejošanu Gātī un Lielupē. Noteikumi paredzēja
nevien zvejas un nodevu regulēšanu, bet sevišķi zivju taupīšanu. Ap 18.gs. vidu rāte skata cauri vairākas
sūdzības par neatļautu nakts zveju ezerā “ar vieglām gondolēm” un katicām, kas noliegts. 1784.gadā agrākās
hercoga tiesības uz zveju Gātī un Babītes ezerā krievu valdība izīrēja Salas un Piņķu arendatoriem. Vēlāk
Rīgas pilsēta atpirka no valsts šīs tiesības un valdīja viena par šiem zvejiem.
Augšņu un klimatiskie apstākļi ir vislabvēlīgākie dārzeņu un kartupeļu audzēšanai un saimniecību
specializācijai piena un gaļas ražošanā. 20 gadsimta 60.tajos un 70.tajos gados Rīgas piepilsētas zonā kā
galvenā problēma tika noteikta smilšaino augšņu iekultivēšana un purvaino augšņu nosusināšana. Lai
intensīvi izmantotu Babītes ezeram pieguļošās platības un ražotu vairāk dārzeņu un piena, ezera zemajos
krastos padomju varas gados tika paredzēts izbūvēt polderus, drenāžu un zemes laistīšanas sistēmu. Kopumā
tika paredzēti 7 polderi - 1700 ha platībā ar 6 sūkņu stacijām. Aizsargdambju kopgarums bija paredzēts 32 km.
Visus 1700 ha tika paredzēts drenēt, bet 900 ha arī laistīt. Rīgas piepilsētas zonas uzdevums bija apgādāt
Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājus ar piena produktiem un dārzeņiem. Nosusināto Babītes poldera daļu izmantoja
padomju saimniecība “Bulduri” lopbarības kultūru un dārzeņu audzēšanai. Šo teritoriju lauksaimnieciskā
izmantošana faktiski ir pārtraukta.
Saskaņā ar 2006.gada Babītes pagasta zemes pārskatu (sagatavojis Valsts zemes dienesta Lielrīgas
reģionālās nodaļas Rīgas birojs) pagasta teritorijā noteikts lietošanas mērķis – lauksaimniecība 683
īpašumiem vai lietojumiem ar kopplatību 5581,3 ha, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme noteikta –
3841,2 ha. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegtajiem datiem 2006.gadā Babītes pagastā ir 4330 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 4294 ha ir meliorētas.
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Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 2.punktu Spilves polderis un Bļodnieku polderis ir nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijas. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās Lauksaimniecības
pārvaldes 29.11.2007. sniegto informāciju Spilves poldera lauksaimniecības zemes Babītes pagastā nav
uzskatāmas par paaugstināta applūšanas riska zemēm, un arī kā nacionālas nozīmes lauksaimniecības
teritorija Spilves poldera zeme 14.02.2006. MK noteikumu Nr.142 pirmā punkta izpratnē nav nozīmīga.
Bļodnieku polderis, kuru faktiski nevar šobrīd uzskatīt par polderi, jo tā izbūve nav pabeigta, arī 14.02.2006.
MK noteikumu Nr.142 izpratnē nav uzskatāms par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju.
Rīgas rajona Babītes pagasta pašvaldība, kā arī Rīgas pilsētas dome 2007.gadā ir uzsākušas nepieciešamās
darbības ar mērķi izslēgt Spilves un Bļodnieku polderus no 14.02.2006. MK noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 1.pielikuma.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” teritorija Babītes pagastā,
saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ir noteikta kā nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorija.
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Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Lauksaimniecība” (uz 01.01.2007.)
Lauksaimniecībā izmantojamā
3841,2
100%
zeme, t.sk.:
aramzeme
3150,7
82,02%
augļu dārzi
50,4
1,31%
pļavas
417,7
10,87%
ganības
222,4
5,79%
meliorēts
3282,5
85,46%
Informācijas avots: VZD, 2007

17.attēls - Lauksaimnieciskās ražošanas teritorija Annās. Foto: M.Kalvāne
2006.-2007.gadā Lauksaimnieciskā ražošana un teritoriju apsaimniekošana Babītes pagastā tiek realizēta
nelielās platībās ap Rīgas – Liepājas šoseju, lielākā daļa pagasta lauksaimniecības zemju šobrīd nosakāmas,
kā atmatu teritorijas. Samazinoties lauksaimniecībā apstrādāto zemju platībām, notiek meliorācijas sistēmu
pakāpeniska degradācija. Tās vairs netiek uzturētas un rekonstruētas, kas savukārt izsauc strauju vērtīgo
lauksaimniecības zemju pārpurvošanos un aizaugšanu. Vienlīdz svarīgi attīstīt gan specializētu
lauksaimniecisko ražošanu, gan bioloģisko lauksaimniecību, gan atbalstīt mazās lauku saimniecības un lauku
tūrismu. Tas nodrošina arī iespēju maksimāli īsā laikā apgādāt patērētājus Rīgas pilsētā ar svaigu, augstas
kvalitātes vietējās lauksaimniecības produkciju, kā arī saglabāt tradicionālo kultūrainavu un dabas vidi, kas ir
viens no nozīmīgākajiem faktoriem dzīves vietas izvēlē.
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3.2.2. MEŽSAIMNIECĪBA

Mežsaimniecības teritorijas aizņem vairāk kā 50% no Babītes pagasta teritorijas. Lielās mežu platības, to
kvalitāte un ģeogrāfiskais novietojums ir galvenais priekšnoteikums mežsaimniecības un mežrūpniecības
attīstībai. Pieaugot apdzīvotības blīvumam Rīgas rajonā un ekonomiskajām aktivitātēm, pēdējos gados
samazinās mežu tautsaimnieciskais nozīmīgums.
Saskaņā ar 2006.gada Babītes pagasta zemes pārskatu (sagatavojis Valsts zemes dienesta Lielrīgas
reģionālās nodaļas Rīgas birojs) pagasta teritorijā noteikts lietošanas mērķis – mežsaimniecība 22 īpašumiem
vai lietojumiem ar kopplatību 8363,1 ha, no kuriem meži, kā zemes izmantošanas veids aizņem - 5934,2 ha.
No tiem fizisko personu īpašumā - 16 īpašumi ar kopplatību 64,2 ha (mežs – 56,4 ha), juridisko personu
īpašumā - 2 īpašumi ar kopplatību 14,1 ha (mežs – 11,9 ha). Pašvaldību īpašumā - 2 īpašumi ar kopplatību
8049,6 ha (mežs – 5799,4 ha), bet pašvaldības lietojumā - 1 īpašums ar kopplatību 1,4 ha (mežs – 0,9 ha).
Lielākā daļa no pašvaldību īpašumā esošajiem mežiem ir Rīgas pilsētas īpašumi, ko pārvalda „ Rīgas mežu
aģentūra”. Valsts lietojumā – 1 īpašums ar kopplatību 233,8 ha (mežs – 65,6 ha), ko pārvalda A/S Latvijas
valsts meži” un apsaimnieko LVM Zemgales mežsaimniecība, kas ietver Klīves meža iecirkni. Babītes pagastā
nav plānotas jaunas teritorijas apmežošanai.
Visneefektīvākā apsaimniekošana ir privātīpašnieku mežos, kur īpašuma struktūra ir sadrumstalota un
mazefektīva gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskās ilgtspējības viedokļa. Pēdējos gados strauji paaugstinās
pieprasījums pēc apbūves zemēm, un būtiski pieaug meža zemju transformācija par apbūves zemēm. Arī
pastāvošā prakse veidot retinātas mežaparka apbūves teritorijas situāciju visai neuzlabo, jo izbūvējot ielu un
ceļu tīklu, veidojot pagalmus, izvietojot ēkas un būves mežs kā dabiska ekosistēma tiek neatgriezeniski
pārveidots, to teritorijas tiek norobežotas un nav pieejams kā rekreācijas resurss. Ja meža teritorija tiek
plānota kā savrupmāju apbūves teritorija, paredzot parcelāciju līdz 0,12 ha mazos zemesgabalos, tad faktiski
tiek realizēta meža izciršana un iznīcināšana.
3.2.3.

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

Eoliskas smiltis sastopamas kāpu veidā. Smilšu kāpu josla pavada visu Rīgas jūras līča piekrasti Rīgas rajona
robežās. Piekrastes kāpas ir jaunāki veidojumi nekā iekšzemes kāpas. Upju sanesas jeb aluvioni sastopami
upju ielejās un upju gultnēs. Visā Rīgas rajonā izvietojušies samērā daudz dažāda lieluma purvi, kuros
izveidojusies kūdra. Ezeru un avotu nogulumiem pieskaitāmi sapropeļi, dziedniecības dūņas, saldūdens kaļķi
un limonīti (krāsu zemes). 1962.gadā sagatavotajā apkopojumā par „Rīgas rajona derīgajiem izrakteņiem” ir
atzīmēts, ka Babītes stacijas apkārtnē, apmēram 1200 m² platībā atrodamas baltas, smalkas podzola smiltis,
krājumi ap 660 m³, kā arī Beberbeķu limonīta atradne. Minētās atradnes netiek izmantotas.
Ķemeru un Cenu tīreļi veido lielākos rūpnieciski izmantojamos kūdras purvu areālus Rīgas rajonā. Jāatzīmē,
ka kūdras ieguve pēdējā desmitgadē ir ierobežota, jo purvāju zemes ir ar lielu ainavekoloģisku lomu Rīgas
apkaimes dabas teritoriju funkcionālajā tīklā. Kūdras kvalitāti raksturo tās pelnainība, sadalīšanās pakāpe,
mitrums, botāniskais sastāvs un iegulas tips. Katras atradnes krājumu apjoms un to kvalitatīvie rādītāji nosaka
kūdras saimnieciskās izmantošanas iespējas. Babītes pagasta teritorijā šobrīd ir saglabāta viena kūdras
ieguves vieta, kas atrodas „Cenas tīreļa” R malā, netālu no Cielavu – Kalnciema masīva ceļa. Liela daļa no
„Cenu tīreļa” ir noteikta kā īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas faktiski nosaka šīs teritorijas aizsardzības
principus un neparedz turpmāku kūdras ieguvi jaunās teritorijās. Derīgo izrakteņu, t.sk. kūdras ieguves kārtību
nosaka Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. Pēc
kūdras ieguves pārtraukšanas gada laikā jāuzsāk teritorijas rekultivācija. Babītes pagasta teritorijā neatrodas
valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.
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18.attēls - Ceļš uz kūdras ieguves vietu Cenas tīrelī. Foto: M.Kalvāne
3.2.4.

PAZEMES ŪDEŅU RESURSI

Pazemes ūdeņi Latvijā sastopami daudzās nogulumsegas sāņkopās, kas ieguļ virs kristāliskā pamatklintāja.
Babītes pagastā šo sāņkopu biezums sasniedz 1000 -1050 m. Taču praktiskā nozīme ir tikai tiem pazemes
ūdeņiem, kurus iespējams izmantot kā dzeramā ūdens avotus (saldūdeņi) vai cilvēku veselības rehabilitācijai.
Pazemes saldūdeņi (ar mineralizāciju zemāku par 1 g/l) Jūrmalas apkārtnē sastopami kvartāra un devona
perioda nogulumos (Amatas, Gaujas, daļēji Daugavas, Pļaviņu un Burtnieku ūdens horizonti) apmēram līdz
200 – 230 m dziļumam. Cilvēku veselības rehabilitācijai var izmantot paaugstinātas mineralizācijas Pērnavas,
Ķemeru un Kembrija horizontu ūdeņus, kas ieguļ lielākā dziļumā.
Kopumā pagasts ir labi nodrošināts ar pazemes ūdeņiem, jo jebkurā vietā, tikai dažādā dziļumā var atrast
nepieciešamo ūdens daudzumu.
Vistuvāk zemes virspusei ieguļ gruntsūdeņi, kas parasti iekļauti kvartāra smilšainajos nogulumos. Neskatoties
uz dažādo šo nogulumu izcelsmi, ūdens horizonti ir savstarpēji saistīti un veido vienotu ūdens kompleksu, kura
līmeņi visbiežāk atrodas 1 – 3 m no zemes virspuses. Bieži gruntsūdeņu kvalitāte neatbilst dzeramā ūdens
prasībām paaugstinātās organisko vielu koncentrācijas dēļ, kas piedod ūdenim dzeltenu nokrāsu. Sliktākas
kvalitātes gruntsūdeņi sastopami purvainās teritorijās un vietās, kur izplatītas dūņas. Turklāt svarīgi, ka
gruntsūdeņi lielākoties ir vāji aizsargāti no virszemes piesārņojuma. Tomēr, neskatoties uz vājo aizsargātību un
daudzviet zemo ūdens kvalitāti, gruntsūdeņus, ierīkojot grodu akas vai t.s. „iedzītos” urbumus, plaši izmanto
lauku saimniecību un mazdārziņu apgādē ar ūdeni.
Centralizētā ūdensapgādē praktiski izmantojami tikai artēziskie ūdens horizonti, kas satopami pirmskvartāra
nogulumos. Sakarā ar nelielo kvartāra nogulumu segas biezumu, daži šie ūdens horizonti ieguļ samērā nelielā
dziļumā. Savulaik Daugavas – Salaspils – Pļaviņu horizontos bija ierīkoti 20 ūdens ekspluatācijas urbumi, no
kuriem pašlaik darbojas 8 urbumi. Sakarā ar slikto ūdens sastāvu, turpmāk jaunu urbumu ierīkošana dzeramā
ūdens ieguvei no šiem horizontiem uzskatām par nevēlamu. Dziļāk – sākot ar 30-50 un vairāk metriem, visā
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pagasta teritorijā sastopama bieza smilšakmeņu un aleirītu mija – Amatas – Gaujas – Burtnieku – Arukilas
ūdens horizontu komplekss, kura ūdens resursi ir ļoti lieli. Šī ūdens kompleksa augšējie horizonti – Amatas un
Gaujas svīta ir galvenie ūdens ieguves avoti. Pagastā savulaik bija ierīkoti 89 artēziskie urbumi, pašlaik
darbojas 65 urbumi. Kompleksa ūdeņi ir labi aizsargāti no virszemes piesārņojuma, jo urbumu dziļumi
lielākoties pārsniedz 100 m, tikai pagasta ziemeļdaļā dažviet tie ir nedaudz seklāki. Zemāk iegulošo Burtnieku
– Arukilas horizontu artēzisko ūdeņu izmantošanā lielākas problēmas rada paaugstināta (vairāk par 1g/l)
mineralizācija, un samērā augsta dzelzs koncentrācija, kā arī lielāks horizontu ieguluma dziļums.
Mineralizētie ūdeņi, kas, iespējams, piemēroti cilvēku veselības rehabilitācijai Babītes pagastā zināmi trijos
ūdens horizontos. Tie ir : Pērnavas, Ķemeru un Kembrija horizonti. Šo horizontu mineralizētos ūdeņus cilvēku
rehabilitācijas nolūkiem pašlaik izmanto dažas Jūrmalas sanatorijas.
Pazemes ūdeņu aizsargātības novērtēšanai parasti izmanto iežu virskārtas sastāva īpašības: teritorijas, kurās
izplatīti mālainie nogulumi vērtē kā „labi aizsargātus”, bet kur izplatīti smilšainie nogulumi – kā „slikti
aizsargātus” iecirkņus.
Atbilstoši likuma „Par zemes dzīlēm” 3.panta 1.punktam, zemes dzīles un visi derīgie izrakteņi, kas tajā
atrodas, pieder zemes īpašniekam. Tādēļ galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī
urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas.
3.3.

EKONOMISKAIS POTENCIĀLS
3.3.1.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBA

Jau vēsturiski ir izveidojušās ražošanas un uzņēmējdarbības teritorijas pagasta centrā – Piņķos un Babītē, kas
daļēji ir saglabājušās. Piņķos ir vērojama arī šo teritoriju attīstība un paplašināšana.

19.attēls - Maizes ceptuve „Lāči”. Foto: M.Kalvāne
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Kā raksturīgākās ražošanas nozares pagastā jāmin kokapstrāde, pārtikas pārstrāde un rūpniecība,
metālapstrāde un būvmateriālu ražošana. Viens no lielākajiem uzņēmumiem ir pārtikas rūpniecības
uzņēmums – „Spilve”. Pēdējos gados tiek attīstītas arī kompleksās biroju un noliktavu ēku teritorijas, kas
orientētas uz vairumtirdzniecību. Ārpus pagasta centra vērojama uzņēmējdarbības attīstība Skārduciemā un
pie autoceļa Rīga – Liepāja, starp Trenču ciemu un Bļodniekiem, atrodas Latvijā labi pazīstamā maizes
ceptuve „Lāči”.
3.3.2.

REKREĀCIJAS UN TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBA

Rīgas rajona teritorijas plānojumā 1997.gada redakcijā tika noteikti tūrisma maršruti (lielais un mazais loks),
iekļaujot arī ceļu ainavu joslas. Tūrisma nozares attīstībai pagastā ir resursi, ko nodrošina gan esošās dabas,
gan kultūrvēsturiskās vērtības. Kā apskatei ieteicamie objekti tiek minētas abas Babītes pagasta baznīcas –
Piņķu sv.Nikolaja baznīca un Sv.Annas baznīca – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Ja Piņķu baznīca
atrodas pagasta centrā ar sakoptu apkārtējo vidi un ir iesaistīta aktīvā pagasta kultūras dzīvē, tad Annas
baznīca, lai arī atrodas ļoti skaistā vietā – Babītes ezera krastā pie Klīvēm, apkārtējā vide šobrīd ir nesakopta
un arī pati baznīcas ēka faktiski netiek izmantota. Annas baznīcu un tās apkārtni ar ozolu aleju, kas vērsta pret
veco Liepājas ceļu, nākotnē var izmantot kā labu tūrisma un rekreācijas objektu attīstības resursu.
Jau šobrīd aktīvi tiek apmeklētas un organizētas ekskursijas Ziemassvētku kauju piemiņas vietās, par bāzi
izmantojot Tīreļu mājas. Babītes ezera krastā darbojas laivu bāze „Dālderi”. Bļodniekos savu attīstību uzsākusi
motosporta trase, kā arī otra motosporta trase atrodas pie Egļuciema.

20.attēls - Ozolu aleja pie Annas baznīcas. Foto: M.Kalvāne
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3.4.

ZEMES IZMANTOŠANA UN TERITORIJAS BILANCE

3.4.1.

ZEMES ĪPAŠUMU STRUKTŪRA UN IZMANTOŠANA

Babītes pagasta esošo zemes īpašumu struktūru, kas veidojusies laika posmā no 1992.-2007.gadam, ir
ietekmējusi gan Zemes reforma, un daļēji noteikuši gan denacionalizācijas, gan privatizācijas noteikumi un
nosacījumi, kā arī izstrādātie lokālu teritoriju detālplānojumi (apbūves kvartālu un ciematu) apbūvei
(parcelācijai). Reformas laikā īpašumu struktūra tika veidota saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, pamatā
atjaunojot situāciju uz 1940 gadu – lauksaimniecībai un mežsaimniecībai paredzētās zemes ar atbilstošām
platībām un robežām (šodienas pilsētvidei nepiemērotu struktūru), kā arī neparedzot nepieciešamo plānoto
ielu un ceļu tīkla rezervāciju, un dažviet nesaglabājot arī esošos vēsturiskos ceļus (servitūta ceļus) publiskai
lietošanai.
Piņķu un Babītes ciemu teritorijās, kur „kolhozu laikā” tika veidoti kompleksie lauku centri un izveidojušās
ražošanas teritorijas tika saglabātas kā vienoti zemesgabali, kas nodrošināja šo teritoriju turpmāko
izmantošanu, attīstību vai rekultivāciju, veidojot jauktas izmantošanas teritorijas. Ja līdz pagājušā gadsimta
90.tajiem gadiem faktiski Babītes pagasta teritorijā dominēja lauksaimnieciska izmantošana, tad šodienas
ekonomiskajā situācijā ir vērojama tendence veidot jaunas dzīvojamās un pakalpojumu attīstības teritorijas,
daudzas lauksaimniecības zemes atstājot neapsaimniekotas. Babītes pagasta izvietojums tiešā Rīgas pilsētas
tuvumā pagājušā gadsimtā „diktēja” labvēlīgos ekonomisko apstākļus tieši lauksaimniecības attīstībai Toreiz
lauksaimniecībai nepiemērotās teritorijas Babītes ezera krastos tika meliorētas, nosusinātas un izbūvēta
polderu sistēma. Šodien pagasta ģeogrāfiskais izvietojums nozīmē ērtu satiksmi ar Rīgu un labu infrastruktūru,
kas attīstoties nekustāmā īpašuma tirgus attiecībām ir padarījis Babītes pagasta zemes par vērtīgām un
pieprasītām nekustāmā īpašuma tirgū.
Babītes pagasta teritorijā laika posmā pēc 2000.gada, kā jauna tendence vērojama strauja dzīvojamo ēku
būvniecība, veicot parcelāciju (izstrādājot lokālus detālplānojumus, kā teritorijas plānojuma grozījumus)
savrupmāju būvniecībai atsevišķos vēsturiskajos lauku īpašumos, bez apkārtējās apbūves, apdzīvojuma
perspektīvas un vides struktūras analīzes. Rezultātā ir izveidojusies situācija ar daudziem „slēgta tipa
savrupmāju ciematiem” un ēku grupām, bez savstarpējas saistības un vienotas struktūras. Savrupmāju
apbūvei paredzētā (plānotā) parcelācija pārsvarā ir veidota pa 1200 kv.m., kas noteikta kā minimālā
savrupmāju apbūvei paredzētā platība Rīgas rajona un Babītes pagasta plānojumos. Lauku apbūves teritorijās
ir veiktas atsevišķu zemesgabalu sadales līdz atļautajiem 0,5 ha.
Saskaņā ar 2006.gada Babītes pagasta zemes pārskatu (sagatavojis Valsts zemes dienesta Lielrīgas
reģionālās nodaļas Rīgas birojs) pagasta teritorijas lielākā daļa tiek izmantota mežsaimniecībai – 8363 ha
(~50%) un lauksaimniecībai – 5581 ha (~34%). Ievērojamu teritorijas daļu aizņem arī ūdeņi – 1450 ha (~9%),
bet vienģimeņu un divģimeņu māju apbūve dominē starp apbūves teritorijām, attiecīgi aizņemot – 502 ha
(~3%). Pārējās apbūves teritorijas kopā aizņem tikai – 315 ha (~2%).

Babītes pagasta teritorijas plānojums – Paskaidrojuma raksts.
49
________________________________________________________________________________
3.4.2.

ZEMES ĪPAŠUMU PIEDERĪBA UN PAŠVALDĪBAS LIETOJUMĀ ESOŠO ZEMJU ĪPATSVARS

Saskaņā ar 2006.gada Babītes pagasta zemes pārskatu (sagatavojis Valsts zemes dienesta Lielrīgas
reģionālās nodaļas Rīgas birojs) pagasta teritorijas lielākā daļa ir pašvaldību īpašumā vai lietošanā, kopā
sastādot 8369 ha (~50%). Lielākais zemes īpašnieks Babītes pagastā gan ir Rīgas pilsēta, kas zemes
reformas laikā atjaunoja zemes īpašuma tiesības uz vēsturiskajām mežu teritorijām. Otru lielāko īpašumu daļu
sastāda fizisko personu īpašumi un lietojumi – 5079 ha(~30%), bet valsts un valsts institūciju īpašumi un
lietojumi sastāda – 1771 ha (~11%). Zemes īpašumu piederības un strukturālas izmaiņas var ienest gan
Babītes pagasta teritorijas plānojuma īstenošana, gan Zemes formas un privatizācijas procesu pabeigšanas
realizācija, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

21.attēls - Reklāmas plakāti Mežārēs. Foto: M.Kalvāne
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II DAĻA
BABĪTES PAGASTA PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA
4.
4.1.

BABĪTES PAGASTA ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMI
RĪGAS REĢIONA PLĀNOJUMS, NACIONĀLAIS PLĀNOJUMS UN NACIONĀLĀS PROGRAMMAS.

Rīgas rajona padome no 1996.gada ir s/o “Rīgas reģiona attīstības padome” (RRAP) dibinātājs un biedrs.
2001.gadā sadarbībā ar Rīgas domi, Jūrmalas domi, Tukuma raj., Limbažu raj. un Ogres raj. padomēm tika
nodibināta SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”(RRAA ).
Reģionālās attīstības likums (21.03.2002.) nosaka, ka Latvijā darbojas pieci plānošanas reģioni. MK
noteikumos Nr.133 (25.03.2003.) ir noteiktas plānošanas reģionu teritorijas. Rīgas rajons līdz ar Rīgas
pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Limbažu rajona, Ogres rajona un Tukuma rajona pašvaldībām ietilpst Rīgas
plānošanas reģionā (pavisam reģionā ir 75 vietējās pašvaldības1). Bez tam Rīgas plānošanas reģionu veido
divi NUTS III statistikas reģioni – Rīga un Pierīga, attiecīgi Rīgas rajons un Babītes pagasts ietilpst Pierīgas
statistikas reģionā.
Galvenais plānošanas reģionu izveidošanas mērķis ir reģionālās attīstības plānošana, koordinācija un
pašvaldību sadarbības nodrošināšana. Ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu 2005.gada
7.janvārī tika apstiprināta Rīgas reģiona Attīstības programma 2005.-2011.gadam. Rīgas plānošanas reģiona
telpiskais (teritorijas plānojums) tika izstrādāts laika posmā no 2003.-2006.gadam un stājies spēkā 2007.gada
10.februārī.
Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma otrajā daļā – “Perspektīva” ir noteikti trīs galvenie
Rīgas reģiona attīstības stratēģiskie virzieni. Tie ir - Integrēta attīstība un konkurētspēja; Ilgtspējīga attīstība un
Augsta dzīves kvalitāte. Minētie stratēģiskie virzieni arī tika ņemti vērā izstrādājot Babītes pagasta Attīstības
programmu 2007.-2019.gadam un kura pēc apstiprināšanas pagasta padomē 08.08.2007. arī kļuva par pamatu
Babītes pagasta Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izstrādei. Vēlamās telpiskās struktūras attīstības
virzieni iezīmēti saistībā ar stratēģiskajiem attīstības virzieniem, pamatojoties uz telpiskās plānošanas
pamatprincipiem un ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumiem. Rīgas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā
izvēlēti trīs prioritāri telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni:
•
saliedēts un policentrisks apdzīvojums;
•
augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme;
•
dinamiski lauku areāli un kvalitatīva vide.
Plānojumā ir noteikts, ka reģiona potenciāla straujāku augšanu veicinās telpiski sakārtots un funkcionāli
vienots Pierīgas areāls. Sakārtošana nozīmē radīt priekšnosacījumus Pierīgas teritorijas racionālai un efektīvai
izmantošanai un apdzīvojuma ilgtspējībai. Arī Babītes pagasta spēja pildīt lielpilsētas apkalpošanas
specifiskās funkcijas lielā mērā noteiks ne tikai dzīves vides kvalitāti un pievilcību iedzīvotāju skatījumā Rīgas
pilsētā un Babītes pagastā esošajās apdzīvotajās vietās, bet arī iespējas racionāli organizēt infrastruktūru.
Rīgas reģiona plānojumā ir noteikta Pierīgas telpas īpašā nozīme Rīgas reģionā apdzīvojuma vienotības
veidošanai. Pierīgas telpas nosacītās robežas gandrīz sakritīgi ietver Rīgas pilsētu apliecošo dabas
kompleksu loku – Rīgas zaļā loka vides aizsardzības un rekreācijas telpu. Pierīgā ietilpst arī Rīgas piepilsētas
zona - blīvi apbūvētas, Rīgai piegulošas teritorijas – kur pāri tās robežām tiek turpināta pilsētas apbūve un
infrastruktūra. Babītes pagastā šāda teritorija ir no Mežārēm līdz Piņķiem, kas pēc savas būtības ir cieši
saistīta ar Rīgas pilsētu un arī fiziski atrodas starp Rīgas un Jūrmalas pilsētu robežām (Mežāres ciema apbūve
tieši robežojas ar Rīgas pilsētas apbūvi).
Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma trešā daļa - Teritorijas plānojuma vadlīnijas (turpmāk
– Vadlīnijas) – satur vadlīnijas rajonu un vietējo pašvaldību teritoriju plānošanai un attīstības programmu
izstrādei un priekšlikumus valsts un reģionālajām sadarbības institūcijām nacionālā un reģionālā līmeņa
1

Situācija uz 2005.gada sākumu.
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attīstības plānošanas saskaņotības nodrošināšanai. Vadlīnijas izriet no Rīgas plānošanas reģiona telpiskā
plānojuma Telpiskās attīstības perspektīvas, tās ir saskaņā ar 2000.gadā pieņemto Rīgas reģiona attīstības
stratēģiju, balstās un ir saskaņā ar Eiropas Savienības telpiskās attīstības politiku, mērķiem un telpiskās
attīstības/teritoriju attīstības vadlīnijām, kā arī citiem starptautiski pieņemtiem telpiskās attīstības plānošanas
dokumentiem. Izstrādājot Babītes pagasta teritorijas plānojumu tika izvērtētas un ņemtas vērā Rīgas
plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma sniegtās vispārējās vadlīnijas, kā arī vadlīnijas, kas tieši
attiecas uz Babītes pagasta teritoriju - Vadlīnijas apdzīvoto vietu plānošanai Pierīgas areālā un Vadlīnijas
Rīgas zaļā loka vides aizsardzības un rekreācijas teritorijai, un citas vadlīnijas.
Atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam (spēkā no 26.06.2002.) ir izstrādāts Latvijas Nacionālais attīstības
plāns – plānošanas dokuments no 2007.-2013.gadam. NAP stratēģiskais mērķis un prioritātes ir:
Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.
• izglītots un radošs cilvēks;
• uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība;
• zinātnes un pētniecības attīstība.
Izvirzītais mērķis ir ilgtermiņa izvēle, jo turpmākajos septiņos gados – NAP darbības laikā – ir jāpanāk lūzums
izglītībā, zinātnē un ražošanā, lai veidotos stabils intelektuālais un materiālais pamats cilvēka dzīves kvalitātes
pakāpeniskam pieaugumam Latvijā.
Nacionālais plānojums patlaban tiek izstrādāts. Publicēti un saistoša dokumenta spēku savulaik ieguvuši
vienīgi priekšlikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām2.
Kultūras mantojums iesaistāms teritorijas plānošanā, vadoties pēc nacionālās programmas „Kultūras 20002010” apakšprogrammas „Kultūras mantojums” nostādnēm.
4.2.

PLĀNOŠANA RĪGAS RAJONA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ.
4.2.1. RĪGAS RAJONA TERITORIJAS PLĀNOŠANA

Rīgas rajona plānojums tika izstrādāts laika posmā no 1995.-1997.gadam un apstiprināts 1997.gada
23.septembrī, saskaņā ar
tajā laikā spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.194, no 6.09.1994.
„Teritoriālplānošanas noteikumi”, kas paredzēja rajona plānojuma izstrādi. Noteikumu 8.punkts noteica –
„teritoriālplānojumā paredzētie izbūves pasākumi un noteikumi ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai
lietotājiem, bet nav pamats paredzēto pasākumu piespiedu realizācijai.” 23.punkts – rajona plānojums tiek
izstrādāts trim pašvaldības sasaukumiem (12.gadiem), bet Rīgas rajona plānojumam tika noteikts termiņš –
līdz 2003.gadam. Plānojumā bija jādetalizē reģiona un nacionālā plānojuma priekšlikumi (24.,25.punkts), bet
tajā laikā nebija izstrādāti un spēkā ne Rīgas reģiona plānojums, ne Nacionālais plānojums.
2001.gadā tika izstrādāti plānojuma grozījumi. Izstrādājot šos grozījumus tika ņemta vērā Rīgas reģiona
attīstības stratēģija. Grozījumi tika izstrādāti jau saskaņā ar tajā laikā spēkā esošajiem MK noteikumiem
Nr.423, no 5.12.2000, „Noteikumi par teritoriju plānojumiem”. Grozījumos tika ievēroti attīstības mērķi no
rajona attīstības programmas (2000.-2005.gadam). Ievaddaļā teikts: „plānojums pēc tā pieņemšanas kļūs par
rajona padomes jaunā sasaukuma (2001.-2005.) un tālāko sasaukumu perspektīvās darbības politisku
dokumentu.”
Ar Rīgas rajona padomes 2005.gada 24.maija lēmumu tika uzsākta jauna teritorijas plānojuma izstrāde.
Plānojums tika izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.770 „Rajona
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Izstrādājot Babītes pagasta teritorijas plānojumu itika ievērtēti
2

Nacionālā līmeņa teritorijas plānojuma saistošā daļa “Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, galīgā
redakcija un atbilstošie MK 09.12.2003. noteikumi Nr.684 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības
teritorijām”.
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perspektīvās attīstības risinājumi, kas iekļauti Rīgas rajona teritorijas plānojuma (no 2007. līdz 2019.gadam)
1.redakcijā – īpaši, kas attiecas uz apdzīvojuma struktūras un infrastruktūras attīstību Rīgas rajonā. Rīgas
rajona plānojums ir apstiprināts ar Rīgas rajona padomes 2008.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.4, 4& un pieņemti
Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas noteikumiem”.
4.2.2. KAIMIŅPAGASTU TERITORIJU ATTĪSTĪBA.

Mārupes pagasta teritorijai no 2003.gada ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam. Plānojumā
netika plānots attīstīt jaunas blīvi apdzīvotas teritorijas (ciemus), jauno apbūvi koncentrējot esošo ciemu –
Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Tīraine robežās. Babītes pagastam ar Mārupi ir kopēja ceļu tīkla infrastruktūra,
kas saskaņā ar Babītes pagasta plānojumu tiek saglabāta. Mārupes un Babītes pagasta apdzīvotās vietas
nošķir plašas mežu teritorijas, bet tajā pašā laikā ir iespējams nākotnē veidot ciešāku saikni starp pagastu
centriem izmantojot Rīgas apvedceļu un sakārtojot esošo ceļu infrastruktūru uzlabot funkcionālo saikni ar
Skultes ciemu, kas atrodas vistuvāk Babītes pagasta centram.
Olaines pagasta teritorijai no 2003.gada ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2003.- 2015.gadam, un pašlaik
tiek izstrādāti Olaines pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Blīvi apdzīvoto vietu (ciemu) robežas neatbilst
Rīgas rajona plānojumam (ar grozījumiem līdz 2003.gadam) redakcijai, taču tās neietekmē Babītes pagasta
attīstību. Babītes pagasta un Olaines pagasta administratīvā robeža noteikta pārsvarā pa purvu un mežu
teritorijām un pagastus nesaista pat kopēja ceļu infrastruktūra.
Salas pagasta teritorijai no 2005.gada ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam, bet pašlaik
notiek Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Plānojumā nav plānots veidot jaunas apdzīvotas
teritorijas (ciemus), jauno apbūvi koncentrējot esošo ciemu robežās. Salas pagastam ar Babītes pagastu
funkcionālās saiknes gan tagad, gan arī nākotnē ir risināmas kompleksi ar galvenajiem valsts autoceļiem, kas
šķērso abu pagastu teritorijas. Tā kā fiziski abi pagasti ir nošķirti ar Babītes ezeru, tad nākotnē Salas
pagastam apvienojoties ar Babītes pagastu (kā to paredz administratīvi teritoriālās reformas projekts)
veiksmīgāk varēs risināt jautājumus, kas saistīti ar Babītes ezera aizsardzības un izmantošanas jautājumiem.
Funkcionāli ar Salas pagastu ciešāku saikni varētu veidot apdzīvotās vietas, kas izvietotas Rīgas -Liepājas
šosejas (autoceļa A-9) malā pie Salas pagasta robežas – Bļodnieki un Kaģi.
Valgundes novadam nav spēkā esoša teritorijas plānojuma. Babītes pagasta un Valgundes novada
administratīvā robeža ir noteikta pārsvarā pa mežu un purvu teritorijām, bet funkcionāli ar Valgundes pagastu
ciešāku saikni nākotnē varētu attīstīt Babītes pagasta apdzīvotā vieta – Kalnciema masīvs, kas arī jau
vēsturiski ir atradies Kalnciema pagasta sastāvā un ar to saista kopējs ceļu tīkls.
4.3.

RĪGAS UN JŪRMALAS PILSĒTU ATTĪSTĪBA.

Rīgas pilsētai no 2005.gada ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kura ietvaros risināti gan
apdzīvojuma attīstības, gan vides aizsardzības, gan arī būtiski valsts galveno autoceļu un gaisa satiksmes
attīstības jautājumi. Babītes pagasta teritoriju visbūtiskāk ietekmēs plānotais Rīgas Ziemeļu transporta
koridors, kura precizētā novietne tiks izstrādāta 2007.- 2008.gada laikā, kā arī lidostas „Rīga” plānotā
perspektīvā attīstība. Tieša funkcionāla saikne ar Rīgas pilsētu ir šobrīd izbūves stadijā esošajiem ciemiem –
Liepezerā, Dižbārdos, un Dzērvēs. Tāpat funkcionāla saikne tikai ar Rīgu ir Brīvkalnu ciemam, Liberiem,
Mežārēm un Spilvei. Rīgas pilsētu no Babītes un Piņķu ciemu apbūves attīstības teritorijām atdala Beberbeķu
dabas parks, kas saglabāsies arī turpmāk kā kopēja rekreācijas un zaļā teritorija, nepieļaujot vienlaidus
apbūves izveidošanos un pagasta apbūves teritoriju saplūšanu ar Rīgas pilsētas apbūves teritorijām.
Izstrādājot Babītes pagasta plānojumu ir ievērtēti Rīgas teritorijas plānojuma risinājumi, kas ir saistīti ar
Babītes pagasta teritorijas attīstību.
Jūrmalas pilsētai no 1995.gada ir spēkā esošs teritorijas plānojums, kuram laika posmā no 2004.-2007.gadam
tika izstrādāti grozījumi līdz 2009.gadam, kas ir apstiprināti 12.07.2007.. Attiecībā uz Babītes pagasta attīstību
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Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumi neattiecas, jo risina pilsētas attīstības un apdzīvojuma iekšējos
jautājumus. Lielupes labajā krastā (Babītes pagasta pierobežā) netiek paredzētas jaunas blīvi apdzīvotas
teritorijas, lielāko attīstību plānojot vēsturiskā Bražciema un tam pieguļošajās teritorijās. Saglabājot mežu un
purvu teritorijas Lielupes labajā krastā tiek nodrošināta vides kvalitāte un rekreācijas resursu saglabāšana, kā
arī dabiska kāpu josla starp Jūrmalas pilsētas apbūvi, un esošajām un plānotajām Piņķu un Spilves ciemu
apbūves teritorijām. Realizējot Rīgas un Jūrmalas teritorijas plānojumos paredzēto autoceļu – Rīgas Ziemeļu
transporta koridoru, tiks realizēts galveno valsts autoceļu savienojums, noslēdzot Rīgas apvedceļu, kā arī
stiprinātas starppilsētu funkcionālās saites un uzlabota transporta infrastruktūra arī Babītes pagasta teritorijā.
5.
5.1.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI
BABĪTES PAGASTA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA – APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA.

Babītes pagasta struktūrā pašlaik ir divi dominējoši blīvi apdzīvoti centri ar atšķirīgu infrastruktūru - Babīte un
Piņķi. Šo ciematu centri ir apmēram 2,5 km attālumā viens no otra. Tiem ir nepārprotama tieksme
apvienoties, bet to traucē divi valsts nozīmes autoceļi: autoceļš A-5 (Rīgas apvedceļš) un autoceļš A-10
(Rīgas - Jūrmalas šoseja). Kā pagasta administratīvais centrs tiek saglabāts Piņķi, paredzot tā perspektīvās
intensīvas attīstības teritorijas ziemeļu virzienā līdz Rīgas - Tukuma dzelzceļam.
Jau 1997.gada ģenerālplānā tika konstatēts, ka neviendabīga, mazāk vai vairāk blīva lauku apbūve ir
izveidojusies apdzīvotās vietās - Trenčos, Klīvēs, Skārdu un Dzilnu ciemos (arī Vīkuļos). Babītes pagasta
ģenerālplāns paredzēja šo un jaunu apdzīvoto vietu turpmāko attīstību, pakāpeniski veidojot tos par lauku
ciemiem ar savu attīstītu infrastruktūru, nosakot: pieļaujama esošo zemes gabalu dalīšana līdz minimālai
platībai 0,5 ha; jāierīko moderna inženiertehniskā infrastruktūra; pieļaujama zemesgabalu savstarpējā
pārdalīšanu nemainot to kopējo platību un netraucējot racionālu apsaimniekošanu. Pašlaik vēl ir samērā liels
pieprasījums zemesgabaliem lauku apbūves teritorijā. Nodomātā izmantošana gan parasti ir savrupmāju
apbūve tradicionālās lauku apbūves - viensētas vietā. Gan izstrādājot atsevišķu teritoriju detālplānojumus,
gan Babītes pagasta ģenerālplāna grozījumus 2000.-2002.gadā ir jau realizēta atsevišķu teritoriju sīkāka
parcelācija, faktiski izveidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas, kas veidotas pēc pilsētvides apbūves
principiem, nevis lauku apbūves principiem. Rezultātā ir izveidojušās un turpina veidoties šobrīd savstarpēji
nesaistītas dzīvojamo ēku grupas.
Babītes pagasta apdzīvoto vietu ilgtspējīgai attīstībai plānojumā ir izveidoti priekšnosacījumi, nodrošinot
zemes platību rezervāciju publiskām vajadzībām (dzeramā ūdens gūtnes, transporta, pārvadu tīklu u.c.
tehniskas vajadzības, rekreācija u.c.), vienlaikus iegūstot iespēju regulēt urbanizācijas spiedienu uz apkārtējo
vidi. Kā galvenais urbanizācijas procesu regulācijas instruments Babītes pagasta plānojumā tiek noteikts
nepieciešamais turpmākās plānošanas process, kas nosaka nepieciešamību gan pēc otrā līmeņa
plānojumiem (iezīmējot arī to secību), gan nosakot nepieciešamo detālplānojumu teritorijas un prasības
detālplānojumiem.
Lauku apvidu atdzīvināšana un dinamiska lauku areāla veidošana tiek plānota gan saglabājot tradicionālās
nozares, gan veicinot ražojumu pārstrādi, lai pievienotu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem
papildus pievienoto vērtību, paplašinātu un dažādotu darba vietu piedāvājumu un stimulētu uzņēmējdarbības
attīstību. Vienlaikus lauksaimniecības un viensētu apbūves teritorijās attīstāmas jaunas nozares, kas saistītas
ar rekreācijas objektu attīstību un lauku tūrismu.
Izstrādājot apdzīvojuma struktūru Babītes pagastam tika ņemta vērā gan esošā apdzīvojuma struktūra, gan
iepriekšējos plānojumos (1997.g. un 2002.g) plānotā apdzīvojuma struktūra, vienlaicīgi izvērtējot arī iespēju
ievērot Rīgas reģiona plānojumā noteikto Apdzīvojuma veidošanas mērķi „Pierīgas areālā veicināt/panākt
jaunas apbūves izvietošanu/koncentrēšanos pastāvošajos apdzīvojuma centros – pilsētās un lauku ciemos, lai
areālā saglabātu neapbūvētas teritorijas ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanai un rekreācijai, kā arī iespējamai
nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstībai”.
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Kā prioritāte Babītes pagasta plānojumā ir noteikta teritorijas izmantošana dažādu publiskās infrastruktūras
objektu un rekreācijas vajadzībām, kā arī neapbūvētu platību – mežu – lauku – ūdeņu kompleksu saglabāšana
ekoloģiskā līdzsvara nodrošināšanai un kā rezervi nākotnei. Plānojums neparedz veidot mežaparku apbūvi,
saglabājot mežus kā rekreācijas resursu gan pagasta, gan reģiona iedzīvotājiem un nodrošinot publisku pieeju
pagastā esošajiem ūdeņiem. Apdzīvoto vietu – ciemu attīstība balstīta uz esošo, vēsturisko apdzīvoto vietu
tīklojumu. Nacionālās nozīmes infrastruktūras attīstībai rezervētas teritorijas, nosakot tām Turpmākās izpētes
un plānošanas teritoriju statusu.
Izmaiņas pagasta struktūrā tuvākajā un tālākajā nākotnē ienesīs gan plānotā Piņķu ciema urbānā attīstība
teritorijā starp autoceļu A-10 un dzelzceļu, gan Piņķu ciema attīstība DR virzienā un arī Spilves ciema attīstība
ZA virzienā. Plānotā Rīgas pilsētas Ziemeļu transporta koridora būvniecība pagasta teritorijas ziemeļdaļā gar
Jūrmalas pilsētas robežu ienesīs savas izmaiņas Mežāres un Spilvas ciemu attīstībā. Babītes un Piņķu ciemu
(t.sk. Priežciema un Beberu ciema) straujā urbānā attīstība faktiski ir radījusi situāciju ar daļēju fizisku un
funkcionālu šo ciemu apvienošanos, kas nākotnē var veidot pamatu jaunas lineāras pilsētas attīstībai no
Mežārēm līdz Vīkuļiem.
Lidostas „Rīga” tālākās attīstības plānotās teritorijas(25-30 gadu perspektīva) tieši ietekmēs Babītes pagasta
teritorijas - esošo Liberu ciemu un tā tuvumā esošās apbūves teritorijas, kas daļēji vai pilnībā ir plānots iekļaut
lidostas teritorijā. Neskatoties uz Babītes pagasta Teritorijas plānojuma perspektīvu 12 gadi, teritorijas
plānojumā tiek ņemta vērā lidostas „Rīga” tālākās attīstības perspektīva un netiek paredzēts paplašināt esošo
Liberu ciemu, kā arī noteikts Tālākās attīstības teritorijas statuss lidostas „Rīga” perspektīvās attīstības
teritorijai, kā Nacionālas nozīmes satiksmes infrastruktūras teritorijai, kas nepieciešama Rīgas lidlauka
esošajai izmantošanai un perspektīvai attīstībai un būvniecībai. Realizējot iespējamā Lidostas „Rīga” 2
skrejceļa būvniecība rietumu virzienā no esošā, varētu tikt ietekmēta tādu esošo apdzīvoto vietu kā Babītes
ciema, Beberu ciema, Priežu ciema un Brīvkalnu ciema attīstība, ieviešot papildus ierobežojumus teritoriju
apbūvei. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ir Starptautisko lidostu padomes (ACI) locekle un savā darbībā
vadās pēc padomes norādījumiem un lēmumiem. Savu nostāju par lidostu apkārtnē esošo zemju
izmantošanas plānošanu ACI parādīja jau 1997.gada 23.jūnijā Parīzē pieņemtajā Starptautiskās lidostu
padomes septītās asamblejas pieņemtajā rezolūcijā, kas paredz lidostu sadarbību ar vietējām pašvaldībām
par lidostas apkārtnē esošo zemju izmantošanas plānošanu.
Teritorijas plānojuma izstrādes sagatavošanas posmā tika izstrādāta pagasta telpiskās attīstības koncepcija apdzīvojuma struktūras attīstībai, kas pamatā nosaka pagasta zaļo teritoriju saglabāšanas koncepciju
līdzsvarā ar esošo un plānoto apdzīvojuma struktūru. Kā pagasta administratīvais centrs tiek saglabāts Piņķu
ciems ar intensīvu jaunās attīstības teritoriju uz ziemeļiem no pašreizējā centra, veidotu pēc pilsētvides
attīstības principiem un ietverot neapbūvētās teritorijas starp autoceļu A-10 (Rīgas – Jūrmalas šoseju) un
dzelzceļu. Centra teritorijas attīstības virzienu noteica gan esošā situācija, gan plānotā transporta kustības un
ceļu tīkla attīstība. Plānotie divlīmeņu šķērsojumi pār galvenajiem autoceļiem - gan gājējiem un
velotransportam, gan autotransportam - nodrošina vienotu apdzīvoto vietu un pagasta centra attīstību.
5.2.

CIEMI UN PLĀNOTĀS CIEMU ROBEŽAS

Apdzīvojuma sistēmas veido, lai nodrošinātu līdzvērtīgas ekonomiskās attīstības iespējas visā teritorijā un
vienlīdz labvēlīgus sadzīves un darba apstākļus visu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, novēršot vai būtiski
mīkstinot teritoriju izvietojuma un apdzīvoto vietu tipa noteikto iespēju nevienlīdzību. Apdzīvotā vieta ir
teritorija, kurā pastāvīgi dzīvo cilvēki un kurā ir izveidoti materiāli priekšnoteikumi teritorijas apdzīvošanai.
Latvijas Republikā kā lauku apdzīvotās vietas ir definēti ciemi un viensētas. Ciemu kategorijā var ieskaitīt
lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kurās dzīvo
pastāvīgie iedzīvotāji.
Izstrādājot apdzīvojuma struktūru Babītes pagastā ir ievērotas noteiktās vadlīnijas „Vispārējas vadlīnijas
apdzīvojuma plānošanai”, kas noteiktas Rīgas Reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā, kā arī „1.2.1.(2)
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Ievērot pēctecības principu – prioritāri apdzīvojumu pilnveidot, attīstot un restrukturizējot esošās apdzīvotās
vietas, kas noteiktas spēkā esošajos vietējo pašvaldību plānojumos”
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir noteiktas un precizētas esošo un plānoto ciemu robežas Babītes
pagasta teritorijā. Ciemu robežu paplašināšana noteikta ņemot vērā jau apbūvētās un apbūvei paredzētās
teritorijas gan saskaņā ar 2002.gadā izstrādātajiem Babītes pagasta ģenerālplāna grozījumiem (apstiprināti ar
Babītes pagasta padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu), gan uzsāktajiem un izstrādātajiem detālplānojumiem
- par pamatu pieņemot Babītes pagasta teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāto telpiskās attīstības apdzīvojuma struktūras attīstības koncepciju un Babītes pagasta Attīstības programmu 2007.-2019.gadiem
(apstiprināta ar Babītes pagasta padomes 2007.gada 8.augusta lēmumu).
Saskaņā ar esošo un plānoto apbūvi, kā arī perspektīvo apdzīvojuma struktūru Babītes pagasta teritorijā tiek
noteikti 17 ciemi Babītes pagasta teritorijā, saglabājot to vēsturiskos nosaukumus un attīstības centrus – Piņķi,
Babīte, Spilve, Mežāres, Egļuciems, Vīkuļi, Sēbruciems, Brīvkalni, Liberi, Skārduciems, Dzilnuciems, Lapsas,
Pluģuciems, Cielavas, Klīves, Trenči, Bļodnieki. Ciemu ārējās robežas noteiktas plānojuma grafiskās daļas
kartē – Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana.
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5.2.1. Pagasta administratīvais centrs Piņķi – ietver esošo pagasta centra teritoriju Piņķi, kas izveidojusies uz
bij. ciemata „Saliena” bāzes (saskaņā ar 1979.gada robežām). Piņķu ciema nosaukums saglabāts ņemot vērā
vēsturisko Pinķu muižas nosaukumu, kas atradusies šodienas Piņķu ciema teritorijas centrā. Ņemot vērā
plānotos autoceļa A-5 un A-10 gājēju un transporta kustības šķērsojumus, Piņķu ciema robežās iekļauti arī
esošie ciemi – Priežciems (vēsturiski atradās Babītes ciema robežās, atbilstoši 1979.gada situācijai) un Beberi
(izveidots saskaņā ar detālplānojumu un noteikts kā ciems Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada
grozījumos), kā arī plānotās intensīvās apbūves teritorijas uz ziemeļiem no pagasta centra līdz Rīgas –
Tukuma dzelzceļam un Jūrmalas pilsētas administratīvajai robežai. Piņķu ciema rietumos, kā dabiska ciema
robeža ir plānotā golfa laukumu attīstības teritorija, bet dienvidrietumos – Neriņas upe un Piņķu ūdenskrātuve.
Nav iekļautas vēsturiskās Salienas ciema meža teritorijas uz dienvidiem no Piņķu ūdenskrātuves.
5.2.2. Babīte - Babītes ciems veidojies ap dzelzceļa staciju Babīte (vēst. Pūpes stacija), kā arī nozīmīga
ceļinieku atpūtas vieta pusceļā no Rīgas uz Dubultiem, tag. Babītes dzelzceļa pieturas tuvumā, kur tolaik
atradās Pūpja krogs. Kartē, kas datēta ar 1917.gadu, atzīmēta Pūpes stacija, mājas „Garose”, „Brune” un
„Schekman” un kopā atzīmētas aptuveni 30 mājas Pūpes stacijas tuvumā.
Saglabāta esošā Babītes ciema daļa (saskaņā ar 1979.gada robežām Babītes ciema robežās atradās ar
Priežuciems un daļa no Spilves) un vēsturiskais nosaukums – Babīte. To funkcionāli no pārējām apbūves
teritorijām nošķir autoceļš A-10, autoceļš A-5 un Beberbeķu dabas parks. Nav plānots Babītes ciemā iekļaut
jaunas apbūves un attīstības teritorijas ārpus esošajām apbūves teritorijām. Babītes ciema robežas precizētas
attiecībā pret Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumos noteiktajām robežām.
5.2.3. Spilve – Spilves ciemā iekļauta daļa no vēsturiskā Babītes ciema (saskaņā ar 1979.gada robežām),
ņemot vērā jau 2002.gadā noteiktās Spilves ciema robežas un pievienojot esošās un plānotās apbūves
teritorijas līdz Jūrmalas pilsētas robežai ziemeļrietumos un vēsturiskajam pagasta ceļam ziemeļaustrumos
(kas savieno veco Jūrmalas ceļu ar Vārnukroga ceļu). 20.gs. sākumā Spilves ciema teritorijā atradās tādas
mājas kā „Siliņi”, „Katliņi”, „Alste” un „Kapenieki”. Arī apbūve pie Hapaka grāvja veidojusies ilgākā laika posmā,
ņemot vērā veco ceļu no Slēperiem pāri dzelzceļam gar Hapaka grāvi, līdz pat Vārnukroga ceļam (daļa no ceļa
saglabājusies arī šodien). Spilves ciema straujāku attīstību nodrošināja 20.gs. laikā uzbūvētais pārtikas
rūpniecības uzņēmums „Spilve”, kas darbojas arī šodien un ap kuru attīstījās arī dzīvojamā apbūve. Spilves
ciema lielākā daļa šobrīd jau ir apbūvēta, un tā teritorijā ir izstrādāti un jau realizēti neapbūvēto teritoriju
detālplānojumi jaunas dzīvojamās apbūves veidošanai.
5.2.4. Mežāres - Mežāres ciems ir vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta, kur par galveno attīstības asi kalpo
Kleistu ceļš, kas savieno Rīgas pilsētas teritorijas ar Babītes dzelzceļa pieturu. Mežāres ciemā iekļautas
esošās apdzīvotās vietas Mežāres un Liepezers, kā arī izbūves stadijā esošais Dižbārdu ciems (izveidots
saskaņā ar detālplānojumu un iekļauts Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumos). Jau vēsturiski
šajā teritorijā atradās salīdzinoši blīva lauku apbūve, īpaši ap veco Kleistu ceļu (kā piemēram: mājas – „Ušas,
„Unguri”, „Pumpas”, „Kakari”, „Dreimaņi”, „Kalniņi”, „Strupi”, „Saulītes”), kā arī vēsturiska viensētu apbūve ir
„Dižbārdu” mājas. Gar Kleistu ceļu daļēji ir saglabājusies vēsturiskā apbūve, kā arī esošajā un plānotajā ciema
teritorijā laika posmā no 2000.-2004.gadam ir izstrādāti un jau daļēji realizēti neapbūvēto teritoriju
detālplānojumi jaunas apbūves veidošanai.
5.2.5.Egļuciems - ir vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta Babītes poldera malā, kuras attīstību ir
ierobežojušas lauksaimniecības teritorijas no vienas puses un Jūrmalas pilsētas mežu teritorijas no otras
puses. Kartē, kas datēta ar 1917.gadu, atzīmētas mājas „Egles”, „Lieknas krogs” un „Pērkoni”. Vēsturiski
nozīmīgā vietā atradās „Lieknas krogs”, jo gar to veda vecais Lieknas ceļš - no 17.gs. ceļš no Rīgas uz
Kurzemi, un caur Babīti (Pūpes staciju) un Slēperiem uz Lieknas krogu, pāri Babītes ezera palienei, tieši uz
veco Babītes “kara ceļu”. Tikai 19.gs.sākumā (1824.g.) tika izveidots ceļš no Lieknas kroga uz Bražām
Lielupes krastā (šodien Jūrmalas pilsētas teritorijā) un pārceltuvi uz Bulduru muižas zemēm, radot taisnāku un
ātrāku ceļu uz jūrmalu.
Egļuciema esošā apbūve veidojusies 20.gs. laikā. No jauna ciema robežās ir iekļauta teritorija ar zemesgabalu
„Bražas”, kam 2004.gadā tika izstrādāts detālplānojums, paredzot jaunu savrupmāju apbūvi (detālplānojums
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nav stājies spēkā). Egļuciema teritorijā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – baznīckalns, kas
liecina par apdzīvotās vietas seno vēsturi. Egļuciema robežas noteiktas pamatā ņemot vērā jau Babītes
pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumos noteiktās ciema robežas.
5.2.6. Vīkuļi – apdzīvota vieta Vīkuļi ir vēsturiski izveidojies neliels ciems Babītes ezera krastā, pie Neriņas
upes ietekas ezerā. Ciema teritorijā ir saglabājusies vēsturiskā apbūve un viensētu apbūves struktūra. 20.gs.
sākuma kartogrāfiskajā materiālā (Cara armijas karte no 1910.gada) ir uzrādīta apdzīvota vieta „Vīkuļi” (ar
aptuveni 11 mājām) un mājas „Austuri” un „Skreijas” Piņķu muižas virzienā
Vīkuļu ciema paplašināšana, nosakot tā robežas gar Neriņas upi ziemeļdaļā, līdz Piņķu robežai austrumpusē
un rietumos – gar Dzilnupi un Dzilnupes poldera dambi, jau tika paredzēta izstrādājot Babītes pagasta
ģenerālplāna 2002.gada grozījumus. Robeža starp Vīkuļiem un vēsturiski izveidojušos Sēbruciemu tika
noteikta pa īpašumu robežām, nevis funkcionālām vai dabiskām robežām.
5.2.7. Sēbru ciems - vēsturiski ir veidojies Piņķu ceļa malā (vecais ceļš no Pūpes stacijas (Babītes) līdz
Dzilnām) un kartē, kas datēta ar 1917.gadu, atzīmēta apdzīvota vieta „Sebre” (ar aptuveni 10 mājām) kā arī
divas skolu vietas „Schule” (vecās „Virsaišu” mājas). Starp Sēbru ciemu un Vīkuļiem jāmin arī tādas
vēsturiskās mājas kā „Danči” („Dantscke”) un „Pēči” („Petsche”). Arī Sēbruciema teritorijā ir saglabājusies
vēsturiskā apbūve, kā arī esošajā un plānotajā ciema teritorijā laika posmā no 2000.-2004.gadam ir izstrādāti
un daļēji jau realizēti neapbūvēto teritoriju detālplānojumi jaunas apbūves veidošanai. Daļa no Sēbru ciema
vēsturiskās apbūves 1979.gadā tika iekļauta Salienas ciemā (Piņķos).
Sēbru ciema paplašināšana, nosakot tā robežu ar Vīkuļu ciemu teritorijas ziemeļdaļā, jau tika paredzēta
izstrādājot Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumus. Plānojumā noteiktas ciema robežas
rietumpusē gar Dzilnupi un Dzilnupes poldera dambi, bet dienvidaustrumos gar esošajām meža teritorijām,
kurās izvietoti gan Beberbeķu kapi, gan dzīvnieku kapi „Citi medību lauki”, kas ierobežo perspektīvās apbūves
attīstību šajā virzienā.
5.2.8. Brīvkalni – vienotas Brīvkalnu ciema ārējās robežas tika noteiktas jau izstrādājot Babītes pagasta
ģenerālplāna 2002.gada grozījumus. Kaut gan šodienas plānošanas situācijā Brīvkalnu ciems atrodas
autoceļu A-5 un A-9 krustojumā, vēsturiski šajā vietā ir bijusi Beberbeķu muiža, kas atradās vecā Rīgas –
Liepājas ceļa malā. Brīvkalnu ciema daļa, no autoceļa A-5 uz Rīgas pusi, ietver gan saglabājušos vēsturisko
apbūvi, gan apbūvi, kas izveidojusies 20.gs. 90.tajos gados, daļēji realizējot vēl 1989.gadā izstrādāto teritorijas
detālplānojumu. Lai gan teritorijas lielākajā daļā realizēta apbūve un ir patstāvīgie iedzīvotāji, teritorijas
apbūve, inženierkomunikāciju un ielu izbūve nav pabeigta. 2003.gadā tika izstrādāts detālplānojums
„Bebrupļava”, kas paredzēja jaunu savrupmāju un darījumu iestāžu apbūvi teritorijā starp autoceļu A-5, A-9 un
vēsturisko Rīgas-Liepājas ceļu. Uzsākta teritorijas apbūve, realizējot savrupmāju apbūves projektus.
2005.gadā izstrādāts detālplānojums īpašumam „Saules” (spēkā no 30 09.2005.), kas paredzēja apbūves
turpināšanos uz rietumiem no „Bebrupļavas” detālplānojuma teritorijas, kā arī autoceļa A-9 dienvidu pusē, kur
paplašinātas ciema robežas šajā plānojuma redakcijā. Lai nodrošinātu Brīvkalnu ciema funkcionālo saikni
ciema robežās, kā arī ar pagasta centru – Piņķiem, nepieciešams izbūvēt jaunu ielu ceļa tīkla savienojumu ar
Skultes ceļu, kā arī rast risinājumu autoceļa A-5 šķērsojumam izmantojot vēsturiskā Rīgas – Liepājas ceļa
trasi, gar Brīvkalnu mājām. Lai realizētu pilnībā plānoto Brīvkalnu ciema apbūvi, teritoriju nepieciešams
nodrošināt ar centralizētu ūdensapgādi un atrisināt jautājumu par centralizētu notekūdeņu savākšanu un
attīrīšanu, jo daļa no plānotās apbūves atrodas Beberbeķu kapsētas aizsargjoslā, kā arī daļēji dzīvnieku
kapsētas” Citi medību lauki” aizsargjoslā.
5.2.9. Liberi - Liberi ir vēsturiski veidojusies apdzīvota vieta Beberbeķu strauta malā – viensēta „Liberi”. Jau
20.gs.sākuma kartogrāfiskajā materiālā ir atzīmēts ceļš, kas veda no Beberbeķu muižas līdz dzelzceļam
(Beberbeķu ceļš) un viensēta ar nosaukumu „Krupel” (Liberu māju vietā). Liberu ciems ar Liberu ielu tika
izveidots saskaņā ar apbūves projektu bijušās dārzkopības sabiedrības „Liberi” vietā (20.gs.90tie gadi) un
iekļauts ciemu sarakstā izstrādājot Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumus. Liberu ciemā apbūve
ir realizēta un teritorijā ir patstāvīgie iedzīvotāji. Liberu ciema turpmāko attīstību ierobežo lidostas „Rīga”
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tālākās attīstības teritorija, kā arī rietumpusē esošais „Beberbeķu dabas parks” un piegulošās meža teritorijas,
kas jāsaglabā kā mežu aizsargjosla ap Rīgas pilsētu. Liberu ciema turpmākā paplašināšana nav paredzēta.
5.2.10. Skārduciems – Skārduciems ir vēsturiski apdzīvota vieta, kurā jau 20.gs.sākuma kartogrāfiskajā
materiālā (Cara armijas karte no 1910.gada) ir uzrādītas tādas saimniecības, kā „Skarde” (vēsturiskā
nosaukuma pamats), „Dampe”, „Spulle” un „Leitāni”. Vācu armijas kartē, kas datēta ar 1917.gadu,
Skārduciemā (Skarde) ir 13 mājas, Dumpjos (Dumpe) – 10.mājas, Ļutās (Lutte) – 3 mājas, Leitānos – 3.mājas.
Apbūves izvietojums no 20.gs sākuma pamatā ir noteicis arī šodien izveidotā Skārduciema ārējās robežas, jo
Skārduciema apbūves izvietojuma galvenās asis veido vēsturiskais Skārduciema ceļš no Dzilnuciema līdz
Spullēm, ceļš no Skārduciema uz Vīkuļiem un ceļš līdz vēsturiskajām „Dumpju” mājām. Skārduciema teritorijā
plānots attīstīt pamatā dzīvojamo apbūvi, tuvāk ezeram un starp Skārduciemu un Dzilnupi saglabājot
lauksaimniecības teritorijas un viensētu tipa apbūvi. Nosakot Skārduciema robežas pamatā ņemtas vērā
spēkā esošas ciema robežas, kas noteiktas izstrādājot Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumus,
papildus iekļaujot esošās mājas „Brūveļus” un „Dumpjus” ciema robežās, kā arī ņemot vērā Dzilnupes poldera
izbūves laikā mainīto Dzilnupītes gultni, to iztaisnojot un veidojot jaunu ieteku ezerā. Skārduciems atrodas
Dzilnupes poldera teritorijā. Skārduciema centrā (pie autoceļa A-9) paredzētas jauktas ražošanas un
komerciāla rakstura apbūves teritorijas. Skārduciems ir cieši funkcionāli saistīts ar blakus esošo Dzilnuciemu,
tādēļ arī nākotnē jāparedz divlīmeņu transporta un gājēju kustības šķērsojums pār autoceļu A-9.
5.2.11. Dzilnuciems – Dzilnuciems ir vēsturiska apdzīvota vieta, kura veidojusies ap Piņķu mācītājmuižu, kas
tur atradusies jau kopš 17.gs.. Mācītājmuižas tuvumā bijusi arī skola (18.gs.). 20.gs.sākuma kartogrāfiskajā
materiālā ir uzrādīta apdzīvota vieta – Dziļne. Kartē, kas datēta ar 1917.gadu, uzrādīta Piņķu mācītājmuiža un
apdzīvota vieta Dzilne („Dstlne”) ar aptuveni 35 mājām. Līdz šodienai saglabājusies jaunākā mācītājmuižas
ēka, kas celta 1908.gadā, ar pieguļošo parka teritoriju. Dzilnuciemā jau 20.gs sākumā bija ~30 mājas un ciems
atradās stratēģiski nozīmīgā vietā – Rīgas – Liepājas ceļa un Piņķu ceļa krustojumā. Dzilnuciema ziemeļu
robežu funkcionāli veido autoceļa A-9 trase, bet dienviddaļā apbūve attīstījusies līdz Božu ūdenskrātuvei
(daļēji realizēti vēsturisko īpašumu – Graudiņi, Taurēni, Jansoni u.c. detālplānojumi, kas izstrādāti laika posmā
no 2001.- 2003.gadam). Dzilnuciema jaunā apbūves teritorijas daļa ir plānota uz rietumiem no vēsturiskā
centra un ciema jaunās robežas jau tika noteiktas izstrādājot Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada
grozījumus.
5.2.12. Lapsas – apdzīvota vieta „Lapsas” ir veidojusies no „Lapsu mājām”, kas jau 20.gs sākuma
kartogrāfiskajā materiālā atzīmētas, jo atradās pie ceļu krustcelēm – no Dzilnām uz Cielavām (tālāk uz
Tīreļiem) un no Lāčiem uz Pluģiem. Lapsu ciema robežas noteiktas ņemot vērā jau Babītes pagasta
ģenerālplāna grozījumos 2002.gadā noteiktās ciema robežas, kā arī 2003.gadā izstrādātos un apstiprinātos
detālplānojumus „Lapsiņas” un „Saliņas”. Detālplānojumu risinājumi paredz gan jaunu ielu un ceļu, gan
nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, kā arī darījumu un pakalpojumu objektu attīstību ciemata centrālajā daļā.
Teritorijas ārējās robežas veido apkārt esošie meži, apbūvei paredzētas tikai bijušās lauksaimniecībā
izmantojamās teritorijas.
5.2.13. Pluģuciems – vēsturiski apdzīvota vieta ar nosaukumu „Pluģi” ir atradusies Babītes ezera krastā jau
19.gs.beigās un 20.gs.sākumā. 20.gs.sākuma kartogrāfiskajā materiālā ir uzrādīta apdzīvota vieta – Plugge.
Kartē, kas datēta ar 1917.gadu, uzrādīta apdzīvota vieta Pluģi („Plugge”) ar aptuveni 8 mājām. Pluģus
savienoja kopēja ceļu sistēma ar Spullēm, Skārduciemu un Dzilnām, kā arī ceļš līdz Lāčiem gar Lapsām.
Netālu no vēsturiskajām Pluģu mājām autoceļa A-9 malā atrodas vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis
Pluģu skansts („Franču batareja” mežā pie Pluģiem) – kas liecina par vēsturiskiem notikumiem Pluģu tuvumā.
2005.gada 19.janvārī ar Babītes pagasta lēmumu tika uzsākts detālplānojums zemesgabaliem „Paegles”, kas
atrodas blakus vēsturiskajām Pluģu mājām. Izstrādājot Babītes pagasta ģenerālplāna grozījumus 2002.2007.gadam detālplānojuma teritorijai tika noteikta atļautā izmantošana - savrupmāju dzīvojamā teritorija, bet
netika izveidots jauns ciems. Detālplānojuma izstrāde tika pabeigta 2007.gadā un iesniegts priekšlikums
izveidot jaunu ciemu – Pluģuciemu. Pluģuciema teritorijā tiek iekļautas gan esošās vēsturiskās Pluģu apbūves
teritorijas ar viensētām, gan arī plānotās apbūves teritorijas saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu.
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5.2.14. Cielavas – ciemats „Cielavas” izveidojies pie mežsargu mājām un divu ceļu krustcelēs – no Lāčiem uz
Annasmuižu un no Dzilnām uz Tīreļiem. 20.gs.sākuma kartogrāfiskajā materiālā ir uzrādīta apdzīvota vieta –
„Zennenhof” ar aptuveni 10 mājām. Cielavas tiek saglabāts kā viens no mazākajiem ciemiem Babītes pagastā,
kura attīstību faktiski ierobežo apkārt esošās mežu teritorijas. Apbūves attīstība iespējama ciema teritorijā,
izmantojot bijušās lauksaimniecības zemes. Ciema robežas noteiktas ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu
struktūru Cielavu ciemā.
5.2.15. Klīves – apdzīvotās vietas „Klīves” attīstība saistāma ar vēsturisko Rīgas – Kalnciema ceļu, kas
pagasta teritorijā savienoja tādas apdzīvotas vietas kā Dzilnuciemu, Annasmuižu, Klīves, Dūšeļus, Kaupes un
Trenčus, kā arī ar tuvējo Annas baznīcu, kuras vēsture ir izzināta vismaz līdz 17.gadsimta vidum. 19.gadsimta
sākumā pie baznīcas bija darbojusies arī skola. Vecais ceļš bija izbūvēts gar Babītes ezera krastu un Annas
baznīcas ziemeļu pusi, kur šodien par to liecina tikai vairs ozolu alejas baznīcas priekšā, bet jaunais autoceļš
A-9 izbūvēts starp Annas baznīcu un Annas kapiem, kā arī sadalot vēsturisko Klīves ciemu. 20.gs.sākumā
Klīvēs un Dūšeļos kopā bija aptuveni 15 mājas. Klīves ciems vēsturiski atradās uz dienvidiem no vecā ceļa.
Šobrīd ciems atrodas Trenču poldera teritorijā. Blakus Annas baznīcai atradies arī Annaskrogs, per kuru
liecina saglabājies īpašuma nosaukums un vietējo iedzīvotāju liecības. Plānojumā ciema robežas noteiktas –
ziemeļu pusē pa vecā Kalnciema ceļa trasi, ietverot vēsturisko apbūvi no Annas baznīcas (no Trenču poldera
dambja) līdz Dūšeļu ceļam un autoceļam A-9, bet ciema attīstība tiek paredzēta teritorijā uz dienvidiem no
autoceļa A-9 līdz tuvākajam mežam, gan ietverot esošo apbūvi, gan paredzot jaunas apbūvējamas teritorijas
bijušajās lauksaimniecības zemēs. Tālāk no autoceļa A-9 tiek saglabātas viensētu apbūves teritorijas, bet uz
Cielavu ceļa pusi un apkārt Klīves ūdenskrātuvei paredzēts attīstīt rekreācijas teritorijas. Klīves un Cielavu
ciemu, kā arī apkārtējo viensētu iedzīvotāju vajadzībām ir rezervēta vieta jaunas pirmskolas izglītības iestādes
būvniecībai Klīvēs, kā arī plānota rehabilitācijas centra un profesionālās un interešu izglītības centra izveide
Klīves ciema teritorijā.
5.2.16. Trenči – Trenču ciems ir vēsturiski apdzīvota vieta, kas izveidojusies pie vēsturiskā Rīgas – Kalnciema
ceļa un tā krustojumā ar Trenču – Rubeņu ceļu. Tādas apdzīvotas vietas kā Trenči, Kaupes un Benūži jau
minētas 20.gs.sākuma kartogrāfiskajā materiālā, bet kartē, kas datēta ar 1917.gadu, uzrādīts Trenču ciems ar
aptuveni 25 mājām (salīdzinoši blīvi izvietotām) un netālu esošais Kaupu ciems ar aptuveni 15 mājām, kas
izvietots uz ezera pusi no vecā ceļa. Uz dienvidiem no Trenčiem bija Antiņu un Ķurbes mājas, un mežsarga
mājas Tīreļos (W.W.Zenne), bet uz rietumiem – Benūžu mājas. Trenču un Kaupes ciemi jau vēsturiski
atradušies pašā Babītes ezera krastā un šobrīd arī izbūvētā Trenču poldera teritorijā. Benūžu mājas atrodas
daļēji izbūvētā Bļodnieku poldera teritorijā, un blakus vēsturiskajai viensētai ir attīstīta jaukta ražošanas un
komercdarbības teritorija – maizes ceptuve „Lāči”.
Trenču ciema robežās Babītes ezera pusē (no autoceļa A-9 uz ziemeļiem) ir iekļauts tikai vēsturiskais Trenču
ciems. Teritorijas attīstību uz dienvidiem no autoceļa A-9 noteica jau 2005.gada 30.septembrī apstiprinātā
detālplānojuma „Veisi” plānotās apbūves teritorijas, kas bija iekļautas Trenču ciemā jau Babītes pagasta
ģenerālplāna 2002.gada grozījumos, kā arī daļa no teritorijām ap esošo Trenču – Rubeņu ceļu. Jaunās
attīstības teritorijas nodrošinās gan darījumu un pakalpojumu objektu attīstības teritorijas autoceļa A-9
dienvidpusē, kā arī jaunas jauktas ražošanas un komercdarbības attīstības teritorijas gar plānoto Trenču
ciema jauno ceļu. Dzīvojamās apbūves attīstība plānota līdz pat vēsturiskajām Tīreļu mežsarga mājām,
izmantojot esošo satiksmes infrastruktūru – Rubeņu ceļu.
5.2.17. Bļodnieki - Bļodnieki ir vēsturiski apdzīvota vieta, kas izveidojusies pie vēsturiskā Rīgas – Kalnciema
ceļa Babītes ezera pusē un ir saglabājušās tādas viensētas kā „Vecbļodnieki”, „Jaunbļodnieki” un „Riekstiņi”,
kas šobrīd atrodas daļēji izbūvētā Bļodnieku poldera teritorijā. Vēsturiskās Bļodnieku apdzīvotās vietas
attīstību kavē nepabeigtā Bļodnieku poldera izbūve, bet jaunā ciema robežas noteiktas teritorijas daļai uz
dienvidiem no autoceļa A-9, ņemot vērā jau Babītes pagasta ģenerālplāna 2002.gada grozījumos noteiktās
ciema robežas un 2007.gada 28.februārī apstiprināto detālplānojumu zemesgabalam „Remmes-Lāči”.
Bļodnieki atrodas pie Salas pagasta robežas un Bļodnieku ciema perspektīvā attīstība skatāma kontekstā arī
ar Salas pagasta teritorijā esošās apdzīvotās vietas „Kaģi” attīstību.
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Pamatojoties uz teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robežām un nosaukumiem, un saskaņā ar likumu “Par
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” vietējās
pašvaldības padome pieņem lēmumu par ciema statusa piešķiršanu lauku apdzīvotajai vietai. Ciemus ieskaita
pilsētu kategorijā Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem. Kārtību, kādā
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto
vietu statusa noteikšanai nosaka LR MK 3.05.2002. noteikumi Nr.95.
5.3.

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA UN PAGASTA ĀRĒJĀS ROBEŽAS

1998.gada 15.oktobrī tika pieņemts LR Saeimas likums „Par Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošanas
izbeigšanu”, kurš paredz, ka no 1999.gada 1.janvāra savu spēku ir zaudējis dekrēts „Par Latvijas PSR
administratīvi teritoriālo iedalījumu”, kā rezultātā administratīvās robežas šobrīd nav juridiski dokumentētas.
Saskaņā ar LR likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.pantu zemes reformas 3.kārtā tiek
veikta Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas precizēšana un digitālā uzmērīšana. Valsts zemes dienests
veica pilsētas robežas digitālo uzmērīšanu un izgatavoja robežposmu aprakstus, pēc Jūrmalas pilsētas un
piegulošo pagastu savstarpēji saskaņotā robežposmu plāna. Pēc robežu uzmērīšanas tās tiek iesniegtas
pilsētas un pagasta domēs apstiprināšanai. Ir apstiprināti Jūrmalas pilsētas robežposmi ar Babītes pagastu
(1.posms - no a/c Rīga-Ventspils līdz Hapaka grāvim, 2.posms – Egļuciems un 3.posms – Babīte līdz Rīgas
pilsētai). Babītes pagastam nepieciešams veikt robežu precizēšanu arī ar citām kaimiņu pašvaldībām – Rīgu,
Mārupes pagastu, Olaines pagastu un Valgundes novadu.
Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu administratīvi teritoriālā reforma Latvijā tiks īstenota līdz
2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. 2006.gada 28.jūnijā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr.478 „Par
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu” tika apstiprināts administratīvi teritoriālā
iedalījuma projekts, saskaņā ar kuru ir plānots izveidot vienotu Babītes novadu apvienojoties Babītes un Salas
pagastiem. Babītes pagasta pašvaldība neiebilst Salas pagasta daļas - līdz Lielupei pievienošanai Babītes
pagastam. Lai realizētu minēto projektu pašvaldībām jāizstrādā pašvaldību apvienošanās projekts, likumā
noteiktajā kārtībā.

6.

TERITORIJAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS RISINĀJUMI UN TO PAMATOJUMS.

6.1.

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDU IEDALĪJUMS

6.1.1.

TERITORIJAS, KUR APBŪVE NAV GALVENAIS IZMANTOŠANAS VEIDS

Babītes pagasta Teritorijas plānojumā noteiktas teritorijas, kurās apbūve nav primārais izmantošanas veids un
kuras ir vērstas uz dabas resursu saglabāšanu un par pamatu līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā. Atsevišķi
ir izdalītas „Dabas teritorijas”, kuras tika noteiktas ņemot vērā pagasta zaļo teritoriju struktūru un izvietojumu.
Tās ir „Ūdeņu teritorijas”, „Mežu un purvu teritorijas”, „Apstādījumu teritorijas”, „Kapsētu teritorijas”, kā arī
„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. Dabas resursu rūpnieciskai izmantošanai noteikta „Derīgo izrakteņu
ieguves teritorija”. Kā teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas veids ir noteiktas „Lauksaimniecības
teritorijas” un „Rekreācijas objektu teritorijas”, kaut gan šajās teritorijās tiek pieļauta dažāda veida apbūve,
tomēr vienlaicīgi paredzēts saglabāt gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes un atklāto lauku ainavu, gan
mežsaimniecībā izmantojamās zemes, gan apstādījumu un dabas teritorijas rekreācijas objektu ietvaros.
(1) „Ūdeņu teritorijas” (Ū) ir dabiskas vai mākslīgas ūdensteces un ūdenstilpes (upes un ezeri), kuru
izmantošanai ar apbūvi nav tieša sakara, izņemot laivu piestātnes un krasta nostiprinājumus, kā arī citas
tauvas joslā atļautās būves. Tās ir virszemes ūdens objektu (ūdensteču un ūdenstilpju) aizņemtās pagasta
teritorijas, arī regulāri applūstošās teritorijas. Ūdeņu teritorijas ir izmantojamas galvenokārt ūdens uzkrāšanai,
ūdens novadīšanai, sporta nodarbībām, rekreācijai un atpūtai (t.sk. peldēšanai) un zvejošanai
(makšķerēšanai). Piņķu ūdenskrātuvē un tai pieguļošajā teritorijā jāievēro Babītes pagasta padomes
2000.gada 27.aprīļa Saistošos noteikumus Nr.3 „Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas
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noteikumi”. Babītes ezera teritorijā jāievēro “Dabas lieguma Babītes ezera individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un Beberbeķu dzirnavezerā jāievēro „Dabas parka „Beberbeķi” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
(2) „Mežu un purvu teritorijas” (DM) nozīmē zemesgabalus (vai to daļas), kur primārais ir publisko meža un
purvu teritoriju izmantošana atpūtai, veselības uzlabošanai. Meža ekosistēmas saglabāšanas nolūkā nav
pieļaujama meža masīvu sadrumstalošana. Plašās mežu un purvu teritorijas pagasta teritorijā ir saglabājamas
kā publiskas teritorijas, nodrošinot rekreācijas funkcijas gan pagasta , gan reģiona iedzīvotājiem Daļa pagasta
mežu noteikta kā mežu aizsargjosla ap pilsētām, bet daļa iekļauta īpaši aizsargājamās teritorijās, kurās
jāievēro likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi
Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Meža teritorijā
kas iekļauta Beberbeķu dabas parkā jāievēro „Dabas parka „Beberbeķi” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” bet Cenas tīreļa purvā – Cenas tīreļa „Dabas aizsardzības plāns”.
(3) „Apstādījumu teritorijas” (A) ietver parkus, mežaparkus, skvērus, ielu joslu apstādījumus, vairākstāvu
dzīvojamo māju pagalmu apstādījumus un krastmalu apstādījumus. Apstādījumu teritorijas plānojumā tiek
noteiktas ciemu robežās, kur šo teritoriju tuvumā ir esoša vai plānota salīdzinoši blīva apbūve, un ir
nepieciešama zaļo teritoriju kopšana un labiekārtošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi un publiskās
ārtelpas kvalitāti.
(4) „Kapsētu teritorijas” (DK) noteiktas, ņemot vērā esošās un plānotās kapsētu teritorijas Babītes pagasta
teritorijā. Tās ietver gan darbojošās kapsētas – Beberbeķu kapsēta, Piņķu kapsēta un Annas kapsēta, gan
vēsturiskās kapsētas (kurās mirušo apbedīšana ir pārtraukta) - brāļu kapi: „Franču baterija” mežā pie Pluģiem;
I.Pasaules karā kritušo strēlnieku brāļu kapi Tīreļos –Antiņu kapi, I.pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku un
ar Kerenska rīkojumu Sibīrijas strēlnieku brāļu kapi dzelzceļa malā Babītē; Lielā Tēvijas karā kritušo padomju
karavīru brāļu kapi. Kapsētu teritorija noteikta arī salīdzinoši nesen izveidotajiem dzīvnieku kapiem „Citi
medību lauki”, kas ir vienīgā šāda tipa kapsēta Rīgas reģionā.
(5) „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas” (DĪA) noteiktas pamatojoties uz Latvijas normatīvajiem aktiem
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Latvijas teritorijā noteiktās Eiropas Savienības nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas – „Natura – 2000”. Tie ir - Dabas parks “Beberbeķi”; Dabas liegums “Babītes
ezers” un Dabas liegums “Cenas tīrelis”. Visās īpaši aizsargājamās teritorijās jāievēro likums „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja tādi ir izstrādāti. Aizsargājamās dabas teritorijās aizliegta visa
veida darbība, kas ir pretrunā ar aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķiem, individuālajiem
aizsardzības noteikumiem un dabas aizsardzības plāniem.
(6) „Derīgo izrakteņu ieguves teritorija” (RD) nozīmē teritoriju, kurā ir konstatēta derīgo izrakteņu atradne –
dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru
praktiska izmantošana ir iespējama. Derīgo izrakteņu ieguves teritorija ir noteikta Cenas tīreļa malā, kur jau
tiek realizēta derīgā izrakteņa – kūdras ieguve. Teritorijā atļauta tikai īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana,
kas nepieciešama derīgo izrakteņu ieguves procesa nodrošināšanai. Pēc derīgo izrakteņu ieguves
pārtraukšanas jāveic īslaicīgās lietošanas būvju nojaukšana un jāuzsāk teritorijas rekultivācija.
(7) Noteiktās „Lauksaimniecības teritorijas” (LA) ir teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas veids,
bet primārais ir zemes izmantošana lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai izmantošanai, lai ražotu
laukkopības produktus, ietverot augļkopību, biškopību, graudkopību, puķkopību, sakņkopību, un lopkopības
produktus, ietverot putnkopību un kažokzvēru audzēšanu – savam patēriņam un arī pārdošanai, tos saglabātu
un daļēji apstrādātu. Lauksaimniecības teritorijās pieļaujama arī atsevišķu darījumu un komerciāla rakstura
būvju, vai sporta un atpūtas būvju izvietošana, kas saistītas ar lauksaimnieciskās darbības dažādošanu un
alternatīvām – lauku tūrismu, amatniecību, lauksaimniecības produkcijas pārstrādi. Teritorija noteikta ar mērķi
saglabāt nesadalītas esošās lauksaimniecības teritorijas, neparedzot strauju viensētu un dzīvojamās apbūves
attīstību. Jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība bez apbūves noteikta 10 ha, bet izstrādājot teritorijas
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detālplānojumu un paredzot lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas transformāciju apbūvei, atļauts veidot
zemesgabalus ar minimālo platību 2 ha.
(8) „Viensētu apbūves teritorija” (DzV) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir
lauksaimnieciska un mežsaimnieciska izmantošana, viensētu apbūve un amatnieciska izmantošana. Teritorijas
izmantošanas veids noteikts, gan lai saglabātu Latvijas laukiem tradicionālo ainavu ar viensētu apbūvi, gan lai
to attīstītu, paredzot plašāku atļauto izmantošanu to papildinot ar viesu nama un kempinga izvietošanas
iespējām. Plānojot jaunu viensētu izvietojumu nedrīkst pieļaut vienlaidus apbūves izveidošanos ārpus
apdzīvotajām vietām (ciemiem), vienlaicīgi saglabājot arī lauksaimniecības un mežu teritorijas starp
apbūvētajām teritorijām. Viensētu apbūves teritorijās pieļaujama jaunu zemesgabalu veidošana viensētu
apbūvei, ja rezultātā to platība ir lielāka par 1 ha.
(9) Teritorijas, kas plānojumā noteiktas kā „Rekreācijas objektu teritorijas” (PR) nozīmē teritorijas, kur
galvenais izmantošanas veids ir rekreācija un apbūve ar palielinātu apstādījumu īpatsvaru, kā arī publiskas
apbūves izvietošana rekreācijas funkciju nodrošināšanai. Teritorijas paredzētas publiskai izmantošanai,
pieļaujot izvietot darījumu un komerciāla rakstura apbūvi - viesu nams, kempings, sezonas rakstura
tirdzniecības un /vai pakalpojumu objekts un vasaras tipa kafejnīca, kā arī sporta un atpūtas būves - brīvdabas
sporta laukums, sporta laukumi auto-, velo- vai zirgu sacensībām, golfa laukums, atrakciju vai atpūtas parks
un citas brīvā dabā aprīkotas teritorijas, zooloģiskais vai botāniskais dārzs, kā arī jāšanas skola/centrs.
Pieļaujamas arī apjumtas vai vaļējas vasaras estrādes izvietošana kultūras pasākumu nodrošināšanai.
Izstrādājot teritorijas detālplānojumu un paredzot lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes
transformāciju apbūvei, atļauts veidot jaunus zemesgabalus ar minimālo platību 2 ha. Izvietojot plānoto apbūvi
jāparedz zemesgabala minimālā brīvā zaļā teritorija vismaz 75%, kas nodrošina nepieciešamo zaļo teritoriju
īpatsvaru „Rekreācijas objektu teritorijās”.
6.1.2.

APBŪVES TERITORIJAS

Babītes pagasta Teritorijas plānojumā noteiktas apbūves teritorijas, atsevišķi izdalot – Dzīvojamās apbūves
teritorijas – „Viensētu apbūves teritorijas”, „Savrupmāju dzīvojamās teritorijas” un „Vairākstāvu dzīvojamās
teritorijas”; Publiskās apbūves teritorijas – „Sabiedrisko iestāžu teritorijas”, „Komerciestāžu teritorijas”;
Ražošanas apbūves teritorija – „Jaukta ražošanas un komerciestāžu teritorija” un Tehniskās apbūves teritorijas
– „Satiksmes infrastruktūras teritorijas” un „Inženiertehniskās apgādes objektu teritorijas”. Visās šajās
teritorijās kā primārā izmantošana ir teritorijas apbūve, nosakot atšķirīgus rādītājus gan teritorijas apbūves
blīvumam un intensitātei, gan arī brīvo zaļo teritoriju īpatsvaram, ņemot vērā katras teritorijas specifiku un
atļauto izmantošanu.
(1) „Lauku apbūves teritorija” (DzL) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir
lauku apbūve, amatnieciska un lauksaimnieciska izmantošana, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.
Izstrādājot teritorijas detālplānojumu un paredzot lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas transformāciju
apbūvei ciemu teritorijās, atļauts izvietot Lauku apbūvi. Lauku apbūves teritorijās pieļaujama jaunu
zemesgabalu veidošana lauku apbūvei, ja rezultātā to platība nav mazāka par 0,5 ha. Lauku apbūves
teritorijas noteiktas kā pārejas teritorijas no salīdzinoši blīvākās savrupmāju apbūves ciemos uz viensētu
apbūvi lauku teritorijās, parasti izvietotas ciemu nomalēs un tajās ciemu daļās, kur nav attīstīta satiksmes un
inženierinfrastruktūra, kā arī lai saglabātu raksturīgo lauku apbūves ainavu.
(2) „Savrupmāju dzīvojamā teritorija” (DzM) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas
veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Apbūves veids raksturīgs blīvi apdzīvotām vietām – ciemiem un jau
kļuvis tradicionāls Latvijā un īpaši pierīgā. Minimālā zemesgabalu platība noteikta 1200 kv.m., kas nodrošina
gan nepieciešamās dzīvojamās un saimnieciskās apbūves izvietošanu, gan zaļās teritorijas saglabāšanu
labiekārtojuma un dārza iekārtošanai. Rindu ēku būvniecība atļauta Piņķu, Babītes un Spilves ciemos nosakot
minimālo zemesgabala platību 300 km.m.. Savrupmāju apbūve ar viszemāko apbūves blīvumu un lielākajiem
zemesgabaliem paredzētu Trenču ciemā, nosakot minimālo zemesgabalu lielumu savrupmāju būvniecībai –
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2500 kv.m.. Vietējas nozīmes Sabiedriskā un Darījumu iestādes izvietošana pieļaujama, ja to paredz
detālplānojums, vai veikta objekta publiskās apspriešanas procedūra. Tas nozīmē, ka nākotnē teritorijās, kur
pašvaldībai nav īpašumā esošu zemesgabalu būs iespējama arī publisku objektu attīstība vietējo iedzīvotāju
vajadzību nodrošināšanai, izmantojot privātās investīcijas.
(3) „Vairākstāvu dzīvojamās teritorijas” (DzD) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas
veids ir daudzdzīvokļu māju vai rindu māju apbūve. Apbūves veids raksturīgs blīvi apdzīvotām vietām –
ciemiem, un netiek noteikts ārpus tām. Vietējas nozīmes Sabiedriskā un Darījumu iestādes izvietošana
pieļaujama līdz 50% no ēkas kopējās platības, vai ja to paredz detālplānojums, vai veikta objekta publiskās
apspriešanas procedūra. Tas nozīmē, ka nākotnē teritorijās, kur pašvaldībai nav īpašumā esošu zemesgabalu
un/vai daudzdzīvokļu ēku būs iespējama arī publisku objektu attīstība vietējo iedzīvotāju vajadzību
nodrošināšanai, izmantojot privātās investīcijas.
(4) „Sabiedrisko iestāžu teritorija” (PS) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves
vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un
pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu
nekomerciālu iestāžu izvietošanu. Daļa no plānotajām Sabiedrisko iestāžu teritorijām nodomāta pašvaldības
funkciju pildīšanai un iedzīvotāju nodrošināšanai ar nepieciešamo sociālo infrastruktūru.
(5) „Komerciestāžu teritorija” (PK) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās
daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes - bankas, viesnīcas, biroji, kantori,
tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu
komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību. Pieļaujama arī sabiedriska rakstura
apbūves izvietošana šajās teritorijās.
(6) „Jaukta ražošanas un komerciestāžu teritorija” (RJ) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas
un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir tāda ražošanas objekta izvietošana, kas nerada būtisku
piesārņojumu, vieglās ražošanas uzņēmuma un/vai komerciestāžu izvietošana. Teritorijā pieļaujama gan
rūpnieciskās ražošanas (prioritāri ir vieglās ražošanas uzņēmumi), gan lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes uzņēmuma, gan komerciestāžu izvietošana - tirdzniecības noliktavas, vairumtirdzniecības iestādes,
konferenču un biroju iestāžu ēkas, degvielas uzpildes stacijas. Ražošanas teritoriju papildināšana ar
komerciestādēm sniedz plašākas attīstības iespējas šo teritoriju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, radot
dažāda tipa darbavietas pagasta iedzīvotājiem
(7) „Satiksmes infrastruktūras teritorijas” (TS) nozīmē publiskas izbūves teritorijas, kur zemes
izmantošanas veids ir kopējas izmantošanas transporta (autoceļi, ielas, dzelzceļš), kā arī inženiertehniskās
apgādes tīklu un būvju izvietošana. Valsts autoceļu, pašvaldības ceļu, ielu un piebrauktuvju šķērsprofili
jāprecizē vai jānosaka attiecīgā objekta būvprojektā, arī būvprojektā ar sabiedriskās apspriešanas procedūru
vai detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transporta satiksmi, kā arī inženiertehniskās
apgādes tīklu un būvju izvietojumu saskaņā ar pagasta transporta un inženierkomunikāciju attīstības shēmām,
atbildīgo institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un
inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības.
(8) „Inženiertehniskās apgādes objektu teritorijas” (TI) nozīmē zemesgabalus, kuru primārais
izmantošanas veids ir inženiertehniskās apgādes objektu izvietošana. Teritorijā pieļaujama tādu
inženiertehniskās, energoapgādes ēku un būvju izvietošana, kā sūkņu, filtrēšanas un nostādināšanas stacijas,
transformatoru stacijas un apakšstacijas, ūdenstorņi, akas, notekūdeņu attīrīšanas ietaises, radiosakaru
antenas un sakaru torņi. Inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu jāprecizē vai jānosaka attiecīgā
objekta būvprojektā, arī būvprojektā ar sabiedriskās apspriešanas procedūru vai detālplānojumā, saskaņā ar
pagasta transporta un inženierkomunikāciju attīstības shēmām, atbildīgo institūciju nosacījumiem un
tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu
prasības.
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6.2.

GALVENIE PLĀNOTIE RISINĀJUMI
6.2.1. APDZĪVOJUMA ATTĪSTĪBA

Izstrādājot Teritorijas apdzīvojuma attīstību Babītes pagastā ir ievērotas noteiktās vadlīnijas „Vadlīnijas
apdzīvoto vietu plānošanai Pierīgas areālā”, kas noteiktas Rīgas Reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā, kā
arī „1.2.3. (1) Pierīgas areālā esošo pašvaldību plānojumos par prioritāti uzskatāma teritoriju rezervācija valsts,
reģiona un Rīgas attīstībai/nepieciešamo norišu darboties spējas nodrošināšanai un zaļo teritoriju
saglabāšanai.”
Pagasta telpiskās attīstības koncepcija - apdzīvojuma struktūras attīstībai, kas pamatā nosaka pagasta zaļo
teritoriju saglabāšanas koncepciju līdzsvarā ar esošo un plānoto apdzīvojuma struktūru. Kā pagasta
administratīvais centrs tiek saglabāts Piņķu ciems ar intensīvu jaunās attīstības teritoriju. Kā otra lielākā
pilsētvides attīstības teritorija tiek attīstīta Babīte (kā vietējas nozīmes centrs) un teritorija no Babītes un
Spilves ciema uz ziemeļiem. Abas minētās pilsētvides attīstības teritorijas ir iespējams nodrošināt ar
nepieciešamo inženierinfrastruktūru (t.sk. centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem) un sakārtot
satiksmes infrastruktūru.
Trešā lielākā pagasta apdzīvojuma struktūras daļa tiek veidota ap plānoto centru Skārduciemā un
Dzilnuciemā, attīstot savrupmāju apbūves teritorijas plānotā centra apkalpes teritorijā (Skārduciema,
Dzilnuciema, Sēbruciema un Vīkuļu ciema teritorijā). Lokālu centru un lauku ciemu attīstība paredzēta
Trenčos, Klīvēs, Pluģos un Brīvkalnos. Starp esošajām un plānotajām apdzīvotajām vietām tiek saglabātas
nozīmīgās dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī lauksaimniecības teritorijas – kā atklātā lauku telpa, kas
nodrošinās tuvākā un tālākā nākotnē raksturīgās ainavas saglabāšanu un nepieciešamos rekreācijas resursus
pagasta un Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.
Ciemos prioritāri tiek attīstīti sociālo pakalpojumu iestāžu, komerciestāžu un inženiertehniskās infrastruktūras
tīkli un objekti, lai ciemi varētu pilnvērtīgi funkcionēt vietēja centra lomā. Nepieciešama ciemu iekšējās telpas
sakārtošana, kas veicama izstrādājot ciemu esošo un plānoto centru detālplānojumus un labiekārtojuma
projektus.
Apdzīvojuma struktūras attīstības modelis un tā izveidošanas priekšnosacījumi aprakstīti Paskaidrojuma
raksta II daļas punktā 5.1. „Babītes pagasta telpiskās attīstības koncepcija - apdzīvojuma struktūras attīstība”.
Jau konceptuāli tika rasts risinājums, kā savienot vienotā struktūrā esošās un plānotās apdzīvotās vietas,
primāri attīstot tās teritorijas, kuras iespējams apgādāt ar nepieciešamo sociālo un inženiertehnisko
infrastruktūru un izvairoties no pagasta teritorijas sadrumstalotības atsevišķos nelielos dzīvojamās apbūves
ciemos, kas nereti savirknēti ap esošajiem transporta koridoriem.
6.2.2.

SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA

Teritorijas plānojums paredz attīstīt nepieciešamo sociālo infrastruktūru, izglītības iestāžu, kultūras un
pakalpojumu objektu attīstību pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Izglītības jomā – tiek saglabāta esošā Babītes
vidusskola, nepieciešamības gadījumā realizējot plānoto skolas paplašinājumu. Plānota arī pagasta
novadpētniecības muzeja telpu paplašināšana, veidojot piekļuvi gan no skolas iekšienes, gan arī
interesentiem no ārpuses. Lai radītu iespēju ērti apmeklēt skolu arī attālāko ciemu skolniekiem, organizējams
skolas autobuss no Piņķiem līdz Bļodniekiem (šobrīd skolēnu autobuss kursē no Piņķiem līdz Kalnciema
masīvam), kā arī no Piņķiem līdz Mežārēm.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam, jau šobrīd ir radusies situācija, ka ir nepietiekams nodrošinājums ar vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs. Perspektīvā nepieciešams rast iespēju jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu
(bērnudārzu) izveidei visos Babītes pagasta ciemos. Plānojumā rezervētas pašvaldības īpašumā esošas
teritorijas jaunu bērnudārzu būvniecībai Piņķos, Skārduciemā un Klīvēs. Jaunu pirmsskolas mācību iestāžu
būvniecībai lietderīgi piesaistīt arī privātos līdzekļus, veidojot pašvaldības un privāto partnerību. Attīstot jaunu
dzīvojamo apbūvi Trenču ciemā, detālplānojumu izstrādes procesā nepieciešams izvērtēt nepieciešamību
nākotnē realizēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi arī Trenčos.
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Sociālo māju izveidei maznodrošinātajiem rezervētas pašvaldībai piekrītošas teritorijas Annās un Cielavās.
Privātās investīcijas plānots ieguldīt jauna rehabilitācijas centra izveidē pie Klīves ciema, kā arī profesionālās
un interešu izglītības centra izveidē Klīves ciema teritorijā.
Izstrādājot sociālās infrastruktūras, izglītības, kultūras un pakalpojumu attīstību Babītes pagastā ir ievērotas
noteiktās vadlīnijas „Vadlīnijas pilsētu un citu apdzīvotu vietu plānošanai”, kas noteiktas Rīgas Reģiona
teritorijas (telpiskajā) plānojumā.
Babītes pagasta Kultūras centra attīstībai rezervēta teritorija Piņķos pie Piņķu ūdenskrātuves, kur to papildinās
arī tiešā tuvumā plānotās rekreācijas un apstādījumu teritorijas. Kultūras centrā iespējams izvietot gan
mūzikas un mākslas skolas, gan interešu izglītības telpas, gan bibliotēku un pat koncertzāli. Blakus esošajā
rekreācijas teritorijā iespējama brīvdabas sporta spēļu laukumu izveide (futbolam, basketbolam, skeitparkam,
u.c.)
Jaunu pakalpojumu un tirdzniecības objektu attīstības teritorijas plānotas Piņķos, perspektīvajā attīstības
teritorijā starp autoceļu A-10 (Rīga – Ventspils) un dzelzceļu. Tajā plānots izvietot plašu tirdzniecības parku,
kas nākotnē varētu attīstīties kā viens no lielākajiem tirdzniecības parkiem ne tikai Rīgā un Rīgas rajonā, bet
arī visā Baltijā. Plānots arī attīstīt jaunus pakalpojumu objektus Brīvkalnos, Skārduciemā un Trenčos. Nelielu
pakalpojumu un tirdzniecības objektu izvietošana katrā ciemā jāparedz izstrādājot teritoriju detālplānojumus.
6.2.3.

TRANSPORTA UN SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

Izstrādājot transporta un satiksmes infrastruktūras attīstību Babītes pagastā ir ievērotas noteiktās vadlīnijas
„Vadlīnijas infrastruktūras plānošanai”, kas noteiktas Rīgas Reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā.
Valsts nozīmes autoceļu attīstība plānota izbūvējot „Rīgas Ziemeļu transporta koridoru”, kura izbūves IV
posms var ietekmēt arī Babītes pagasta attīstību. Plānotā jaunā autoceļa trase – Ziemeļu transporta koridors
(šobrīd divos alternatīvos variantos) - plānota gar Rīgas pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Babītes pagasta robežu
veidojot jaunu transporta mezglu gan savienojuma vietā pie autoceļa A-5 (Rīgas apvedceļa), gan pie
krustojuma ar autoceļu A-10 (Rīga – Jūrmala – Ventspils). Tā kā trases novietne vēl nav precizēta un netiks
noteikta līdz Babītes pagasta Teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam apstiprināšanai, trases attīstībai
rezervētā teritorija (saskaņā ar 2007.gada trašu izbūves variantiem) plānojumā noteikta kā „Turpmākās izpētes
un plānošanas teritorija”.
Pašvaldības ceļu un ielu perspektīvai attīstībai izstrādāts sarkano līniju (ciemu robežās) un perspektīvo ceļu
robežu plāns (plānoto inženierkomunikāciju koridora un ceļa robežas), pievēršot īpašu uzmanību jaunajām
attīstības teritorijām un esošo ceļu plānotajiem parametriem. Plāns izstrādāts ar mērķi rezervēt nepieciešamās
teritorijas ceļu izbūvei un rekonstrukcijai, lai varētu nodrošināt gan nepieciešamo transporta plūsmas
caurlaidību, gan inženierinfrastruktūras izbūvi. Jaunu pašvaldības ceļu izbūve paredzēta uz plānoto dzelzceļa
pieturvietu „Piņķi” (no Piņķiem, no Babītes un no Spilves, ietverot arī dzelzceļa šķērsojumu), kā arī Trenču
ciemā paralēli autoceļam A-9 tā dienvidu pusē, nodrošinot jauno attīstības teritoriju funkcionālo saikni.
Paredzēta arī vairāku esošo ceļu rekonstrukcija, nodrošinot nepieciešamās funkcionālās saites starp
apdzīvotām vietām, kā ceļš starp Spilves un Mežāres ciemiem, pašvaldības ceļš no Vīkuļiem līdz Annām gar
Babītes ezeru un vecais Rīgas – Kalnciema ceļš (posmā no Annas baznīcas līdz Trenčiem). Lai nodrošinātu
satiksmes drošību pagasta ceļu krustojumā Vīkuļu ciemā paredzēta krustojuma rekonstrukcija, realizējot
rotācijas apļa izbūvi ar ārējo brauktuves diametru 45m.
Lai nodrošinātu drošību uz valsts autoceļiem un to tuvumā, plānots izveidot krustojumus ar pašvaldības ceļiem
(divlīmeņu šķērsojumu vietas) apdzīvoto vietu centros, nodrošinot gan transportam, gan gājējiem un
velosipēdistiem drošu autoceļu šķērsošanu. Lai arī vairāku ciemu attīstība plānota abpus valsts galvenajiem
autoceļiem (Piņķi, Babīte, Brīvkalni, Klīves un Trenči), šo autoceļu posmu ietveršana apdzīvoto vietu robežās
nenosaka nepieciešamību samazināt autotransporta kustības atļauto ātrumu, ja tiek realizēti un plānotie
transporta un gājēju kustības risinājumi, nodrošinot gan nepieciešamos drošības pasākumus, gan piekļūšanu
nekustamajiem īpašumiem. Gājēju un velosipēdistu tilta izbūve starp Priežciemu un Babīti pār autoceļu A-10
jau plānota 2008.gadā. Lai nodrošinātu gājēju un transporta drošu autoceļu šķērsošanu Piņķu ciema teritorijā
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plānota tuneļa izbūve no Beberiem uz Piņķu centra pusi, šķērsojot autoceļu A-5 un Jūrmalas ielas galā gājēju
un velosipēdistu tilta būvniecība no Piņķu centra uz Slēperiem (un tālāk uz plānoto dzelzceļa pieturu).
Transporta divlīmeņu krustojums paredzēts arī Priežu ielas galā Piņķos, nodrošinot autoceļa A-10 šķērsošanu
un piekļuvi plānotajam tirdzniecības parkam. Lai nodrošinātu Brīvkalnu ciema atsevišķo kvartālu savstarpējo
funkcionalitāti un saikni ar pagasta centru, nepieciešama divlīmeņu šķērsojuma izveide ar autoceļu A-5,
izmantojot vecā Rīgas – Kalnciema ceļa trasi. Autoceļa A- 9 šķērsojuma vietas paredzētas Skārduciema un
Dzilnuciema sadurvietā, pie Annām un Trenčos.
Sabiedriskā transporta sistēma pagastā jāattīsta vienlaikus ar apdzīvojuma attīstību, sabiedriskajam
transportam veicinot vēlamās telpiskās struktūras attīstīšanos un paredzot kvalitatīvu sabiedriskā pasažieru
transporta pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamās ievērojamās investīcijas. Kā viens no
perspektīvākajiem sabiedriskā transporta veidiem Babītes pagasta centra savienojumam ar Rīgas un Jūrmalas
pilsētām ir dzelzceļš. Lai uzlabotu dzelzceļa, kā sabiedriskā transporta veida pieejamību, plānota jaunas
dzelzceļa pieturas „Piņķi” izveide starp esošajām pieturām – Babīte un Priedaine. Lai arī esošie elektrovilcieni
nav estētiski pievilcīgi un ērti, elektrovilcienu satiksme attīstīsies visā Rīgas reģionā, vienlaicīgi uzlabosies arī
to kvalitāte. Plānots attīstīt piepilsētas autobusu maršrutu tīklu, nodrošinot nepieciešamos sabiedriskā
transporta pakalpojumus arī attālāko ciemu iedzīvotājiem – iespēju nokļūt gan pagasta centrā, gan dzelzceļa
pieturās, gan kaimiņu pašvaldībās (Rīgā, Jūrmalā, Mārupē).
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Gājēju drošībai ciemu teritorijās izbūvējamo un rekonstruējamo ielu projektos jāparedz gājēju ietvju izbūve,
īpašu uzmanību pievēršot teritorijām, kurās izvietoti publiskās apbūves objekti un ielām (ceļiem) ar lielu
satiksmes intensitāti. Ja iespējams, pie ielu rekonstrukcijām izbūvējami arī atsevišķi nodalīti veloceliņi, kas
turpmāk būs izmantojami gan kā lietišķie, gan kā tūrisma veloceliņi. Lietišķie veloceliņi veidojami ar mērķi
savienot apdzīvoto vietu centrus un publiskos objektus, tādus kā dzelzceļa pietura, skola, bērnudārzs,
pašvaldības administrācija, biroju un pakalpojumu objekti. 2007. - 2013.gada Darbības programmā 4.2.
pasākuma „Tūrisms” aktivitāšu ietvaros ekonomikas ministrija ir iekļāvusi 4.2.1.2. apakšaktivitāti „Nacionālās
nozīmes velotūrisma produkta attīstība” par EuroVelo maršrutu precizēšanu un noteikšanu dabā. Tādējādi
sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām būs iespēja attīstīt un sakārtot gan Eiropas nozīmes veloceliņu
EV-10 - esošais veloceliņa posms Babītes pagastā, kas savieno Rīgu un Jūrmalu, gan realizēt plānotos
vietējas nozīmes veloceliņus pagasta teritorijā.
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6.2.4.

INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES ATTĪSTĪBA

(1) ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

2004.gadā ir izstrādāts „Novērtējuma ziņojums ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītes pagastā” kā
projekta „Tehniski ekonomisko pamatojumu/novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstībai 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā” daļa, ko veica COWI A/S speciālisti no
Dānijas sadarbībā ar Latvijas Vides ministriju. Tā kā dotajos ekonomiskajos apstākļos nav ekonomiski izdevīgi
pieslēgt centralizētajai sistēmai citas apdzīvotās vietas, šajā projektā tika analizēta ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Piņķu, Babītes un Spilves ciemos un Priežciemā. Projektā ietverto teritoriju
ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošana paredzēta laika posmā līdz 2015.gadam.
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Konceptuāli Teritorijas plānojums paredz, ka nākotnē Piņķos esošās Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir
jāslēdz, jo atrodas Piņķu ciema teritorijā un attīrītie notekūdeņu nonāk Babītes ezerā, kas ir īpaši aizsargājama
dabas teritorija. Visi pagasta notekūdeņi nākotnē nogādājami Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
(NAI), jautājumu risinot sadarbībā ar Rīgas pilsētu (kuras pārziņā atrodas Daugavgrīvas NAI), Jūrmalas pilsētu
(kuras teritorijā un pārziņā atrodas Rīgas – Jūrmalas kanalizācijas notekūdeņu spiedvads) un Vides ministriju.
Jau šajā plānošanas periodā attīstot jaunas intensīvas apbūves teritorijas Piņķos (starp autoceļu A-10 un
dzelzceļu), kā arī Spilves un Mežāres ciemu teritorijās – kanalizācijas notekūdeņu novadīšana jāveic uz
Daugavgrīvas NAI, izbūvējot nepieciešamo inženierinfrastruktūru. Plānojums paredz arī jauna kanalizācijas
spiedvada izbūvi no esošajām Piņķu NAI līdz Rīgas Jūrmalas spiedvadam, kā arī otra spiedvada būvniecības
vietu no Piņķu NAI caur Vīkuļu ciemu un Skārduciemu līdz Dzilnuciemam un līdz Brīvkalniem. Saskaņā ar LR
MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 32.punktu centralizētas
kanalizācijas sistēmas jāierīko visos ciemos, kur cilvēku ekvivalents ir lielāks vai vienāds ar 2000. Par
centralizētu kanalizācijas sistēmu ierīkošanu atbild vietējā pašvaldība. Noteikumu 34.punkts nosaka, ja
centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide ir ekonomiski neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti, notekūdeņu
savākšanai izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai cita veida ietaises, kas nodrošina līdzvērtīgu
vides aizsardzības līmeni. Ūdenssaimniecības perspektīvās attīstības nodrošināšanai nepieciešams piesaistīt
privātās investīcijas, jo pašvaldības budžeta kapacitāte ir nepietiekama.
Egļuciema jauno apbūves teritoriju kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas jautājumu ir lietderīgi risināt
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu un pievienoties vienotam kanalizācijas notekūdeņu spiedvada izbūves
projektam Priedaines un Bražciema apbūves teritorijām, vai jāpievienojas plānotajam inženierkomunikāciju
tīklam Piņķu ciema jaunajās apbūves teritorijās starp autoceļu A-10 un dzelzceļu.
Lapsu ciema teritorijā ir izstrādāti un tiek realizēti vairāki atsevišķi detālplānojumi – „Lapsiņas” (apstiprināts ar
padomes lēmumu 19.02.2003., ar grozījumiem 19.01.2005.), „Saliņas” (apstiprināts ar padomes lēmumu
20.08.2003., ar grozījumiem 21.04.2004.) un „Lapsas – bišu māja” (apstiprināts ar padomes lēmumu
27.06.2007.). Lapsu ciema neapbūvētajām teritorijām izstrādājami atsevišķu vienotu teritoriju detālplānojumi,
paredzot kopēju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietošanu, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības
līmeni centralizētajām sistēmām. Attīstot centralizēto kanalizācijas sistēmu līdz Dzilnuciemam tehniski ir
iespējama arī centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide Lapsu ciemā. Lapsu ciemā nepieciešams piesaistīt
privātās investīcijas, jo arī visa inženierinfrastruktūras būvniecība jāveic izmantojot privātīpašumā esošās
zemes.
Attīstot jaunās apbūves teritorijas Klīves ciema dienviddaļā (starp autoceļu A-9 un mežu) plānots izvietot
kopējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, blakus esošajam novadgrāvim pie fermas, ciema teritorijas
nodrošināšanai. Kopējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstībai, kā arī satiksmes infrastruktūras
attīstībai Klīves ciemā nepieciešams piesaistīt privātās investīcijas, jo arī visa inženierinfrastruktūras
būvniecība jāveic izmantojot privātīpašumā esošās zemes. Detalizēti sistēmas attīstības risinājumi jāizstrādā
teritorijas detālplānojuma ietvaros.
Attīstot jaunās apbūves teritorijas Trenču ciema dienviddaļā (starp autoceļu A-9 un Tīreļiem) plānots izvietot
vairākas atsevišķi novietotas kopējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, blakus esošajiem novadgrāvjiem.
Trenču ciema teritorijā jau ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums zemesgabalam „Veisi” (apstiprināts ar
padomes lēmumu 30.09.2005.), kas paredz kopēju attīrīšanas iekārtu izvietojumu teritorijas rietumpusē
izvietotajā meža teritorijā. Kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībai, kā arī satiksmes
infrastruktūras attīstībai Trenču ciemā nepieciešams piesaistīt privātās investīcijas, jo arī visa
inženierinfrastruktūras būvniecība jāveic izmantojot privātīpašumā esošās zemes. Detalizēti sistēmas
attīstības risinājumi jāizstrādā teritorijas detālplānojumu ietvaros, kas jāizstrādā kopēji atsevišķām ciema
daļām, nodrošinot vienmērīgu teritorijas attīstību.
Pluģuciema teritorijā ar Babītes pagasta padomes 17.10.2007. lēmumu ir apstiprināts detālplānojums
„Paegles”, kura ietvaros ir detalizēti risināti inženierinfrastruktūras attīstības jautājumi, paredzot teritorijai
kopēju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietošanu un kopēju ūdensapgādi.
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(2) SILTUMAPGĀDE UN GĀZES APGĀDE

2007.gadā ir izstrādāts Babītes pagasta perspektīvās gāzes apgādes projekts, paredzot nākotnē nodrošināt
lielāko daļu no pagasta apbūves teritorijām ar nepieciešamo gāzes apgādi. Plānots izbūvēt jaunus gan vidējā
spiediena, gan zemspiediena gāzes vadus.
Jaunu centralizētu siltumapgādes objektu būvniecība plānojumā nav paredzēta. Tuvākajā periodā plānots
turpināt ekspluatēt esošās centralizētās katlumājas. Būvējot jaunas dzīvojamās un sabiedriskās ēkas
ieteicams izmantot videi draudzīgas un mūsdienīgas tehnoloģijas, izvēloties siltumapgādes koncepciju jaunajai
apbūvei.
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(3) ELEKTROAPGĀDE UN SAKARI

Elektroapgādi nodrošina Ķekavas, Jūrmalas, nedaudz Rīgas un Jelgavas elektroapgādes tīklu rajoni. Pašlaik
ar elektroapgādes attīstības jautājumiem nodarbojas “Latvenergo” Sadales tīkla Centrālais reģions. Plānojums
neparedz jaunu maģistrālo elektroapgādes tīklu izbūvi pagasta teritorijā un elektroapgādes tīkla attīstība nav
pašvaldības pārziņā. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Latvenergo”
tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembra
lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
Pagasta teritorijā ir izbūvēti 5 mobilo sakaru torņi, kas nodrošina nepieciešamo mobilo telefonu sakaru
pārklājumu pagasta teritorijā, bet fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus sniedz uzņēmums „Lattelekom”.
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Sakaru tīkla attīstība nav pašvaldības pārziņā un to nodrošina tādi sakaru pakalpojumu sniedzēji kā
„Lattelekom”, „LMT”, „Bite”, „Tele-2”. Turpmāk plānojot sakaru tīkla attīstību, sakaru komunikācijas jācenšas
veidot vienotā tīklā. SIA „Latvijas mobilais telefons” plāno uzstādīt jaunas publiskās mobilo sakaru tīkla bāzes
stacijas Skārduciema un Cielavu tuvumā.
(4) MELIORĀCIJA UN HIDROTEHNISKĀS BŪVES

Par Varkaļu kanāla slūžu turpmāko uzturēšanu, īpašumtiesībām un pareizu apsaimniekošanu nepieciešams
vienoties Babītes pagasta, Salas pagasta un Jūrmalas pašvaldībām ar Zemkopības un Satiksmes ministrijām.
Pareiza Varkaļu kanāla slūžu darbība ir nepieciešama, lai regulētu ūdens līmeni Babītes ezerā un aizsargātu
pieguļošās teritorijas no applūšanas strauja ūdens līmeņa celšanās gadījumā (jūras uzplūdu gadījumā).
Varkaļu kanāla slūžu darbības uzlabošanai nepieciešams veikt papildus aprēķinus un izstrādāt pasākumu
kompleksu. Varkaļu kanāla slūžu rekonstrukcija novērstu pretēja virziena ūdens plūsmu vētras uzplūdu laikā
no Lielupes uz Babītes ezeru. Novēršami arī Varkaļu kanāla izskalojumi pie tilta uz Rīgas – Ventspils autoceļa.
Tiks stabilizēts ūdens līmenis ezerā, nodrošinot tikai vienvirziena plūsmu ezerā no Gātes uz Varkaļu kanālu.
Ņemot vērā, ka hidrotehniskās būves ir projektētas caurplūdumam ar atkārtošanās varbūtību 1 reizi 100
gados, bet platību mitruma režīma nodrošināšanai sūkņu stacijas jaudas projektētas kā lauksaimnieciski
izmantojamām zemēm ar caurplūduma atkārtošanās varbūtību 1 reizi 10 gados (atbilstoši ar tajā laikā
pastāvošajiem normatīviem), plānojums paredz Babītes pagasta teritorijā esošo meliorācijas un hidrotehnisko
būvju rekonstrukciju Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu teritorijās. Lai nodrošinātu esošās apbūves
aizsardzību un samazinātu avāriju risku polderu teritorijās nepieciešams veikt sistēmas būvju rekonstrukciju,
nepieciešamības gadījumā stiprinot un/vai paaugstinot dambjus līdz augstumam, kas nodrošinātu 0,5%
applūšanas risku (reizi 200 gados), rekonstruējot sūkņu stacijas un pārkārtojot meliorācijas grāvjus. Pirmkārt ir
nepieciešams precizēt pastāvošo polderu būvju stāvokli un efektivitāti, t.sk., skiču projekta līmenī jāizstrādā
visu nepieciešamo polderu būvju konstruktīvie risinājumi.
Babītes polderī nepieciešams veikt sūkņu stacijas un 3 sūkņu rekonstrukciju, kā arī dambja un krājbaseina
renovāciju (kopējās izmaksas ~ 240 tūkst. Ls). Dzilnupes polderī nepieciešams veikt sūkņu stacijas
rekonstrukciju un 3 sūkņu maiņu, kā arī dambja un krājbaseina renovāciju (kopējās izmaksas ~ 400 tūkst. Ls).
Trenču polderī nepieciešams veikt sūkņu stacijas renovāciju un 2 sūkņu maiņu, kā arī dambja un krājbaseina
renovāciju (kopējās izmaksas ~ 85 tūkst. Ls). Nepabeigtajā Bļodnieku polderī nepieciešams veikt darbus, lai
nodrošinātu poldera darbību, aizsargājot esošo apbūvi Bļodniekos un Benūžos no iespējamās applūšanas. Lai
pabeigtu poldera izbūvi nepieciešami ~ 500 tūkst. Ls. Spilves poldera hidrotehniskās būves atrodas Rīgas
pilsētas teritorijā, bet arī Spilves poldera stacijai nepieciešama renovācija un 3 sūkņu maiņa, kā arī
pievadkanāla un aizsargdambja renovācija.
Realizējot plānoto polderu rekonstrukciju tiktu nodrošināta polderu platību pretplūdu aizsardzība.
(5) UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS

Plānojumā rezervēta vieta jauna Valsts ugunsdzēsības depo būvniecībai Babītes pagasta „Sārtos” (Piņķu
ciemā), būvniecība paredzēta 2010.-2011.gadā. Saskaņā ar Būvnormatīvu LBN 201- 07 depo atrašanās vieta
jāiekārto tā, lai ugunsdzēsēju vienība varētu sekmīgi dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus vairākos
objektos un pēc iespējas lielākās apdzīvoto vietu teritorijās. Perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojumu
paredzēt atbilstoši LVS 361 „Ugunsdzēsības depo ierīkošana. Vispārīgās prasības” prasībām. Būvnormatīvs
nosaka, ka ugunsdzēsēju vienībai jānodrošina iespēja ierasties ugunsgrēka vietā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc
pieteikuma pilsētu un lauku teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir 10 un vairāk cilvēku uz kvadrātkilometru, un
ne vēlāk kā 25 minūtes pēc pieteikuma – lauku teritorijās, kur iedzīvotāju blīvums ir mazāks. Pēc jaunā
ugunsdzēsēju depo ierīkošanas ugunsdzēsēju vienība varēs ierasties ugunsgrēka vietā ne vēlāk kā 5 minūtes
pēc pieteikuma Piņķos, Babītē, Spilvē, Egļuciemā, Brīvkalnos, Vīkuļos, Skārduciemā un Dzilnuciemā. Pārējā
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pagasta teritorijā ugunsdzēsēju vienība varēs ierasties ugunsgrēka vietā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc
pieteikuma, bet Kalnciema masīvā – ne vēlāk kā 25 minūtes pēc pieteikuma.
(6) ATKRITUMU SAIMNIECĪBA

Babītes pagasta teritorijas plānojums atkritumu deponēšanas vietas ierīkošanu pagasta teritorijā neparedz.
Lielizmēra atkritumu savākšanas vietas jānosaka izstrādājot detālplānojumus. Teritorijas plānojumā tiek
paredzēts izveidot atkritumu šķirošanas laukumu blakus esošajām Piņķu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, ko
iespējams apvienot arī ar zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi, tādējādi samazinot deponējamo
atkritumu daudzumu, ko nepieciešams izvest no pagasta teritorijas uz atkritumu pārstrādi un/vai apglabāšanu.
Babītes pagasta teritorijā jāievēro 20.03.2002. pašvaldības izdotie Saistošie noteikumi Nr.8 (protokols Nr.6
&20) „Sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas noteikumi Babītes pagastā”.
6.2.5.

REKREĀCIJAS, SPORTA UN TŪRISMA ATTĪSTĪBA

Rīgas zaļajam mežu, purvu un neapbūvēto lauksaimniecības zemju lokam ir ievērojama ekoloģiskā funkcija
kvalitatīvas vides nodrošināšanai Rīgas pilsētā (gaiss, mikroklimats, u.c). Tam ir rekreācijas funkcija Rīgas
iedzīvotājiem. Šobrīd loka teritorija šai funkcijai netiek pilnībā izmantota, bet pastāv lielas attīstības iespējas.
Pakāpeniski, izmantojot “Dabas teritoriju” zili - zaļo struktūrtīklu, jāattīsta rekreācijas un tūrisma ceļu tīkls,
dodot iespēju Rīgas iedzīvotājiem nokļūt daudzveidīgā dabas vidē.
Plašas Rīgas zaļā loka vides aizsardzības un rekreācijas teritorijas Babītes pagastā pieder Rīgas pilsētai (tās
pārvalda Rīgas mežu aģentūra). Rīgas pilsētas un reģiona iedzīvotāju kopīgās interesēs ir, saglabājot zaļā
loka mežu, pļavu, purvu u.c. bioloģisko daudzveidību, nodrošināt vides kvalitāti Rīgā un Pierīgā, kā arī iespēju
šī loka telpu izmantot kā atbilstoši labiekārtotas rekreācijas teritorijas. Plānojumā noteikta arī „meža
aizsargjosla ap pilsētu”, kas balstīta uz savstarpējo Rīgas pilsētas un Babītes pagasta noslēgto līgumu. Arī
pārējās Rīgas pilsētai piederošās mežu teritorijas Babītes pagastā tiek plānots izmantot tikai rekreācijas
nolūkiem. Izstrādājot rekreācijas, sporta un tūrisma attīstības priekšlikumus Babītes pagastā ir ievērotas
noteiktās vadlīnijas „Vadlīnijas tūrisma/rekreācijas un dabas vides aizsardzības areāliem”, t.sk. “Vadlīnijas
Rīgas zaļā loka vides aizsardzības un rekreācijas teritorijai”, kas noteiktas Rīgas Reģiona teritorijas (telpiskajā)
plānojumā.
Sporta objektu attīstība plānota Piņķos, paplašinot sporta stadionu pie Babītes vidusskolas, kā arī plānots
attīstīt futbola treniņu bāzi plānotās dzelzceļa pieturas „Piņķi” tuvumā – pie Pavāru mājām (ar Babītes pagasta
padomes 17.12.2005. lēmumu uzsākta detālplānojuma izstrāde).
Teritorijas plānojumā paredzēts veidot veloceliņu pa “zaļo” dabas pamatnes ķīli no Imantas līdz
Ložmetējkalnam pārsvarā izmantojot jau esošās takas un ceļus. Tūrisma un ekskursiju maršrutus iespējams
attīstīt, veidojot vēsturisko piemiņas vietu apmeklējumu ciklu, par pamatu izmantojot esošo pieredzi
„Ziemassvētku kauju vietās”.
Rekreācijas (tūrisma) velomaršruts ir plānots no Piņķiem līdz Trenčiem, izmantojot arī ceļu gar Babītes ezera
krastu (dambi). Lai attīstītu rekreācijas objektus Babītes ezera tuvumā un nodrošinātu tūrisma attīstību,
plānojums paredz Rekreācijas teritoriju izveidi gar Babītes ezera krastu, izmantojot gan Babītes, Dzilnupes un
Trenču polderu dambjus, gan pieguļošās teritorijas. Tūrisma maršrutā iekļaujama Annas baznīcas un
apkārtnes apskate, vecā Kalnciema ceļa daļa (kā ainavu ceļš) un Trenču ciema ceļš ar ainaviski vērtīgo koku
aleju. Maršruta labākai apkalpei un pieejamībai (arī dažādošanai) visā maršruta garumā paredzēts izveidot
gan inventāra nomas punktus un autostāvvietas, gan skatu torņus, gan atpūtas un piknika vietas. Plānotos
veloceliņus un tūrisma takas pagasta teritorijā ziemas periodā iespējams aktīvi izmantot kā distanču
slēpošanas trases. Sakārtojot un rekonstruējot polderu sistēmu, atļauta arī citu rekreācijas objektu izvietošana
Babītes ezera tuvumā, lai nodrošināto nepieciešamos pakalpojumus tūrisma attīstībai. Ekotūrisma, laivošanas
un makšķerēšanas tradīcijas jau ir izsenis bijušas arī pie Babītes ezera. Ievērojot “Dabas lieguma Babītes
ezera individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus” iespējams padarīt ezeru pieejamu arī plašākam
sabiedrības lokam, attīstot rekreācijas un atpūtas vietas ezera apkārtnē. Plānojumā tādas paredzētas gan pie
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Benūžiem (attīstot kempingu un esošo laivu bāzi), Pie Annām un Vīkuļos attīstot zirgu izjādes un jāšanas
centrus. Rekreācijas teritoriju attīstība plānota arī pie ūdenskrātuves Klīvēs, tādējādi nodrošinot šīs teritorijas
sakārtošanu, labiekārtošanu un attīstību.
Eko tūrisma attīstības iespējas ir Cenu tīreļa teritorijā, attīstot purva apskates takas un nepieciešamo
infrastruktūru. 2007.gadā Cenu tīrelī atklātas pirmās purva takas un realizēta skatu torņa būvniecība. Cenu
tīreļa apsaimniekošanas un ekotūrisma attīstības jautājumi risināmi sadarbībā ar Vides ministriju un Mārupes
pagastu, ievērojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības noteikumus.
Golfa laukumu attīstība jau ir sākusies pašā pagasta centrā - Piņķos, līdz ar izbūves un attīstības stadijā esošo
Salienas Golfa laukumu. Ņemot vērā Mārupes pagasta teritorijā esošo golfa laukumu „Viesturi”, kas atrodas
netālu no pagastu robežas iespējama golfa laukumu attīstība Božu masīva apkārtnē. Božu ūdenskrātuves
apkārtnes sakārtošanai paredzēta rekreācijas zonas izveidošana ezera krastā, saglabājot vienlaidus mežu
teritorijas Dzilnuciema tuvumā, kā arī neplānojot rekreācijas objektu izveidi Kalnciema – Nordeķu kāpas
teritorijā. Jauna, salīdzinoši neliela, golfa laukuma izveide ierosināta arī Skārduciemā, Babītes ezera tuvumā.

22.attēls - Ziemassvētku kauju piemiņas vietu informatīvais plakāts Tīreļos. Foto: M.Kalvāne
Publisku peldvietu izveide plānota gan pie Beberbeķu dzirnavezera, ņemot vērā jau esošās, vēsturiski
izveidojušās iedzīvotāju iecienītās peldvietas, gan pie Piņķu ūdenskrātuves, veicot ūdenskrātuves tīrīšanas un
pieguļošās parka teritorijas labiekārtošanu, gan pie Božu ūdenskrātuves – plānotās rekreācijas teritorijas
ietvaros.
Motosporta attīstība plānota rekreācijas teritorijās Bļodniekos un pie Egļuciema, bet aktīvā atpūta plānota arī
pie Klīvēm, izmantojot tuvumā esošo ūdenskrātuvi.
Lauku tūrisms, kā labi pazīstama tūrisma nozare Latvijā ir attīstāma visā pagasta teritorijā, izmantojot gan
pagasta teritorijā esošos ūdeņu un mežu resursus, gan kā resursu izmantojot lauksaimniecības zemju
teritorijas un viensētas, ap kurām saglabājusies dabiskā lauku ainava, gan arī attīstot zirgkopību, kas šodienas
izpratnē jau vairāk saistās ar atpūtu un rekreāciju, nekā ar lauksaimniecību vai lopkopību.
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6.2.6.

PRECIZĒTIE ATSEVIŠĶO TERITORIJU IZMANTOŠANAS RISINĀJUMI

„Savrupmāju dzīvojamā teritorijā” pieļaujama jaunu zemesgabalu veidošana rindu māju apbūvei un atļauta
rindu māju būvniecība tikai Piņķu, Babītes un Spilves ciemu robežās.
„Savrupmāju dzīvojamā teritorijā” Trenču ciema robežās - pieļaujama jaunu zemesgabalu veidošana apbūvei,
ja rezultātā to platība nav mazāka par minimālo zemesgabalu lielumu – 2500 kv.m..
„Vairākstāvu dzīvojamās teritorijās” paredzēta apbūve līdz 4.stāviem. Piņkos ir esošas un tiek plānotas arī
ēkas ar stāvu skaitu līdz 6.stāviem, bet kā vertikāls akcents jaunajā attīstības teritorijā pie Slēperiem, tiek
plānota apbūve līdz pat 9.stāvu augstumam, tajās izvietojot gan dzīvojamo funkciju, gan komerciestāžu
objektus. Grafiskās daļas kartē „Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana” teritorijas ar palielinātu stāvu skaitu
atzīmētas ar indeksiem – „Dzd – 1”(līdz 6.stāviem) un „Dzd – 2” (līdz 9.stāviem).
„Komerciestāžu teritorijās” darījumu un komerciāla rakstura ēkām – trīs un vairāk stāvi, kas pamatojami
izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākļus un blakus esošo apbūvi izstrādājot detālplānojumu, bet
kopumā nepārsniedzot sešus stāvus. Teritorijās kur dominē savrupmāju dzīvojamā apbūve, ieteicams saglabāt
tradicionālo ēku augstumu un stāvu skaitu, nepārsniedzot trīs stāvus. Grafiskās daļas kartē „Teritorijas atļautā
(plānotā) izmantošana” teritorijas ar palielinātu stāvu skaitu atzīmētas ar indeksiem – „PK – 1” (līdz 4.stāviem)
un „PK – 2”(līdz 6.stāviem).
6.2.7.

MEZGLU UN PROBLĒMU VIETAS PLĀNOTAJĀ SITUĀCIJĀ

Kā mezglu un problēmu vietas plānotajā Babītes pagasta attīstībā galvenokārt ir saistītas ar satiksmes
infrastruktūras attīstību un hidrotehnisko būvju (t.sk. polderu) uzturēšanu un sakārtošanu. Nacionālas nozīmes
satiksmes infrastruktūras teritorijas ir teritorijas, kas nepieciešamas valsts galveno autoceļu, publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un lidostas „Rīga” lidlauka esošajai izmantošanai un perspektīvai attīstībai
un būvniecībai. Babītes pagasta teritorijas attīstībā jāņem vērā esošo valsts autoceļu A-10; A-9 un A-5 plānotā
perspektīvā attīstība, t.sk. ar tiem saistīto satiksmes mezglu (krustojumu un šķērsojumu) plānotā
rekonstrukcija un attīstība – satiksmes mazgla rekonstrukcija Brīvkalnos (A-9 un A5); satiksmes mezgla
rekonstrukcija starp Piņķiem un Babīti (A-10 un A-5); satiksmes mezgla rekonstrukcija pie Egļuciema (A-10 un
plānotais Ziemeļu transporta koridors).
„Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas” (TP) nozīmē pagasta teritorijas plānojuma nepieņemtās daļas
teritorijas, kuru izmantošanas veids Teritorijas plānojumā šajā redakcijā nav noteikts, galvenokārt,
nenoskaidroto transporta mezglu risinājumu dēļ, vai tām ir noteikts „Turpmākās izpētes un plānošanas
teritorijas statuss”. „Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas” noteiktas Grafiskās daļas kartē „Teritorijas
atļautā (plānotā) izmantošana”, ņemot vērā „Rīgas Ziemeļu transporta koridoru” un tā alternatīvos risinājuma
variantus. Teritorijām var atcelt noteikto „Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas” statusu gadījumā ja
valsts galvenais autoceļš vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra ir uzbūvēta un visa rezervētā
teritorija nav nepieciešama satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, vai ja teritoriju izpētes rezultātā
Satiksmes ministrija vai tās deleģēta institūcija pieņem lēmumu, ka atsevišķā teritorijā valsts galveno autoceļu
vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūve nav lietderīga. Pēc atbildīgo institūciju lēmuma
pieņemšanas, kuru rezultātā teritorija zaudē noteikto statusu, teritorija var tikt izmantota atbilstoši teritorijas
plānojumā noteiktajai izmantošanai vai var uzsākt teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, paredzot jaunu
atļauto izmantošanu teritorijām, kas šobrīd ir rezervētas Nacionālas nozīmes satiksmes infrastruktūras
attīstībai, kā turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas.
Lidostas „Rīga” perspektīvā attīstības teritorija noteikta kā Tālākās attīstības teritorija, jo par lidostai pieguļošo
teritoriju attīstību vēl nav izstrādāti konkrēti plānojuma projekti un/vai pieņemti lēmumi.
Detālplānojumos, izvērtējot apbūves iespējamību un zemes lietojuma maiņu polderos, jāizvērtē iespējamais
vides risks - polderu hidrotehniskais stāvoklis, applūšanas risks, ņemot vērā esošās un plānotās zemes
virsmas augstuma atzīmes, kā arī ietekme uz citu polderī esošo lauksaimniecības teritoriju
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lauksaimniecisko izmantošanu. Nepieciešamības gadījumā jāparedz nepieciešamo inženiertehnisko
gruntsūdens līmeņa uzturēšanas sistēmu uzturēšanu vai izbūvi.
6.3. AIZSARGJOSLAS UN TAUVAS JOSLAS
6.3.1. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARGJOSLAS
Ievērojot „Aizsargjoslu likuma” 33.pantu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā jānorāda sekojošas vides un
dabas resursu aizsargjoslas – 1.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla; 2.Virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslas; 3.Aizsargjoslas gar purviem; 4.Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras
pieminekļiem; 5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām. Babītes pagasta teritorijas plānojuma Grafiskās daļas plānā
– „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi” (skat. III sējumā) - norādītas galvenās
aizsargjoslas Babītes pagasta teritorijā, ievērojot Aizsargjoslu likumu, kā arī plāna mēroga iespējas. Plānojumā
nav noteiktas aizsargjoslas, ja tās ir šaurākas par 10 m, plānojumā izmantotā pamatnes mēroga dēļ.
Šodien nav izstrādāti un pieņemti universāli kritēriji, pēc kuriem noteikt krasta zonas iekšējo (iekšzemes)
virzienā) robežu. Ņemot vērā šo specifiku, kas saistīta ar krastu lielo ģeoloģiski tektonisko un reljefa
daudzveidību un reģionālajām īpatnībām, bioloģiskajiem procesiem u.c., dažādās pasaules valstīs tiek lietoti
vairāki kritēriji, kas ietver kā dabiskos indikatorus (pazīmes), tā valstu vai uz starptautisku vienošanos
apstiprinātu kritēriju pamata. Aizsargjoslu likumā noteiktā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas
saimnieciskās darbības aizsargjosla līdz 5 km platumam jānosaka ņemot vērā dabiskos apstākļus. Līdz šim
Latvijā bija pieņemts nevis dabiskās robežas princips, bet gan teritoriāli administratīvais: par pamatu pieņemot
piekrastes pagastu iekšzemes robežu. Lai gan Babītes pagasta ziemeļu daļa (Babītes ezera A daļa un
teritorija no Neriņas upes un Piņķu ciema uz ziemeļiem) fiziski atrodas 5 km aizsargjoslas teritorijā, saskaņā ar
Rīgas rajona plānojumu (1997.-2003.g.ar grozījumiem) tā bija noteikta pa autoceļa Rīga - Ventspils trasi Salas
pagasta teritorijā un Babītes pagasta un Jūrmalas pilsētas administratīvo robežu. Ņemot vērā Rīgas teritorijas
plānojumā 2006.-2018.gadam noteikto Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības
aizsargjoslu 5 km platumā, Babītes pagasta teritorijā ir noteikta minētā aizsargjosla. Aizsargjosla noteikta
ņemot vērā dabiskos apstākļus un robežas – pa Hapaka grāvi un Salas grāvi, saskaņojot robežu ar Salas
pagasta, Rīgas pilsētas un Jūrmalas pilsētas teritorijās noteikto aizsargjoslu.
Teritorijas plānojumā ir noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas ap Babītes ezeru, Beberbeķu ezeru,
Božu ūdenskrātuvi, Neriņas upīti un Dzilnupīti. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Babītes ezeram, kā ezeram,
kura platība ir lielāka par 1000 ha, aizsargjoslas platums ir ne mazāks par 500 m, bet vietās kur krastu veido
vienlaidu dambis, jāievēro LR MK 13.05.2003. „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas
būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemēs” –
aizsargjoslas robežu nosaka piecu metru attālumā no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes. Nosakot
Babītes ezera aizsargjoslu nepabeigtā Bļodnieku poldera teritorijā, papildus tika ņemta vērā potenciāli
applūstošāss teritorijas robeža.
Ap kultūras pieminekļiem, kuriem nav noteiktas aizsardzības zonas, un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem
lauku apdzīvotajās vietās ir aizsardzības zona 500 metru attālumā, bet pilsētās 100 metru attālumā. Jebkuru
saimniecisko darbību kultūras pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atļauju. Ir izstrādāts projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija
noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” un
noteikta individuālā aizsargjosla ap Piņķu sv.Nikolaja luterāņu baznīcu. Babītes pagasta teritoriju ietekmē un ir
ņemta vērā Jūrmalas pilsētas teritorijā esošā valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Babītes pilskalna
aizsargjosla. Aizsargjoslas noteiktas arī ap arheoloģijas pieminekļiem Babītes pagasta teritorijā.
Noteiktas purvu aizsargjoslas - Ložmetējkalna-Kapteiņu purva daļai (Rāvājs, Gailīšu purvs) un Antiņu purvam
(Maztīrelis), kā arī Cenas tīrelim.
Mežu aizsargjoslas ap pilsētām nosaka saskaņā ar LR MK. 2003.02.04 noteikumiem Nr. 63 „Meža aizsargjoslu
ap pilsētām noteikšanas metodika”, kas nosaka ka Rīgas pilsētas domei jānoslēdz līgums ar Babītes pagastu
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par meža aizsargjoslas noteikšanu. Mežu aizsargjosla ap Rīgas pilsētu noteikta saskaņā ar Rīgas rajona
teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem izstrādāto 1.redakciju, lai nodrošinātu pilsētu iedzīvotājiem atpūtai un
veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī samazinātu vai kompensētu pilsētu negatīvo ietekmi
uz vidi, kā arī ņemot vērā noslēgto vienošanos starp Rīgas domi un Babītes pagasta padomi. Mežu nogabali,
kas noteikti kā mežu aizsargjosla ap Rīgas pilsētu iezīmēti Paskaidrojumu raksta shēmā „Dabas teritoriju
struktūra”.

23.attēls - Skats uz Piņķu ūdenskrātuvi. Foto: M.Kalvāne
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ir atļauts noteikt un grozīt veicot
konkrēto objektu projektēšanu. Jebkuram artēziskajam urbumam aizsardzībai pret piesārņojumu tiek noteiktas
trīs aizsargjoslas: stingra režīma aizsargjosla; bakterioloģiskā aizsargjosla un ķīmiskā aizsargjosla. Stingra
režīma aizsargjoslu lielums ir atkarīgs no ūdens horizonta aizsargātības un tas svārstās no 10 līdz 50 m.
Aizsargjoslu iespējamos platumus skat. II sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Tās precīzi
attēlojamas izstrādājot detālplānojumus. Detālplānojumos jānosaka arī tās aizsargjoslas, kuru noteikšana
saskaņā ar attiecīgās aizsargjoslas noteikšanas metodiku ir atkarīga no mainīga kritērija.
6.3.2.

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS

Saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu Babītes pagastā noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas - gar transporta,
gar elektronisko sakaru un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts
dienestu darbību. To galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu
ekspluatāciju un attīstības iespējas. Aizsargjoslas gar ielām ciemu robežās un pašvaldības ceļiem noteiktas –
nosakot to sarkanās līnijas, autoceļiem – saskaņā ar likumu „Par autoceļiem”, dzelzceļam – 50 m platumā
katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu.
Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu
mastiem un to atsaitēm jānosaka pie objektu tehniskās projektēšanas vai detālplānojumā saskaņā ar
metodiskajiem norādījumiem un atbilstoši mēroga noteiktībai, jo aizsargjoslas ir mazākas par 10 m.
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Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm plānojumā noteiktas ņemot vērā maģistrālo grāvju sistēmu
saskaņā ar meliorācijas datiem un pieejamiem plāniem. Vietējas nozīmes grāvjiem aizsargjoslas nosakāmas
detālplānojumos un apbūves tehniskajos projektos.
Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem,
gāzes noliktavām un krātuvēm nosakāmas saskaņā ar maģistrālo inženiertīklu shēmām, ja minētās
aizsargjoslas neiekļaujas ielu sarkano līniju robežās, bet apgrūtina citas apbūves vai dabas teritorijas.
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem (1m rādiusā) nosakāmas veicot objektu topogrāfisko uzmērīšanu ar
mēroga precizitāti 1:500. Pazemes ūdeņu monitoringa postenim „Tīreļi” noteiktas aizsargjoslas Babītes
pagasta plānojumā.
Plānojumā nav noteiktas aizsargjoslas, ja tās ir šaurākas par 10 m, plānojumā izmantotā pamatnes mēroga
dēļ. Konkrētas sadales gāzesvadu, iekārtu un būvju ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu, kā arī citu
ekspluatācijas aizsargjoslu novietni precizēt detālplānojumos. Pārējās Aizsargjoslu likumā noteiktās
ekspluatācijas aizsargjoslas Babītes pagastā noteiktas netiek, jo teritorijā neatrodas šādi objekti.
6.3.3.

SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS

Saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu Babītes pagastā noteiktas sekojošas sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām,
kas atrodas Babītes pagasta teritorijā – Piņķu kapsēta; Beberbeķu kapsēta; Annas kapsēta, kā arī plānotajai
Priedaines (Jūrmalas pilsētas teritorijā) kapsētai un esošajai Lāčupes (Rīgas pilsētas teritorijā) kapsētai.
Noteikta aizsargjosla ap esošo dzīvnieku
kapsētu – „Citi medību lauki”, kas iekārtota
Liepājas šosejas tiešā tuvumā, netālu no
Beberbeķu kapsētas. 2005.gadā daļēji
kapsētas aizsargjoslā ir izstrādāts un
apstiprināts
detālplānojums
„Saules”.
Detālplānojuma daļa, kas atrodas dzīvnieku
kapsētas aizsargjoslā realizējama tikai pēc
centralizētas
ūdensapgādes
sistēmas
ierīkošanas.
Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta
vismaz 25 gadus, aizsargjosla nav
nepieciešama. Tādas ir - brāļu kapi: „Franču
baterija” mežā pie Pluģiem; I Pasaules karā
kritušo strēlnieku brāļu kapi Tīreļos – Antiņu
24.attēls - Dzīvnieku kapsēta „Citi medību lauki”. Foto: M.Kalvāne
kapi, I Pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku un ar Kerenska rīkojumu Sibīrijas strēlnieku brāļu kapi
dzelzceļa malā Babītē; II Pasaules karā kritušo padomju karavīru brāļu kapi.
Sanitārās aizsargjoslas noteiktas arī ap Piņķu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, ņemot vērā attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiju. Slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens
no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, ja attīrīšanas iekārtu jauda nepārsniedz 15 kubikmetrus
diennaktī – 2 m aizsargjosla nosakāma veicot objektu projektēšanu.
Babītes pagasta teritoriju ietekmē un ir ņemtas vērā Jūrmalas pilsētas teritorijā esošā objekta aizsargjosla notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „Daugavgrīva” dūņu lauki Priedainē. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu
aizsargjosla noteikta 200 m, bet saskaņā ar 2004.gadā izstrādāto „Rīgas bioloģiskās attīrīšanas stacijas
„Daugavgrīva” dūņu krātuves rekonstrukcijas tehnisko projektu” iespējamās sliktās smakas dēļ nav ieteicams
būvēt dzīvojamās ēkas 300 m rādiusā ap dūņu krātuvi.
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Babītes pagasta teritorijā neatrodas, kā arī nav plānots izveidot - atkritumu apglabāšanas poligonu vai
atkritumu izgāztuvi, izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas
sadedzināšanas uzņēmumu.
Aizsargjoslu platumus skat. II sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Tās precīzi
attēlojamas izstrādājot detālplānojumus. Detālplānojumos jānosaka arī tās aizsargjoslas, kuru noteikšana
saskaņā ar attiecīgās aizsargjoslas noteikšanas metodiku ir atkarīga no mainīga kritērija. Plānojumā nav
noteiktas aizsargjoslas, ja tās ir šaurākas par 10 m, plānojumā izmantotā pamatnes mēroga dēļ.
6.3.4.

DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS

Plānojumā noteikta drošības aizsargjosla gar stratēģiskās nozīmes Rīgas-Tukuma dzelzceļu 25 m platumā
katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu - aizsargjosla gar
dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, bet pārējās
Aizsargjoslu likumā noteiktās drošības aizsargjoslas Babītes pagastā noteiktas netiek, jo teritorijā neatrodas
šādi objekti.
6.3.5. TAUVAS JOSLAS
(1) Saskaņā ar „Zvejniecības likumu”, jānosaka sauszemes joslas gar ūdeņu krastiem, kas paredzētas ar zveju
vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un
tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos
nepieder valstij.
(2) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm un zemes īpašumu plānos tā
apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.
(3) Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz ūdens (mākslīgi
izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju plāniem.
(4) Dabiskās tauvas joslas platums ir:
1) gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m;
2) gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m.
(5) Plānojumā nav noteiktas tauvas joslas, jo tās ir šaurākas par 10 m, plānojumā izmantotā pamatnes mēroga
dēļ. Tauvas joslas nosakāmas izstrādājot teritoriju detālplānojumus, hidrotehnisko būvju projektus un veicot
teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu ar mēroga precizitāti 1:2000 un 1:500.

7.

REKOMENDĀCIJAS TURPMĀKAI PAGASTA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI UN PLĀNA ĪSTENOŠANAI

7.1.

KOPĪGO INTEREŠU TERITORIJAS UN RISINĀMIE JAUTĀJUMI

Babītes pagastam ir vairākas kopīgu interešu teritorijas ar saviem kaimiņiem: Rīgas un Jūrmalas pilsētām,
Mārupes, Salas un Valgundes pagastiem.
7.1.1. TRANSPORTA UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS JOMĀ.
Ar Rīgas pilsētu, Satiksmes ministriju un Jūrmalas pilsētu jāturpina risināt Rīgas Ziemeļu transporta
koridora attīstības jautājumus, gan paredzot Rīgas apvedceļa A5 trases turpinājumu, gan
savienojumu ar autoceļu A10 (Rīga Ventspils) un atrisinot transporta mezgla izkārtojumu pie
Priedaines;
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Ar Satiksmes Ministriju, Rīgas rajonu un Salas pagastu jārisina A9 (Rīga - Liepāja) un A10 (Rīga Ventspils) autoceļu savienojums ar tiltu pār Gāti;
Ar Jūrmalas pilsētu, Salas pagastu un Zemkopības un Satiksmes ministrijām jāatrisina Varkaļu kanāla
slūžu darbība un īpašuma tiesību jautājumi;
Ar Rīgas plānošanas reģionu, Rīgas rajonu, Satiksmes Ministriju, VAS „Starptautisko lidostu „Rīga” un
Mārupes pagastu jārisina lidostas “Rīga” perspektīvās attīstības ietekme uz Babītes pagasta
attīstības teritorijām un iedzīvotāju drošību, , tajā skaitā 2.un 3.skrejceļa būvniecību, kā arī lidojumu
drošību apdraudošo objektu būvniecības saskaņošanu likuma „Par aviāciju 41.panta paredzētajā
kārtībā.
Ar Rīgas pilsētu un Jūrmalas pilsētu jārisina Rīgas attīrīšanas iekārtu dūņu lauku ietekmes uz vides
kvalitāti samazināšanu Babītes pagastā;
Ar Rīgas pilsētu, Jūrmalas pilsētu, Satiksmes Ministriju un Ekonomikas ministriju jārisina Eiropas
nozīmes veloceliņa EV-10 renovācijas un attīstības jautājumi.
Ar Mārupes pagastu - pašvaldības ceļu saglabāšana un attīstība no Brīvkalniem līdz Skultei un no
Dzilnuciema līdz Pelēm

7.1.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS JOMĀ.
Ar visām kaimiņu pašvaldībām saskaņojami vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un tā grozījumi,
detālplānojumi un to grozījumi, būvieceres un būvprojekti kas paredz teritoriju apbūvi un attīstību
administratīvo robežu tuvumā un var ietekmēt kaimiņpagastu teritoriju attīstību.
Ar Mārupes pagastu savstarpēju optimālu izglītības modeļa izveidošana izmantojot Mārupes un
Babītes pagastu izglītības iestādes.
7.1.3. VIDES AIZSARDZĪBAS UN VIDES KVALITĀTES, KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS UN TŪRISMA
ATTĪSTĪBAS JOMĀ.
Ar Rīgas pilsētu un Valgundes pagastu jāveicina kultūrvēsturiskās teritorijas “Ziemassvētku kauju
vietu” aktīvāka iesaiste tūrisma apritē un vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
„Kalnciema – Nordeķu kāpu dabas parka” izveidošana un tās izmantošana rekreācijas un tūrisma
vajadzībām.
Ar Rīgas pilsētu jārisina mežu masīva pie Imantas turpmākā apsaimniekošana, kā arī visu pārējo
Rīgas pilsētai piederošo meža teritoriju apsaimniekošana un saglabāšana rekreācijas funkciju
nodrošināšanai.
Ar Rīgas pilsētu un Jūrmalas pilsētu jārisina turpmākā Spilves poldera uzturēšana, lai nodrošinātu
apdzīvoto teritoriju kvalitatīvas attīstības iespējas un iedzīvotāju drošību.
Ar Jūrmalas pilsētu jārisina turpmākā Babītes poldera uzturēšana, lai nodrošinātu apdzīvoto teritoriju
kvalitatīvas attīstības iespējas un iedzīvotāju drošību.
Ar Mārupes pagastu un Vides ministriju jārisina ekotūrisma attīstība Cenu tīrelī.
Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Salas pagastu jāizskata lietderība izstrādāt
kopēju Babītes ezera attīstības plānu, ietverot Babītes ezera apsaimniekošanas jautājumus.
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Ar Mārupes pagastu un Rīgas pilsētu jārisina kopēja golfa laukuma attīstība un tā apkalpes centra
izvietošana un Božu ūdenskrātuves apkārtnes sakārtošana un rekreācijas zonas izveidošana.
Ar Jūrmalas un Rīgas pilsētām jārisina ūdensteces – Hapaka grāvis, sakārtošana un uzturēšana.

7.2.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZMAIŅAS (GROZĪJUMI)

Babītes pagasta Teritorijas plānojuma izmaiņas veicamas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildus
darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas
plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi.
7.3.

REKOMENDĀCIJAS TURPMĀKAJAM PLĀNOŠANAS PROCESAM
7.3.1. NEPIECIEŠAMIE OTRĀ LĪMEŅA PLĀNOJUMI UN TO IZSTRĀDES SECĪBA (T.SK. CIVILĀ AIZSARDZĪBA)

(1) Tuvāko 3-5 gadu laikā izstrādājamie projekti un plānojumi.

1) Kanalizācijas sistēmas sakārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu „Tehniski ekonomiskā
pamatojuma/novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 12
Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā” – Piņķu, Babītes un Priežciema pieslēgšana Piņķu NAI
(1.alternatīva)
2) Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un attīstība Babītes, Piņķu ciemā un Priežciemā saskaņā ar
izstrādāto projektu „Tehniski ekonomiskā pamatojuma/novērtējuma ziņojumu sagatavošana
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā”.
3) Pirmās kārtas turpmākā izpēte savienojumam un šķērsojumam ar valsts galveno autoceļu A-10
Piņķu ciemā.
4) Turpmākā izpēte savienojumam un šķērsojumam ar valsts galveno autoceļu A-5 starp Beberiem
un Piņķiem.
5) Meliorācijas sistēmas pārkārtošana un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija Babītes poldera
teritorijā.
6) Robežu precizēšana, izlīdzināšana un uzmērīšana ar kaimiņu pašvaldībām.
7) Gājēju un riteņbraucēju “Piņķi - Babītes dzelzceļa pietura” koridora trase ar organizētām un
labiekārtotām gājēju pārejām pār valsts autoceļiem;
8) Cenu tīreļa atpūtas taku un ceļu tīkla izveide, ietverot skatu torņa izbūvi.
9) Publisku peldvietu izveide un labiekārtošana pie Božu ūdenskrātuves, Piņķu ūdenskrātuves un
Beberbeķu ezera.
10) Pagasta Civilās aizsardzības plāna izstrāde.
11) Vēsturiskās apbūves izvērtējums un vēsturisko ciemu plānojumi – Kaupu, Vīkuļu, Skārdu ciema
un Dzilnu ciema vēsturiskās apbūves teritorijās.
(2) 5-10 gadu laikā izstrādājamie projekti un plānojumi.
1) Kanalizācijas sistēmas sakārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu „Tehniski ekonomiskā
pamatojuma/novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 12
Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā” – Piņķu, Babītes un Priežciema pieslēgšana Rīgas – Jūrmalas
spiedvadam un notekūdeņu attīrīšana Daugavgrīvas NAI (3.alternatīva).
2) Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un attīstība Babītes, Piņķu ciemā un Priežciemā saskaņā ar
izstrādāto projektu „Novērtējuma ziņojums ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītes
pagastā”.
3) Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Mežārēs, Brīvkalnos un Vīkuļos (II kārta).
4) Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Skārduciemā, Dzilnuciemā un Lapsās (III kārta).
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5) turpmākā izpēte savienojumam un šķērsojumam ar valsts galveno autoceļu A-9 starp Skārduciemu
un Dzilnuciemu.
6) Meliorācijas sistēmas pārkārtošana un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija Dzilnupes poldera
teritorijā.
7) Gājēju un riteņbraucēju “Piņķi - Annas” koridora trase rekreācijas vajadzībām gar Babītes ezera
krastu (dambi).
8) Meliorācijas sistēmas pārkārtošana un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija Trenču poldera teritorijā.
9) Meliorācijas sistēmas pārkārtošana un hidrotehnisko būvju (aizsargdambja un sūkņu stacijas)
izbūves pabeigšana Bļodnieku poldera teritorijā.
7.3.2.

TURPMĀKĀS IZPĒTES UN PLĀNOŠANAS TERITORIJAS

Nacionālas nozīmes satiksmes infrastruktūras teritorijas ir teritorijas, kas nepieciešamas valsts galveno
autoceļu, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai. Lidostas „Rīga” lidlauka perspektīvai
attīstībai un būvniecībai paredzētās teritorijas plānojumā noteiktas kā „Lidostas Rīgas tālākās attīstības
teritorijas”.
Turpmākā izpētes un plānošanas teritorija Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2007.gada redakcijā tiek
noteikta teritorijai, kurā tiek plānota Rīgas Ziemeļu transporta koridora attīstība gan paredzot Rīgas apvedceļa
A-5 trases turpinājumu, gan savienojumu ar autoceļu A-10 (Rīga-Ventspils), atrisinot transporta mezgla
izkārtojumu pie Priedaines. Sadarbībā ar Rīgas pilsētu, Jūrmalas pilsētu un Satiksmes ministriju jārisina
jautājums par plānotās trases novietnes precizēšanu.
Ņemot vērā lidostas “Rīga” perspektīvās attīstības plānus var paplašināties gaisa satiksmes radītā trokšņu
piesārņojuma diskomforta zona. Lidostas Rīgas tālākās attīstības teritorija tiek noteikta paralēli jau esošajai
skaņas diskomforta zonai apmēram viena km attālumā rietumu virzienā, paredzot šo teritoriju
paplašināšanos un ievērojot riska faktoru, trokšņu un skaņas diskomforta zonu izplešanos. Teritorijā jāievēro
papildus prasības un kārtība objektu būvniecībai, ierīkošanai, izvietošanai un apzīmēšanai, kas noteikti LR
likuma „Par aviāciju” 41.pantā.
Turpmākās izpētes un plānošanas teritorija savu statusu zaudē, ja valsts galvenais autoceļš vai publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūra ir uzbūvēta un visa rezervētā teritorija nav nepieciešama satiksmes
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, kā arī ja teritoriju izpētes rezultātā Satiksmes ministrija vai tās
deleģēta institūcija pieņem lēmumu, ka atsevišķā teritorijā valsts galveno autoceļu vai publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras izbūve nav lietderīga.
7.3.3.

ATSEVIŠĶU OBJEKTO PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA

Atsevišķu objektu projektēšana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem, Babītes pagasta
Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumiem un/vai spēkā esošajiem detālplānojumiem.
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7.3.4.

NEPIECIEŠAMIE DETĀLPLĀNOJUMI

Teritorijas, kurām nepieciešama detālplānojumu izstrāde noteiktas Babītes pagasta teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu punktā 2.7.3. un 2.8. un Latvijas normatīvajos aktos, kā arī teritorijas plānojuma plānā
„Detālplānojumu teritorijas“. Plānā ietverti arī spēkā esošie detālplānojumi un to teritorijas, kā arī teritorijas
kurām ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar Babītes pagasta padomes lēmumu. Saistošie noteikumi regulāri
jāpapildina (jāaktualizē) ar informāciju par uzsāktajiem un spēkā esošajiem detālplānojumiem.
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1.pielikums
DARBĀ IZMANTOTIE DATU AVOTI.

1. Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums, 2007.gads.
2. Rīgas rajona Padome, Rīgas rajona plānojums (no 1997. līdz 2003. gadam) ar grozījumiem,
Rīga,1997./ 2001.
3. Rīgas rajona padome, Rīgas rajona teritorijas plānojums (no 2007. līdz 2019.gadam) 1.redakcija, Rīga,
2007.
4. Kaimiņpašvaldību teritoriju plānojumi:
-

Rīgas Teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

-

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns 1995.-2007.gads, ar grozījumiem līdz 2009.gadam

-

Salas pagasta Teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

-

Mārupes pagasta Teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam.

-

Olaines pagasta Teritorijas plānojums.

5. Babītes pagasta Tautas deputātu padomes 10.02.1993. lēmums „Par apdzīvoto vietu nosaukumiem
Babītes pagastā”.
6. „Daži vērtējumi un ieteikumi, kuri varētu būt noderīgi Babītes pagasta plānotājiem, izstrādājot jauno
Babītes teritoriālo plānu” (Andris Roze arhitekts, pilsētplānotājs, 2006.gads.)
7. G.Eberhards „ Latvijas jūras krasti.” (Latvijas universitāte, 2003.gads)
8. P.Belte „ Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas ar apkārtni” vēsturisks apskats (1935.gads)
9. Valsts Zemes dienesta centrālā arhīva materiāli:
-

„Rīgas rajona lauku apdzīvoto vietu robežu noteikšanas tehniskā lieta”, Republikāniskais
zemes ierīcības projektēšanas institūts LATGIPROZEM,1980.gads.

-

„Rīgas rajona Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija uzskaitē ņemamo un reģistrējamo
lauku apdzīvoto vietu robežplāni”, 1979.un 1983.gads.

-

„Rīgas rajona derīgie izrakteņi” Republikāniskais zemes ierīcības projektēšanas institūts
LATGIPROZEM, 1962.gads.

-

„Rīgas rajona Babītes ciema padomes Bulduru dārzkopības sovhoztehnikuma situācijas
kontūru platību aprēķināšanas lieta”, Republikāniskais zemes ierīcības projektēšanas institūts
LATGIPROZEM, 1972.gads.

-

„Rīgas rajona Babītes ciema Bulduru sovhoztehnikuma Valsts zemes pamatuzskaites
situācijas kontūru platību aprēķināšanas lieta”, Latvijas valsts Zemes ierīcības projektēšanas
institūts „ZEMESPROJEKTS”, 1987.gads.

10. Babītes vidusskolas novadpētniecības muzeja materiāli, vadītāja A.Kvēpa.
11. Piņķu Jāņa draudzes interneta mājas lapa www.pinkubaznica.lelb.lv .
12. Projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums „Meliorprojekts” „Rīgas rajona Babītes ezera
apsaimniekošanas noteikumi” (1992.gads)
13. VSIA „Meliorprojekts” „Babītes pagasta teritorijas applūduma zonas noteikšana” (2006.gads)
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14. VSIA „Meliorprojekts” „Informācijas sagatavošana par Latvijas polderu platībām” (2006.gads)
15. Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts „Babītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi” (1999.gads)
16. Starptautiskās lidostas “Rīga” attīstības ģenerālplāns. (Rīga, 1998.gads)
17. Latvijas Akustiķu apvienība, “Starptautiskās lidostas “Rīga” darbības trokšņa mērījumi, prognozes un
zonējuma korekcijas”. (Rīga, 2000.gads)
18. Projekts „Tehniski ekonomiskā pamatojuma/novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstībai 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā” (Latvijas Vides ministrija sadarbībā ar
COWI A/S, 2006.g.).
19. Informatīvs ziņojums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta īstenošanu (Rīga 2007.gads).
20. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras interneta mājas lapa www.meteo.lv .
21. Zemes ģeoloģiskās uzbūves izpēte saimniecībā „Slēperi”, Babītes pagastā, Rīgas rajonā. (A/S
„Pilsētprojekts” 2001.gads.)
22. Pārskats par inženierģeoloģisko izpēti „Salienas Ziemeļu parkā” Babītes pagastā, Rīgas rajonā. (SIA
„ĢEO” , 2006.gads.)
23. „Priekšlikumu izstrāde Nacionālā plāna plūdu risku novēršanai un samazināšanai” (VSIA „Vides
projekti” sadarbībā ar SIA „Nāra” 2007.gads).
24. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra „Pārskats par Babītes pagasta pazemes
ūdeņiem” (2007.gads)
25. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra „Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Babītes pagastā” (2007.gads)
26. VSIA „Meliorprojekts” „Par iespējamā applūduma no Lielupes noteikšanu Rīgas rajona Babītes pagastā
Bļodnieku poldera teritorijā” (2008.gads)
27. SIA „AB Timber” valdes loceklis O.Suveizda un LLU Meža fakultātes Mežkopības katedras docente,
eksperte I.Straupe „Ekspertu atzinums par biotopiem Babītes pagasta Bļodnieku poldera teritorijā”
(2008.gads)
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2.pielikums
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
satura atbilstība
Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” prasībām
Prasība
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
nosaka:

Punkts
MK not.
Nr.883
3.p.
4.p.

• teritorijas pašreizējo izmantošanu;

4.1.

• rekreācijas, tūrisma, izglītības, kultūras,
sporta, zinātnes un sociālās infrastruktūras
teritorijas un objektus;

4.2.

• zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu un
atradņu teritorijas;

4.3.

• īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās
teritorijas un kultūras pieminekļus;

4.4.

• īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
mikroliegumus un saudzējamās ainaviskās
teritorijas;

4.5.

Piezīme par prasību izpildi

I sējums. Paskaidrojumu raksts

I daļa. „Babītes pagasta pašreizējās situācijas
raksturojums un teritorijas attīstības
priekšnoteikumi”.
II daļa. „Babītes pagasta perspektīvā attīstība”.
Aprakstīts I daļā „Babītes pagasta pašreizējās
situācijas raksturojums un teritorijas attīstības
priekšnoteikumi”un attēlota kartē „Babītes pagasta
teritorijas pašreizējā izmantošana”
Aprakstīts nodaļās: 2.6.Publiskās apbūves
teritorijas, rekreācijas un tūrisma nozares attīstība;
6.1.Teritoriju izmantošanas veidu iedalījums, 6.2.
Plānojuma risinājumi un pamatojumi - 6.2.2.
Sociālās infrastruktūras, izglītības, kultūras un
pakalpojumu attīstība, 6.2.5. Rekreācijas, sporta un
tūrisma attīstība un attēlots kartē kartē „Babītes
pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana”.
Aprakstīts nodaļās: 2.1. Dabas apstākļi; ,
3.2.3.Derīgo izrakteņu ieguve; 3.2.4. Pazemes
ūdeņu resursi; 6.1.Teritoriju izmantošanas veidu
iedalījums, un attēlotas kartēs „Babītes pagasta
teritorijas pašreizējā izmantošana” un „Babītes
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”
Aprakstīts nodaļās: 2.3.2. kultūrvēsturiskais
mantojums, un attēlotas kartēs „Babītes pagasta
teritorijas pašreizējā izmantošana” un „Babītes
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”
Aprakstīts nodaļās: 2.2. Ainavas un dabas
teritorijas , un objekti un attēlotas kartēs „Babītes
pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana” un
„Babītes pagasta teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana”

• valsts aizsardzības teritorijas un objekti,
civilās aizsardzības objektus;

4.6.

Aprakstīts nodaļā: 2.8.2. Civilās aizsardzības
sistēma, Valsts aizsardzības teritorijas un objekti.

• riska teritorijas un objektus;

4.7.

Aprakstīts nodaļā: 2.8. Īpašumu apdraudējuma riski
un attēlotas kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi
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teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi”
• nacionālas nozīmes l/s teritorijas,
meliorētās zemes, polderus, hidrotehniskās
būves un apmežošanas teritorijas;

• būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā arī
teritorijas, kurām nepieciešama īpaša
inženiertehniskā sagatavošana;

• inženierkomunikāciju
un
transporta
teritorijas (trases), objektus, maģistrālos
tīklus, ostu teritorijas, trokšņu zonas,
prasības
satiksmes
organizācijas
pilnveidošanai un ceļu satiksmes drošības
uzlabošanai,
330 kV
un
110 kV
elektroenerģijas pārvades tīklus un 20 kV
elektroenerģijas sadales tīklus;
• objektu teritorijas, kuru izvietojumam
atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteiktas
īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums, un
rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas rada
paaugstinātu piesārņojumu vidē, troksni vai
cita veida traucējumus, kas kaitīgi videi un
cilvēkiem;
• virszemes ūdeņu pirmās pakāpes pieteku
sateces baseinus, ūdenstilpju izvietojumu,
ūdens
ņemšanas
un
notekūdeņu
novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas būvju
un organizēto peldvietu izvietojumu,
pazemes ūdeņu aizsardzības teritorijas un
plūdu riska teritorijas;

• citas teritorijas, objektus un prasības
saskaņā
ar
nacionālo
plānojumu,
plānošanas reģiona vai rajona pašvaldības
plānojumu un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma darba uzdevumu;
• tauvas joslas;
• aizsargjoslas
(aizsardzības
zonas)
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma mēroga noteiktībai.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

Aprakstīts nodaļās: 2.5.4. Meliorācija un
hidrotehniskās būves; 3.2.1. Lauksaimniecība un
zvejniecība; 6.2.4. (4) Meliorācija un hidrotehniskās
būves; un attēlotas kartē „Galvenās aizsargjoslas
un citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi”
Aprakstīts nodaļā: 2.8.3. Būvniecībai nelabvēlīgās
teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešama īpaša
inženiertehniskā sagatavošana un attēlotas kartē
„Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas
izmantošanas apgrūtinājumi”
Aprakstīts nodaļās: 2.5 Inženierinfrastruktūra un
apgādes tīkli; 2.4. Satiksmes infrastruktūra un
sakari; 2.8.1. Riska teritorijas un objekti; 6.2.
Galvenie plānotie risinājumi; 6.2.3. Transporta un
satiksmes infrastruktūras attīstība un 6.2.4.
Inženiertehniskās apgādes attīstība; un attēlotas
kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas
izmantošanas apgrūtinājumi”
Aprakstīts nodaļās: 2.5.7. Vides kvalitāte; 2.8.
Īpašumu apdraudējuma riski un esošās
rūpnieciskās ražošanas teritorijas attēlotas kartē
kartēs „Babītes pagasta teritorijas pašreizējā
izmantošana”

Aprakstīts nodaļās: 2.1.2. Ūdeņi; 2.5.1.
ūdensapgāde un kanalizācija; 2.5.5. Ugunsdzēsības
ūdensapgādes sistēmas; 2.6.5. Sporta un
rekreācijas būves , peldvietas; 2.8. Īpašumu
apdraudējuma riski; 6.2. Galvenie plānotie
risinājumi; 6.2.5. Rekreācijas, sporta un tūrisma
attīstība un attēlotas kartē „Galvenās aizsargjoslas
un citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi”
Aprakstīts nodaļās: 4.1. Nacionālais un Rīgas
reģiona plānojums; 4.2. Plānošana Rīgas rajona
administratīvajā teritorijā; pašvaldības darba
uzdevuma nosacījumi ievēroti.
Aprakstīts nodaļā: 6.3.Aizsargjoslas un Tauvas
joslas
Aprakstīts nodaļā: 6.3. Aizsargjoslas un Tauvas
joslas un attēlotas kartē „Galvenās aizsargjoslas un
citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi”; Pask.
Raksta 4.pielikums – Piņķu baznīcas aizsardzības
zonas projekts.
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Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
vai tā grozījumu kartēs (plānos) norāda:
• koordinātu sistēmu;
• koordinātu tīklu;
• nosaukumu;
• mērogu;
• lietotos apzīmējumus;
• izstrādātāju;
• ja kartes izdruka ir veikta citā mērogā
nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus
mērogam norāda arī pamatnes
noteiktību.
Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda
informācija:
• teritorijas pašreizējās izmantošanas
apraksts un teritorijas attīstības
priekšnoteikumi;
• teritorijas attīstības mērķi un virzieni;
• vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānojuma risinājumu apraksts un
pamatojums.
Grafiskajā daļā ietilpst:
• topogrāfiskā karte;
• karte, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana;
• karte, kurā parādīta teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana, nosakot:
- plānoto maģistrālo inženiertehnisko
komunikāciju
un
satiksmes
infrastruktūras izvietojumi;
- aizsargjoslas;
- teritorijas,
kurām
izstrādājami
detaļplānojumi;
- citas kartes.
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos iekļauj:
• informāciju par atļauto un aizliegto
teritorijas izmantošanu;
• piekļūšanas noteikumus;
• zemes
vienību
sadalīšanas,
apvienošanas un robežu pārkārtošanas
noteikumus;
• prasības apbūves intensitātei un
blīvuma rādītājiem;
• prasības augstuma ierobežojumiem;
• pagalma noteikumus;
• prasības redzamības nodrošinājumam;
• prasības attālumiem starp būvēm,

18.p.

III sējums
Grafiskā daļa.

23.p.

I sējums Paskaidrojumu raksts
I daļa. Babītes pagasta pašreizējās situācijas
raksturojums un teritorijas attīstības
priekšnoteikumi.

23.1.

II daļa. Babītes pagasta perspektīvā attīstība.
23.2.
23.3.
24.p.
24.1.
24.2.

III sējums
Grafiskā daļa.

24.3.

I sējums Paskaidrojumu raksts
II daļa. Shēmas par Babītes pagasta
perspektīvo attīstību.

24.3.1.
24.3.2.
24.3.3.
24.3.4.
25.p.
25.1.

II sējums. Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi.
5.2.; 5.3.

25.2.

4.1.4.; 4.1.8.; 4.1.10.; 5.5.

25.3.

4.nodaļa

25.4.

5.6.; 7.nodaļas apakšpunkti

25.5.
25.6.
25.7.

5.12.; 7.nodaļas apakšpunkti
5.16.
5.19.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

inženierkomunikācijām;
prasības būvju atbilstībai zemes
vienības robežām;
prasības jaunveidojamo zemes vienību
minimālajām platībām;
prasības ēku un būvju konstruktīvajām
daļām un elementiem;
prasības ārtelpas elementiem;
prasības
inženierkomunikāciju
būvniecībai,
rekonstrukcijai,
ekspluatācijai;
prasības
jaunai
satiksmes
infrastruktūrai un esošās infrastruktūras
rekonstrukcijai;
prasības degvielas un gāzes uzpildes
stacijām un citiem riska objektiem;
prasības automašīnu un velosipēdu
novietošanai;
prasības saimniecības ēkām un būvēm,
kas paredzētas mājlopiem;
prasības ēku un būvju rekonstrukcijai,
restaurācijai un remontam;
prasības teritorijas, ēku un būvju
uzturēšanai;
prasības ēkas un būves vai to daļu
funkcionalitātes maiņai;
prasības dabas teritoriju izmantošanai
un apstādījumu ierīkošanai;
prasības teritorijas labiekārtojumam un
elementiem,
to
vizuālajam
un
mākslinieciskajam noformējumam;
prasības
īpaši
aizsargājamo
kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras
pieminekļu aizsardzībai;
prasības īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju izmantošanai;
prasības lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs un meža zemēs, kurām
nepieciešama transformācija;
derīgo izrakteņu atradnes;
tauvas joslas;
aizsargjoslas;
prasības, ko nosaka upju baseina
apgabala apsaimniekošanas plāns (ja
tāds ir), tai skaitā pasākumu
programmu;
ūdenstilpju
apsaimniekošanas
noteikumus (ja tādi ir);
prasības zemes vienībām, uz kurām

25.8.
25.9.

5.9.
5.8.; 7.nodaļas appakšpunkti

25.10.

4.nodaļa; 7.nodaļas apakšpunkti

25.11.

5.14.

25.12.

5.15.

25.13.

5.24.; 5.25.; 5.26.; 5.27.; 7.11.

25.14.

5.23.; 7.10.; 3. un 5.pielikums

25.15.

6.4.

25.16.

6.1.; 6.2.; 6.3.

25.17.

5.13.

25.18.

5.10.

25.19.

5.4.

25.20.

5.11.

25.21.

5.30.; 7.14.

25.22.

5.17.

25.23.

8.nodaļa

25.24.

7.14.3.(5)

25.25.

5.35.

25.26.
25.27.
25.28.

5.18.; 7.9.
5.21.
5.20.

25.29.

Nav upju baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna. (skat. I sējuma nodaļu 2.1.2.)

25.30.

7.14.3.(1) un (5)
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iesāktā apbūve vai saimnieciskā
darbība nav atbilstoša teritorijas
plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
• prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta
līdz jauna vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma spēkā stāšanās
dienai;
• būvtiesību īstenošanas kārtību;
• prasības detālplānojumiem;
• spēkā esošo detālplānojumu sarakstu,
kura papildinājumi nav grozījumi
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos;
• citas prasības un aprobežojumus;
• Polderu apsaimniekošanas nosacījumi
• Prasības applūstošajām teritorijām
• Aizsardzība pret trokšņiem
• Vides pieejamība
• Stihiju postījumu atjaunošana
• Reljefa un augsnes virskārtas
aizsardzība
• Meliorācijas sistēma, grāvji
• Būvlaides
• Pazemes telpa
• Teritorijas
inženiertehniskā
sagatavošana
Pārskatā par vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:
• vietējās pašvaldības lēmumi par
vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba
uzdevuma
apstiprināšanu,
sabiedriskās
apspriešanas
organizēšanu un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma apstiprināšanu;
• sabiedriskās apspriešanas materiāli;
• ziņojums par vērā ņemtajiem un
noraidītajiem fizisko un juridisko
personu
priekšlikumiem
un
iebildumiem;
• institūciju
sniegtā
informācija,
nosacījumi un atzinumi;
• ziņojums par institūciju nosacījumu
ievērošanu;
• ziņojums par vietējās pašvaldības
teritorijas
plānojuma
atbilstību
augstāka līmeņa teritorijas plānojuma
prasībām;
• cita informācija, kas izmantota vietējās

25.31.

2.5.

25.32.

2.6.

25.33.
25.34.
25.35.

1.pielikums
2.7.(3); 2.8.
2.pielikums

25.36.
5.29.
5.36.
5.22.
5.34
5.32.
5.31.
5.28.
5.7.
5.18.
5.37.
26.p.
26.1.

IV sējums. Pārskats par teritorijas
plānojuma izstrādi
1.daļa

26.2.
26.3.

2.daļa
2.daļa

26.4.

3.daļa

26.5.

3.daļa

26.6.

1.daļa

26.7.

4.daļa
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pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādei.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu
izstrādā, ņemot vērā;
• spēkā esošo teritorijas plānojumu (ja
tāds ir);
• attiecīgās
vietējās
pašvaldības
politiskas dokumentus, t.i. pašvaldības
teritorijas
plānojumu
attīstības
programmu;
• zemes īpašumu struktūru;

27.p.
27.1.

Aprakstīts I sējuma I daļas nodaļā 1.3. Agrākie
plānojumi un 1997.gada Babītes pagasta
ģenerālplāna izvērtējums. (5.pielikums)

TPL*
6.pants
ceturtā
daļā
3.p.,
27.2.
27.3.

Aprakstīts I sējuma I daļas Ievadā un nodaļā
1.3. Agrākie plānojumi un 1997.gada Babītes
pagasta ģenerālplāna izvērtējums, kā arī
izstrādāta jauna Attīstības programma.
Aprakstīts I sējuma I daļas nodaļā 3.4.1. Zemes
īpašumu struktūra un izmantošana
Darba uzdevums pievienots un ievērots – IV
sējuma I daļā.

• darba uzdevumu plānojuma izstrādei;

27.4.

• augstāka plānošanas līmeņa teritorijas
plānojumu, nacionālās programmas un
nozaru attīstības plānus;

27.5.

Aprakstīts I sējuma II daļas nodaļās: 4.1.
Nacionālais un Rīgas reģiona plānojums,
nacionālās programmas; 4.2. Plānošana Rīgas
rajona administratīvajā teritorijā;

27.6.

Aprakstīts I sējuma II daļas nodaļās: 4.2.
Plānošana Rīgas rajona administratīvajā teritorijā;
4.3. Rīgas un Jūrmalas pilsētu attīstība.

• to vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumus un attīstības programmas,
kuras robežojas ar plānojamo teritoriju;
• valsts institūciju un pašvaldību
plānošanas dokumentus, kuri attiecas
uz plānojamo teritoriju;
• īpaši aizsargājamo dabas un
kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras
pieminekļu
aizsardzības
un
izmantošanas noteikumus un dabas
aizsardzības plānus;
• vides pārskatu un kompetentās
institūcijas atzinumu par vides
pārskatu saskaņā ar likumu;

27.7.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā
koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu
topogrāfisko karti ar mēroga noteiktību
1:10000, bet atsevišķām teritorijas daļām,
ja nepieciešams, mērogā 1:5000 vai
1:2000.

28.p.

27.8.

27.9.

Izmantoto datu avoti pievienoti I sējuma
1.pielikumā un IV sējuma 4.daļā.
Aprakstīts I sējuma I daļas nodaļās: 2.2.4. Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas un objekti;
2.3.2. Kultūrvēsturiskais mantojums.
Vienlaicīgi ar Teritorijas plānojuma izstrādi ir
veikts arī Stratēģiskais Ietekmes uz vidi
novērtējums un saņemts atzinums. Skat. IV
sējuma 5.daļā.
Plānojuma izstrādei izmantoti Latvijas
ģeotelpiskās informācijas aģentūras dati un
vienkāršotā topogrāfiskā karte ar mēroga
noteiktību M 1: 10 000 un izmantoti Latvijas
Valsts Zemes dienesta kadastra informācijas
dati.

TPL* – Teritorijas
plānošanas likums

3.pielikums
TERITORIJU IZMANTOŠANAS VEIDI un APZĪMĒJUMI
TERITORIJU IZMANTOŠANAS VEIDI salīdzinājums ar nekustama īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju, ēku tipiem
Teritorijas izmantošana

Tonālais
(1)
apzīmējums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
atbilstoši 20.06.2006. MKN Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”
(spēkā ar 12.07.2006.)

18.04.2006. MKN Nr.305 „ Kadastrālās
vērtēšanas noteikumi”

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
(turpmāk – lietošanas mērķis) ir noteiktā
zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai
zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka
zemes vienībai, zemes vienības daļai
atbilstoši detālplānojumam, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumam vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
uzsāktai zemes vai būves izmantošanai
(turpmāk – likumīga izmantošana). (2.p.)

Ēku tipu grupa un ēku tipi

Zeme, uz kuras apbūve nav primārā teritorijas izmantošana

DABAS TERITORIJAS
ŪDEŅI /Ū/

MEŽI un PURVI /DM/

Zils

Zilzaļš

0301 Publiskie ūdeņi
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā
vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0303 Dīķsaimniecība
0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu
0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība
0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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KAPSĒTAS /DK/

APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS /DA/
/parki, mežaparki, skvēri, ielu joslu
apstādījumi, pagalmu un krastmalu
apstādījumi/

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS
TERITORIJAS
/ aizsargājamās un kultūrvēsturiski nozīmīgās
iekārtotās teritorijas/

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS (LA)

94

Brūni zaļš

0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve

Kulta ēkas

Tumši zaļš

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā
vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve

Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Apjumtas vasaras estrādes
Hidrometeoroloģiskās un aeroloģiskās stacijas

0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu
0301 Publiskie ūdeņi
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā
vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas

--------------------------------------------------------

teritorija ar
violetu
diagonālsvītrojumu

Gaiši zaļš

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
0303 Dīķsaimniecība
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu

Dārza mājas
Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas
Moteļu ēkas
Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu
un moteļu ēkas
Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Lauksaimniecības nojumes
Lauksaimniecības šķūņi
Stiklotas siltumnīcas
Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa
sienām
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apbūve
1004 Zivsaimniecības un zivjaudzētavu
apbūve
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve

ATMATU ZĀLĀJI, KRŪMĀJI UN MEŽU
PUDURI / tikai pašreizējā izmantošana/

Zaļš

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem

95
Pārtikas un kombinētās lopbarības ražošanas un
pārstrādes ēkas un elevatori
Kokapstrādes ēkas
2
Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m , lopkopības,
putnkopības un zvērkopības ēkas
Graudu, sēklu, dārzeņu un augļu pirmapstrādes ēkas
Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas garāžas
Zivsaimniecības ēkas
Zivju audzētavu baseinu nojumes
Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa
sienām
Dārza mājas

Apbūves teritorijas
DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA /Dz/
Nosakot dzīvojamās apbūves klasifikāciju un
iedalot to viensētu, savrupmāju un daudzstāvu
dzīvojamajā apbūvē, ņemti vērā divi galvenie
kritēriji: teritorijas izmantošana un apbūves un ar
to saistītās teritorijas loma apdzīvojuma telpiskajā
struktūrā. Tas liek nošķirt divus ciemu apbūves
struktūrā atšķirīgus apbūves tipus. Vienu no tiem
veido savrupmājas-(šobrīd normatīvajos aktos
atkal tiek lietots individuālās dzīvojamās mājas
termins), otru – daudzdzīvokļu mājas, kurām ir 3
un vairāk stāvu. Ciemu teritoriju nomalēs, lai
radītu harmonisku pāreju no salīdzinoši blīvās
apbūves uz viensētām – noteiktas lauku apbūves
teritorija, kas ir tuvinātas viensētu apbūves tipam.
Ārpus ciemu robežām saglabājams tradicionālais
viensētu apbūves tips ar paplašinātu funkcionālo
izmantošanu.
• Viensētu apbūve /DzV/
→ Savrupmājas, vasarnīcas, dārza mājas
→ Viesu nami, kafejnīcas, kempingi
→ Zemnieku saimniecības

Gaiši
dzeltens

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
0303 Dīķsaimniecība
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas,
Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu
un moteļu ēkas
sabiedriskās ēdināšanas ēkas,
Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
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darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve
1004 Zivsaimniecības un zivjaudzētavu
apbūve

•

Lauku apbūve /DzL/
→ Savrupmājas, vasarnīcas, dārza mājas
→ Viesu nami, kafejnīcas, kempingi

Tumši
dzeltens
(Okers)

•

Savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzM/
→ Savrupmājas, vasarnīcas, dārza mājas
→ Rindu mājas,
→ Vietējas nozīmes sabiedriskas iestādes,
→ Vietējas nozīmes darījumu iestādes

Oranžs

•

Vairākstāvu dzīvojamā apbūve
/DzD/

0303 Dīķsaimniecība
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve

96
2

Pagrabi ar kopējo platību, mazāku par 40 m
Kūtis ar kopējo platību, mazāku par 60 m2, lopkopības,
putnkopības un zvērkopības ēkas
Lauksaimniecības šķūņi
lopkopības, putnkopības un zvērkopības ēkas
Stiklotas siltumnīcas
Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa
sienām
Kokapstrādes ēkas
Graudu, sēklu, dārzeņu un augļu pirmapstrādes ēkas
Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas garāžas
Zivsaimniecības ēkas
Zivju audzētavu baseinu nojumes
Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas,
Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu
un moteļu ēkas
sabiedriskās ēdināšanas ēkas,
Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
2
Pagrabi ar kopējo platību, mazāku par 40 m
2
Kūtis ar kopējo platību, mazāku par 60 m
Stiklotas siltumnīcas
Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa
sienām

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas
Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas
Daudzdzīvokļu vienstāva un divstāvu mājas
Tirdzniecības, atsevišķi novietotas veikalu un aptieku
ēkas
sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Sadzīves pakalpojumu ēkas
Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas
Sporta ēkas, izņemot piepūšamās angāra tipa sporta
ēkas
Valsts un pašvaldību administratīvās ēkas
Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

0702 Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve

Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas
Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas
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→
→
→
→

3-4 stāvu mājas,
6-9 stāvu mājas,
Vietējas nozīmes sabiedriskas iestādes,
Vietējas nozīmes darījumu iestādes

Brūns

97

0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu
daudzdīvokļu māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
(piemēram, dienesta viesnīcas un veco ļaužu
pansionāti)
(arī Daudzdīvokļu dzīvojamās ēkas ar publiskām
telpām ēkas pirmajos stāvos)
Tirdzniecības, atsevišķi novietotas veikalu un aptieku
ēkas
sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Sadzīves pakalpojumu ēkas
Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas
Sporta ēkas, izņemot piepūšamās angāra tipa sporta
ēkas
Valsts un pašvaldību administratīvās ēkas
Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu
apbūve
0904 Ārzemju diplomātisko dienestu,
starptautisko sabiedrisko organizāciju
pārstāvniecību ēku apbūve
0905 Reliģisko organizāciju ēku apbūve

Valsts un pašvaldību administratīvās, tiesu un muitas
ēkas
Kinoteātri, mūzikas, deju un citu plašizklaides
pasākumu ēkas
Cirka ēkas
Teātri, koncertzāles, klubi un tautas nami
Muzeji, arhīvi un bibliotēkas
Kulta ēkas
Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA /P/
Publiskās apbūves teritorijas raksturo teritoriju un
ēku pieejamība sabiedrībai un tās kā atvērtas,
publiskas telpas statuss apbūves struktūrā.
Teritoriju un apbūves pieejamības raksturs
(pagasta iedzīvotāju un citu tās apmeklētāju
interese par tām) un to telpiskā loma apbūves
teritorijas struktūrā ir publiskās apbūves teritorijas
klasifikācijas galvenie kritēriji. Sabiedrisko un
komerciestāžu apbūve neatšķiras pēc to lomas,
taču tām ir dažādas funkcijas, kas atšķiras pēc tā,
kas ir tajās veikto darbību galvenais mērķis –
noteiktu pakalpojumu sniegšana vai peļņas
gūšana. Rekreācijas objekti savukārt spēlē
pavisam citādu lomu pagasta struktūrā un ir pēc to
novietojuma ir tuvāki dabas teritorijām.
•

Sabiedrisko iestāžu apbūve
/PS/
→ Valsts un pašvaldību iestādes
→ Izglītības un zinātnes iestādes
→ Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestādes
→ Reliģiskās iestādes
→ Kultūras iestādes
→ Sporta ēkas un būves

Gaiši
sarkans
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•

•

Komerciestāžu apbūve /PK/
→ Viesnīcas
→ Tirdzniecības un pakalpojumu objekti
→ Biroji, bankas
→ Restorāni, kafejnīcas, bāri
→ Sabiedriskas iestādes
→ Satiksmes un sakaru ēkas

Rekreācijas objekti
/PR/
→ Atrakciju parki
→ Kempingi
→ Labiekārtotas telšu vietas
→ Brīvdabas estrādes
→ Labiekārtotas autostāvvietas rekreācijas
objektu apkalpošanai
→ Golfa laukumu apbūve
→ Brīvdabas sporta laukumi (atklāti) un ar
tiem saistītā apbūve

Tumši
sarkans

0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu,
drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda
izciešanas iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve

Hidrometeoroloģiskās un aeroloģiskās stacijas
Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas
Sporta ēkas, Piepūšamās angāra tipa sporta ēkas
Zooloģisko un botānisko dārzu ēkas
Ugunsdzēsības posteņu un depo ēkas
Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku,
policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0905 Reliģisko organizāciju ēku apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve

Viesnīcu ēkas, Moteļu ēkas
Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu
un moteļu ēkas
Restorāni un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas,
Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
Tirdzniecības, atsevišķi novietotas veikalu un aptieku
ēkas,
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Tirdzniecības noliktavas
Sadzīves pakalpojumu ēkas
Konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēkas
Banku iestāžu ēkas
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta ēkas
Automobiļu kopējās lietošanas degvielas uzpildes
staciju ēkas
Azartspēļu ēkas
Sadzīves pakalpojumu ēkas

Zaļa...... 0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorija ar
sarkanu
kontūru
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teritorijas
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas

Dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas, izņemot viesnīcu
un moteļu ēkas
Moteļu ēkas

Apjumtas vasaras estrādes
Vasaras kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām
verandām
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Zooloģisko un botānisko dārzu ēkas
Muzeji, arhīvi un bibliotēkas
Sporta ēkas, izņemot piepūšamās angāra tipa sporta
ēkas
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RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES
TERITORIJA /R/
• Jaukta ražošanas un komerciestāžu
apbūves teritorija /RJ/

Violets

1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve
1002 Noliktavu apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve
1004 Zivsaimniecību un zivjaudzētavu
apbūve
1005 Atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
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Rūpniecības ēkas:
Pārtikas un kombinētās lopbarības ražošanas un
pārstrādes ēkas un elevatori
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu
ražošanas ēkas
Kokapstrādes ēkas
Poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas uzņēmumu
ražošanas ēkas
Farmaceitisko, medicīnisko un ķīmisko izstrādājumu
ražošanas ēkas
Būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas
ēkas
Metāla izstrādājumu, mašīnu un iekārtu ražošanas un
remonta ēkas
Gāzapgādes uzņēmumu ēkas
Rūpniecības, transporta un citu
uzņēmumu noliktavas, izņemot lauksaimniecības un
tirdzniecības noliktavas
Dažādu uzņēmumu saldētavu ēkas, izņemot
lauksaimniecības saldētavas
Dažādu ražošanas uzņēmumu nojumes, izņemot
lauksaimniecības nojumes
Vertikālie cilindriskie virszemes rezervuāri (ar tilpumu
5000 m3 un vairāk) amonjaka, naftas, šķidro ķīmisko
un naftas produktu uzglabāšanai,
Lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavas
un glabātavas,
Lauksaimniecības šķūņi
Pagrabi ar kopējo platību, lielāku par 40 m2
Lauksaimniecības nojumes
Lauksaimniecības arkveida un angārveida noliktavas
un glabātavas
Lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas un
leduspagrabi
2
Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m , lopkopības,
putnkopības un zvērkopības ēkas
Stiklotas siltumnīcas
Siltumnīcas ar polietilēna plēvi apvilktām karkasa
sienām
Siltumnīcu apkalpes ēkas
Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas garāžas
Graudu, sēklu, dārzeņu un augļu pirmapstrādes ēkas
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Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas:
Restorāni un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Tirdzniecības ēkas
Tirdzniecības noliktavas
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Sadzīves pakalpojumu ēkas
Konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēkas
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta ēkas
Automobiļu kopējās lietošanas degvielas uzpildes
staciju ēkas

Zaļā krāsā

•

Derīgo izrakteņu ieguves teritorija /RD/

0401 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

Kūdras ieguves un apstrādes pagaidu ēkas un būves

1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1102 Lidlauku apbūve
1103 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo
lidostu un upju ostu apbūve
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve

Satiksmes un sakaru ēkas:
Autostaciju un ūdenstransporta staciju ēkas
Autobusu pieturu paviljoni
Lidostu staciju, lidmašīnu tehniskās apkopes un citas
lidostu saimniecības ēkas, Lidmašīnu angāri
Dzelzceļa transporta ēkas, Dzelzceļa pasažieru staciju
ēkas
Pasta, sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas
centru–studiju ēkas
Vieglo automobiļu garāžas ar atsevišķām bloķētām
telpām
Automobiļu un rūpniecībā nodarbinātās motorizētās
tehnikas garāžas
Automobiļu pazemes garāžas
Automobiļu daudzstāvu virszemes garāžas
Telefona centrāļu un līniju pastiprināšanas punktu ēkas

Ar gaiši
brūnu
svītrojumu

TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS /T/
•

Satiksmes infrastruktūra /TS/

Gaiši pelēkā
un
Baltā krāsā
ar noteiktām
ielu un ceļu
sarkanajām
līnijām

•

Inženiertehniskās apgādes objekti /TI/

Tumši pelēks

1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve

Inženiertehniskās un energoapgādes ēkas:
Katlumājas
Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot elektrostaciju
un transformatoru staciju ēkas
Maģistrālo naftas vadu sūkņu stacijas
Maģistrālo gāzes vadu
Kanalizācijas un meliorācijas sūkņu stacijas
Ūdensapgādes sūkņu stacijas kompresoru stacijas
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1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
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Ostas un kuģojamie kanāli (piestātnes un piestātņu
krastmalas, ostu akvatoriju būves, kuģu būvētavu
būves ), dambji (aizsprosti, ūdens izlaide- regulatori),
Apūdeņošanas hidrobūves u.c. inženierbūves
Automobiļu pazemes garāžas
Automobiļu daudzstāvu virszemes garāžas

