
13.09.2019. 

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVES LABIEKĀRTOŠANAI, PROJEKTA 

ĪSTENOŠANAS LAIKS – 2020.GADA DECEMBRIS 

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam 

Nr. 19-04-AL04-A019.2204-000001 „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”, kas iesniegts 

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada 

iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta rezultātā apkārt Piņķu ūdenskrātuvei tiks izveidots aptuveni 1.5 km garš celiņš ar 

cieto segumu, izbūvēts apgaismojums, teritorija tiks labiekārtota ar soliņiem un  atkritumu 

urnām. 

Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana veicinās veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, tiks 

sakārtota liela teritorijas daļa. Piņķu ūdenskrātuve nākotnē varētu būt viens no 

populārākajiem aktīvā tūrisma objektiem Pierīgas iedzīvotāju vidū. 

Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR. 

Publiskais finansējums: 45 000 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada februāra līdz 2020. gada decembrim. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” 

mājaslapā un sociālajos portālos.  

Jolanta Ivanova, Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja 

 

10.08.2020. 

PAŠIEM SAVA PROMENĀDE 

Jau augusta vidū plānots uzsākt Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes labiekārtošanas darbus, 

kuru rezultātā piepildīsies Babītes novada iedzīvotāju sen lolotais sapnis par pašiem savu 

promenādi – labiekārtotu gājēju celiņu ar atpūtas saliņām ap ainaviski skaisto ūdenstilpi. 

Piņķu ūdenskrātuves apkārtne gadu gaitā kļuvusi par vienu no iecienītākajām aktīvās atpūtas 

vietām Babītes novadā. No Babītes pagasta centra Piņķiem, kājām ejot Liepājas šosejas 

virzienā, tā sasniedzama vien pāris minūšu laikā. Ūdenskrātuvi no vienas puses ieskauj mežs, 

no otras – rekreācijas teritorija, kas mijas ar dažādām aktīvās atpūtas aktivitātēm paredzētiem 



sporta laukumiem. Pie Piņķu ūdenskrātuves savu mājvietu radis ūdens slēpošanas centrs, šeit 

ik gadu tiek organizētas Babītes novada vasaras sporta spēles, pludmales volejbola turnīri un 

strītbola sacensības. Ērtākai piebraukšanai 2016. gadā izbūvēts plašs automašīnu stāvlaukums, 

kur savus spēkratus bez maksas var novietot gan blakus esošā āra futbola laukuma, gan Piņķu 

ūdenskrātuves un jaunatklātās garšo vietas apmeklētāji. Pērn aktīvās atpūtas zonā līdztekus 

volejbola, futbola, strītbola un trenažieru laukumiem uzstādīti seši inovatīvi āra spēka 

trenažieri un divi āra galda tenisa galdi, kas jau guvuši lielu atsaucību gan iedzīvotāju, gan viesu 

vidū. Iegūstot aktīvās atpūtas zonas vaibstus, ūdenstilpes apkārtne kļuvusi sakoptāka, 

apdzīvotāka, radot pamatu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas paradumu maiņai. 

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja Jolanta Ivanova stāsta, ka ideja ap ūdenskrātuvi 

izbūvēt gājēju/velo celiņu ar atpūtas saliņām gaisā virmojusi jau sen. Vairāku gadu garumā 

saņemti neskaitāmi iedzīvotāju ierosinājumi par to, kā šī teritorija būtu izmantojama 

lietderīgāk. Vieni rosinājuši ap ūdenstilpi ierīkot slēpošanas trasi un mākslīgo pludmali, citi – 

paplašināt jau esošos volejbola laukumus. Tomēr vislielāko popularitāti guvusi ideja par 

promenādes – apgaismota gājēju/veloceliņa pastaigām, skriešanai, skrituļošanai vai 

braukšanai ar velosipēdu vasarā un slēpošanai ziemā – izbūvi. 

2019. gada sākumā pašvaldība savā tīmekļvietnē izsludināja elektronisku aptauju, kurā vēlreiz 

lūdza iedzīvotājus paust viedokli par šāda gājēju/veloceliņa izbūves nepieciešamību. Aptaujas 

rezultāti (ar 87,3% “par”) nepārprotami liecināja, ka gājēju celiņam ap ūdenstilpi jātop. 

Patlaban līdz projekta īstenošanas sākumam ir atlikušas vairs tikai dažas dienas – jau augusta 

vidū plānots uzsākt būvdarbus, kuru rezultātā paralēli ūdenskrātuves krastiem tiks izbūvēts 

pusotru kilometru garš apgaismots gājēju/velo/skrituļošanas celiņš, ierīkotas trīs atpūtas 

vietas ar labiekārtojuma elementiem – velo novietnēm, soliņiem, atkritumu un dzīvnieku 

ekskrementu urnām. Ūdenskrātuves stūrī,  kur atrodas ūdens slēpošanas centrs, plānots 

izbūvēt stāvlaukumu piecām vieglajām automašīnām. Tāpat plānots veikt krastu stiprināšanas 

darbus un aizbērt grāvi pie bērzu birzītes. Apbūvēti tiks divi zemes gabali – Rīgas iela 1 un “Vēja 

ziedi”. 

Projekta kopējās izmaksas – 489 128,66 eiro. Par tehniskā projekta izstrādi (SIA “BM –  

projekts”) samaksāti 5815,26 eiro (kopējā līgumsumma 6461,40 eiro). Būvdarbiem 

paredzētais finansējums – 475 927,52 eiro (tiesības veikt būvdarbus konkursa kārtībā ieguvusi 

SIA „GLUDI LM”), būvuzraudzībai (SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”) – 6134,74 eiro, bet 

autoratlīdzībai (SIA „BM-projekts”) plānots novirzīt 605,00 eiro. 

Projekta realizācijai izdevies piesaistīt finansējumu* no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, projektu iesniegumā kā mērķi minot tūrisma rekreācijas un atpūtas iespēju 

veicināšana Babītes novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Plānots, ka gada nogalē – ap Ziemassvētku laiku – promenāde jau būs apmeklētājiem atvērta, 

tomēr līdz tam aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem pret būvdarbu radītajām neērtībām, pēc 

iespējas izvairīties no pulcēšanās Piņķu ūdenskrātuves apkaimē. 

* Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2014.-2020.gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” . Projekta nosaukums “Piņķu 

ūdenskrātuves labiekārtošana”, Projekta Iesnieguma Nr.19-04-AL04-A019.2204-000001. 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada 



iedzīvotājiem un viesiem. Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR. Publiskais finansējums: 

45 000 EUR. 

 

Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

23.07.2021. 

APKĀRT PIŅĶU ŪDENSKRĀTUVEI – DROŠĀK, ĒRTĀK UN PATĪKAMĀK 

Jūnija beigās noslēgušies Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes labiekārtošanas darbi, kuru 

rezultātā paralēli ūdenskrātuves krastiem izbūvēts pusotru kilometru garš apgaismots 

gājēju, velosipēdistu un skrituļotāju celiņš, tādējādi piepildot vietējo iedzīvotāju sen loloto 

sapni par savu promenādi, kur mierīgās pastaigās vai sportiskās aktivitātēs pavadīt savu 

brīvo laiku.  

Piņķu ūdenskrātuves popularitāte, kā arī aktīva sabiedrības iesaiste ierosinājumu veidā bija 

viens no lielākajiem pamudinājumiem Babītes novada pašvaldībai 2020. gada augustā dot zaļo 

gaismu labiekārtošanas darbu uzsākšanai. Ierosinājumi, kā uzlabot Piņķu ūdenskrātuves 

apkārtni, gadu gaitā bija dažādi, taču pārliecinoši lielāko atsaucību guva ideja par apgaismota 

celiņa izbūvi pastaigām, skriešanai, braukšanai ar velosipēdiem, skrituļošanai, kā arī slēpošanai 

ziemā. Līdztekus labiekārtota celiņa izveidei ierīkotas trīs atpūtas vietas ar labiekārtojuma 

elementiem - velosipēdu novietnēm, soliņiem, atkritumu un dzīvnieku ekskrementu urnām, 

savukārt ūdenskrātuves stūrī,  kur atrodas ūdens slēpošanas centrs, ir izbūvēts stāvlaukumu 

piecām vieglajām automašīnām. Tāpat nostiprināti krasti un daļēji aizbērts grāvis pie bērzu 

birzs.  

Apgaismotā celiņa izveide ir tikai sākums plašākiem uzlabojumiem Piņķu ūdenskrātuves 

apkārtnē.  

Domājot par ūdenskrātuves nākotnes attīstības scenārijiem, paredzot drošas, ilgtspējīgas un 

mūsdienīgas rekreācijas vides radīšanu, šī gada sākumā Babītes novada pašvaldības uzdevumā 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas maģistra 

programmas studenti izstrādāja piecus Piņķu ūdenskrātuves piegulošās teritorijas attīstības 

vīzijas priekšlikumus.  

Izstrādātie priekšlikumi tika nodoti gan sabiedrības, gan īpaši šim projektam izveidotās žūrijas 

vērtējumam, un par tīkamāko vīziju tika atzīts projekts “Piņķu Piedzīvojumu parks”. Attīstības 

vīzijās sniegtie priekšlikumi, ainavu veidojošie elementi un apstādījumu koncepcijas tiks 

ņemtas vērā, turpmāk plānojot Piņķu ūdenskrātuves izmantošanu un labiekārtošanu. Ideju 

priekšlikumus integrēs projektēšanas uzdevumos būvniecības dokumentācijas izstrādē. 

Projekta “Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana” kopējās izmaksas ir 433 127.71eiro. Tehniskā 

projekta izstrāde (SIA “BM -  projekts”) izmaksāja 5 340 eiro, būvdarbi (SIA „GLUDI LM”) - 421 

850,11eiro, būvuzraudzība (SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”) – 5 437,60 eiro, bet autoratlīdzībai 

(SIA „BM-projekts”) novirzīti 500 eiro. Visas cenas norādītas bez PVN. Objekts ekspluatācijā 

pieņemts 2021.gada 28. jūnijā. 



Projekta īstenošanai izdevies piesaistīt finansējumu* no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, projektu iesniegumā kā mērķi minot tūrisma rekreācijas un atpūtas iespēju 

veicināšana Babītes novada iedzīvotājiem un viesiem.  

* Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2014.-2020.gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” . Projekta nosaukums “Piņķu 

ūdenskrātuves labiekārtošana”, Projekta Iesnieguma Nr.19-04-AL04-A019.2204-000001. 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada 

iedzīvotājiem un viesiem. Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR. Publiskais finansējums: 

45 000 EUR. 

 

Lelde Drozdova - Auzāne, Mārupes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 


