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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
Babītes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) reģistrēta Latvijas Republikas Valsts 
Ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, reģistrācijas Nr.90000028870, apliecības sērija 
NM Nr.0182537, izsniegta 2009.gada 15.jūlijā. Pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts 
Ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, reģistrācijas 
Nr.LV90000028870, apliecības sērija AA Nr.0187839, izsniegta 2009.gada 15.jūlijā. 
Pašvaldības juridiskā adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107.  
 
Babītes novada teritorijai ir šāds iedalījums: 
1. Babītes pagasts; 
2. Salas pagasts. 
Babītes novada administratīvās teritorijas platība ir 24193 ha. Par novada teritorijas administratīvo 
centru noteikts Piņķu ciems. 
 
Babītes novada teritorijā ir 29 ciemi: 
1. Babītes pagasta teritorijā: Babīte, Bļodnieki, Brīvkalni, Cielavas, Dzērves, Dzilnuciems, 

Egļuciems, Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, Piņķi, Pluģuciems, Priežciems, Sēbruciems, 
Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi; 

2. Salas pagasta teritorijā: Gātciems, Kaģi, Kūdra, Pavasari, Pērnciems, Silmalas, Sīpolciems, 
Spuņciems, Straupciems, Varkaļi. 

Adrešu precizēšana tika veikta 23.07.2014. atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ģeogrāfiskai atrašanās vietai.   
                                                                          
Babītes novada pašvaldība ir Babītes novada pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – 
Domes un tās izveidoto iestāžu un institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības funkciju izpildi. 
Dome ievēlēta saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu un sastāv 
no 15 (piecpadsmit) deputātiem. 2014.gadā notika 12 kārtējās un 4 ārkārtas Domes sēdes. 
 
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem ievēlējusi 
4 pastāvīgās komitejas: 

finanšu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 
sociālo lietu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 
izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 
attīstības komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā. 
 

Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveidojusi 8 pastāvīgi darbojošās komisijas: 
 Administratīvā komisija; 

Vēlēšanu komisija; 
Koku ciršanas saskaņošanas komisija; 
Pašvaldības iepirkumu komisija; 
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 
Politiski represēto personu statusa noteikšanas un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa noteikšanas komisija; 
 Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības 
vispārizglītojošās skolās komisijas nolikums. 
 

Domes izveidojusi 11 pastarpinātās pārvaldes iestādes: 
Babītes novada pašvaldības Administrācija; 
Babītes novada Bāriņtiesa; 



Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests; 
Babītes vidusskola; 
Salas sākumskola; 
Babītes mūzikas skola; 
Babītes novada Babītes pirmsskolas izglītības iestāde; 
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”;  
Babītes novada pašvaldības bibliotēka ar nodaļu Babītes pagasta Babītē un  
filiālbibliotēku Salas pagasta Spuņciemā; 
Babītes sporta komplekss; 
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs. 

 
Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības ir: 

SIA „Babītes siltums”; 
SIA „Komunālie pakalpojumi”. 
 

Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja privātajās kapitālsabiedrībās: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 
SIA „R20”; 
SIA „AlgoMed”. 
 

2014. gada beigās pašvaldības iestādēs faktiski strādājošo skaits 384 darbinieki. 
  

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
Līdz 31.12.2014. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 10131 iedzīvotāji, no kuriem 8716 - 
Babītes pagastā un 1415 - Salas pagastā. Tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet 
dzīvesvieta deklarēta citā novadā un tas nozīmē, ka šajās mājās dzīvojošo cilvēku maksātie nodokļi 
nenonāk Babītes novada pašvaldības budžetā. 
2014.gadā Babītes novada pašvaldībā deklarēti 135 jaundzimušie bērni, reģistrēti 78 mirušie un 
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 77 laulības. 
 
Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1.janvāri: 
 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
7365 8949* 9184* 9354* 9591* 9828* 10131* 
 
   * - pēc administratīvi teritoriālās reformas 
 
No kopējā iedzīvotāju skaita, kas reģistrējušies Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji 
bija 198 cilvēki, tas sastāda 3,2 % no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 2015.gada 1.janvārī, kas ir par 
24 cilvēkiem mazāk kā 2014.gada 1.janvārī.  

 
Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2014.gads Babītes novadā bijis veiksmīgāks kā 2013.gads, jo 
iepriekšējos gados uzsāktā būvniecība pamazām turpinās, bet ieņēmumi no iedzīvotāju nodokļa 
pašvaldības budžetā būtiski pieaug. 

 
Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem 2014.gadā Babītes novada teritorijā notika EUR 15 332 405 
apmērā, bet salīdzinot un izvērtējot ar darījumu apjomu 2013.gadā (konkrēti Ls 13 132 114 
apmērā), secināms, ka nekustamā īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir samazinājies. 
 



Pašvaldības Būvvaldē saskaņoti 425 būvniecības projekti, kas ir par 196 projektiem vairāk kā 
2013.gadā, izsniegtas 176 būvatļaujas, kas ir par 46 būvatļaujām vairāk kā 2013.gadā un pieņemti 
ekspluatācijā 135 objekti, kas ir par 23 objektiem vairāk kā 2013.gadā. 
  
Pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauga par EUR 1 108 664 jeb 
12,7 % un kopsummā bija EUR 9 833 853, attiecīgi: 
1. iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi par EUR 995 062, jeb par 13,5 %; 
2. nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi par EUR 113 603, jeb par 8,4 %. 

 
Speciālā budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2013.gadu, palielinājušies par EUR 27 721, jeb par 
15,47 % un tas ir tāpēc, ka ceļu fonda līdzekļi palielinājās par EUR 23 859, jeb par 14,64 %, bet 
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa palielinājās par EUR 3 877, jeb par 23,9 %. 

 
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā palielinājās par EUR 161 904, jeb par 15% un 
sastādīja EUR 1 237 659, kas ir 12,58% no nodokļu ieņēmumiem. Iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, rēķinot pret nodokļu ieņēmumiem, ir vienas no lielākajām starp Latvijas 
pašvaldībām, kuras veica šīs iemaksas. 

 
2014.gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības iestāžu 
renovācijas projektos, kā rezultātā  izbūvēts jauns piekļuves mezgls Babītes vidusskolai un Babītes 
sporta kompleksam, lai nodrošinātu iekļūšanu minētajās iestādēs cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Pirmskolas izglītības iestādei „Saimīte” uzsākta jauna korpusa būvniecība, lai 
nodrošinātu ar vietām ap 45 mazuļus, būvniecības kopējās izmaksas EUR 607 483. Kā viens no 
vērienīgākajiem realizētajiem projektiem - pašvaldības Kultūrizglītības centra atklāšana Piņķos, ēkā 
mājvieta rasta Babītes novada pašvaldības bibliotēkai, Babītes mūzikas skolai, koncertzālei ar 250 
vietām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei. Kopējās rekonstrukcijas 
izmaksas EUR 2 287 441, neskaitot telpu aprīkojumu. 
 
2014.gadā no ceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti EUR 162 888. No 
pašvaldības pamatbudžeta ielu un ceļu projektēšanā, kārtējā remontā un būvuzraudzībā ieguldīti 
EUR 648 237 (Liepu alejas rekonstrukcija Babītē, piebraucamās ielas pie daudzdzīvokļu ēkām 
Piņķos rekonstrukcija, luksofora būvniecība Rīgas - Jūrmalas ielu krustojumā, gājēju ietves izbūve 
gar Rīgas ielu, Piņķos, autostāvvietas rekonstrukcija Centra ielā, Piņķos un ātrumu ierobežojošo 
vaļņu izbūve).  
 
2014.gadā veikta apgaismojuma izbūve Meža ielas posmā, apgaismojuma rekonstrukcija Sila un 
Smilšu ielās, Babītē par kopējo summu EUR 32 491.  
 
2014.gadā meliorācijas novadgrāvju rekonstrukcijā un caurteku nomaiņā ieguldīti EUR 81 388. 
 
2014.gadā pabeigta pašvaldībai piederošās Beberbeķu kapsētas kapu kvartālu izbūve un 
labiekārtošana, izbūvējot celiņus un autostāvvietu. 
 
2014.gadā nedaudz pieauga izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas pašvaldībām par 
Babītes novadā dzīvojošiem bērniem, kuri mācās šo pašvaldību skolās, un tie sastādīja EUR 377 
178, bet finansējums privātajām pirmskolas izglītības iestādēm sasniedza EUR 697 292.  
  
2014.gadā samazinājās izmaksāto pabalstu apmērs pašvaldības Sociālajā dienestā, kopumā pabalsti 
izmaksāti EUR 223 565 apmērā, bet par pakalpojumiem pansionātos un bērnu namos samaksāts 
EUR 59 517. 2014.gadā no pašvaldības budžeta turpinājās daļēja ēdināšanas izmaksu kompensācija 
(50% apmērā) daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī „zupas virtuves” izdevumu apmaksa Piņķos un 
Spuņciemā.   



Neto apgrozījums uzņēmumam SIA “Babītes siltums” 2014.gadā bija EUR 1 018 238, bet peļņas 
daļa pirms ārkārtas posteņiem no pamatdarbības sastādīja EUR 5 140, tas liecina, ka uzņēmuma 
darbība nerada risku pašvaldībai, kā uzņēmuma kapitāla daļu turētājai.  

 
Neto apgrozījums uzņēmumam SIA „Komunālie pakalpojumi” 2014.gadā bija EUR 49 939, bet 
zaudējumi EUR 26 258. Uzņēmuma darbība rada risku pašvaldībai, kā uzņēmuma kapitāla daļu 
turētājai, jo 2014.gadā pašvaldībai nācās palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par EUR 465 810, lai 
finansētu rekonstrukcijas darbus ūdenssaimniecības infrastruktūrā. Pēc ūdenssaimniecības projektu 
realizācijas, jāizvērtē uzņēmuma reorganizācijas iespēja, iekļaujot to SIA „Babītes siltums” sastāvā. 

 
Pašvaldības darbību nākotnē ietekmēt var vienīgi valdības iecere samazināt IIN (iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis), kā arī mainīt IIN neapliekamā minimuma apmēru. IIN īpatsvars pašvaldības 
budžeta ieņēmumos katru gadu ir ap 72%. Palielinot nekustamā īpašuma nodokļa likmes, pastāv 
nopietns risks, ka nodokļu maksātāji nespēs savlaicīgi veikt nodokļa nomaksu, jo uz 2014.gada 
31.decembri NĪN parādi sastādīja EUR 440 140. Tomēr nodokļa parāda piedziņas process rit 
samērā efektīvi un 2014.gadā NĪN parāds iekasēts EUR 161 023 apmērā. 
 
Nopietnākais traucēklis pašvaldības efektīvākai darbībai bija likumā „Par valsts budžetu 
2014.gadam” noteiktais aizliegums pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības dažādu projektu 
realizācijai, jo saistību apjoms no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 2 %, bet 
turpmākajos gados pieaugs nedaudz virs 2%.  
 
2014.gadā teritorijas attīstība tika realizēta atbilstoši 2013.gada 8.maijā apstiprinātajam Babītes 
novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.-2017.gadam ar grozījumiem (turpmāk – Teritorijas plānojums).  
 
2014. gadā saskaņā ar Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (turpmāk 
tekstā – Stratēģija) tika uzsāktas divu lokālplānojumu izstrādes, 2014.gada 24.septembrī viens no 
tiem tika apstiprināts, detalizējot Babītes novada teritorijas plānojumu. Otra lokālplānojuma 
izstrādes mērķis ir mainīt Babītes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu. 
2014.gadā nolemts izstrādāt jaunu Babītes novada Teritorijas plānojumu. 
 
2014.gadā novada pašvaldības dome apstiprināja 6 detālplānojumus, vienu lokālplānojumu un 22 
zemes ierīcības projektus, atļāva uzsākt 13 detālplānojumu, 2 lokālplānojumu un 28 zemes ierīcības 
projektu izstrādi.  
 
Lai uzlabotu Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, funkciju izpildi un optimizētu pienākumu 
sadali: 
• pēc nepieciešamības nodrošināta Administrācijas jaunajiem darbiniekiem pieeja tiešsaistē jau 

esošajām datu bāzēm;    
• atjaunotas un sakārtotas no jauna e-paraksta tiesības atbildīgajām amatpersonām; 
• uzlabots darbinieku amata pienākumu veikšanai nepieciešamais materiāli tehniskais 

nodrošinājums; 
• pārkārtota un uzlabota Administrācijas un Pašvaldības kopumā informācijas tehnoloģiju sistēmu 

darbība, datu aizsardzība un arhivēšana;   
• uzlabota iekšējās kontroles sistēma Pašvaldībā, ... . 
 
Informācija par Pašvaldības Administrācijā sniegtajiem pakalpojumiem fiziskām un juridiskām 
personām 2014.gadā apkopota tabulā Nr.1. 
       

                                                                                                                     
 



                                                                                                                 Tabula Nr.1  
 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJĀ UN DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
 SNIEGTO PAKALPOJUMU VEIDI UN SKAITS 2014.GADĀ 

 

KANCELEJA  

Saņemti dokumenti 6102 
Nosūtīti sarakstes dokumenti un izdotas izziņas 2555 
Izdoti rīkojumi:  
           pamatdarbības jautājumos 121 
           personāla jautājumos 303 

DZIMTSARAKSTA NODAĻA  

Reģistrēta laulība Babītes novada pašvaldībā 77 
Reģistrēta bērna dzimšana Babītes novada pašvaldībā 80 
Reģistrēta miršana Babītes novada pašvaldībā 45 
Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu 9 
Uzvārdu, vārdu maiņas 3 
Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi 15 
Izdotas atkārtotas civilaktu reģistrācijas  apliecības pēc 
pieprasījuma 

28 

ATTĪSTĪBAS DAĻA   

Saņemti iesniegumi par:  
      detālplānojumu projektu izstrādi 13 
      detālplānojuma projektu apstiprināšanu 6 
      zemes ierīcības projektu uzsākšanu 29 
      zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 21 

Saņemti iesniegumi par informācijas apmaiņa par 
topogrāfisko uzmērīšanu un izpildmērījumu izvērtēšanu un 
iekļaušanu datu bāzē  

495 

Uzsākta lokālplānojumu izstrāde 2 
Apstiprināti lokālplānojumi 1 
BŪVVALDE  
Būvvaldes 39 sēdēs izskatīti jautājumi   397 
Akceptēti/saskaņoti būvprojekti(t.sk. vienkāršotā renovācija, 
reklāmas novietnes, u.c) 

425 

Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (līdz 
01.10.2014.) 

213 

Būvju pieņemšanu ekspluatācijā 135 
Izsniegtas būvatļaujas 176 
Izsniegtas izziņas par nepabeigtu būvniecību un būvju 
neesamību dabā 

48 

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par 
būvniecības noteikumu pārkāpšanu 

7 

Būvnodevu aprēķini 329 
Pašvaldības nodevu aprēķini 75 
Saņemtie dokumenti 1470 
Nosūtītie dokumenti 385 

 
 



Informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 
apkopota tabulā Nr.2. 

 
Tabula Nr.2 

 
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Īpašums 
Atlikusī vērtība, EUR 

Izmaiņas, EUR 
uz 31.12.2014. uz 31.12.2013. 

Zeme, ēkas un būves - kopā 20 313 100 17 839 556 +2 473 544 
t.sk.: dzīvojamās ēkas 19 291 51 188 -31 897 

nedzīvojamās ēkas  8 299 131 6 237 422 +2 061 709 
transporta būves 6 089 937 5 856 355 +233 582 
zeme zem ēkām un būvēm 1 758 116 1 836 499 -78 383 
kultivētā zeme 625 724 634 762 -9 038 
atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 
100 165 81 996 +18 169 

pārējā zeme 323 086 244 757 +78 329 
inženierbūves  2 204 831 1 955 625 +249 206 
pārējais nekustamais īpašums 892 819 940 952 -48 133 

Turējumā nodotie pašvaldības 
nekustamie īpašumi 166 958 135 844 +31 114 

Mežaudzes 55 504 37 013 +18 491 
 

Būtiskākās izmaiņas notikušas kontā 1212 „Nedzīvojamās ēkas”, jo pārskata gadā pabeigta ēkas 
Jūrmalas ielā 14 rekonstrukcija par summu EUR 2 143 042, nodrošinot ar jaunām telpām 
Kultūrizglītības centru, Babītes mūzikas skolu un Babītes novada pašvaldības bibliotēku. Pārskata 
periodā pašvaldībā rekonstruēts un izbūvēts ielu apgaismojums – EUR 32 491, rekonstruētas 
pašvaldības ielas un ceļi – EUR 499 208, izbūvētas divas autostāvvietas – EUR 190 953, izveidoti 
luksofori – EUR 67 599, izbūvēta gājēju ietve – EUR 25 077, izbūvēti pieci ātrumvaļņi – EUR 
9 801, renovētas un izveidotas meliorācijas sistēmas – EUR 81 388, profesionālajam futbola 
laukumam uzstādīts aizsarg žogs – EUR 19 532 un izbūvēts bruģa laukums – EUR 4 478. 
 
Bilances uzskaitē uzņemtas Babītes novada pašvaldības īpašumos esošās un līdz šim neuzskaitītās 
117 caurtekas EUR 209 494 vērtībā; trīs šķūņi, pagrabs un dzīvoklis uzņemti uzskaitē pēc 
kadastrālās vērtības ar kopējo summu EUR 2 873. 

 
Pārskata periodā bez atlīdzības saņemti sekojoši nekustamie īpašumi: 

 

Bilances 
konts 

Nosaukums 

Iestādes 
nosaukums, no 

kā saņemts 
pamatlīdzeklis 

Dokumenta Nr., datums Vērtība, EUR 

1211 
Dzīvojamā 
māja Liepu 
alejā 17 

Zemkopības 
ministrijas 
Valsts meža 
dienests 

2014. gada 20.janvāra akts par valsts 
nekustamā īpašuma Liepu alejā 17, 
Babītē, Babītes pagastā, Babītes 
novadā (NĪ kadastra Nr. 8048-004-
0413) nodošanu un pārņemšanu 
Babītes novada pašvaldības īpašumā 

3 528 

1214 
Zeme  
Liepu alejā 17  

8 083 



1211 
Dzīvoklis 
Nr. 4  
„Pāvuliņi” 

Valsts akciju 
sabiedrība 
„Privatizācijas 
aģentūra” 

2014. gada 1.septembra akts par 
dzīvokļa īpašuma Nr. 4 „Pāvuliņi”, 
Straupciemā, Salas pagastā, Babītes 
novadā, (kadastra Nr. 8088-900-
0166) nodošanu un pārņemšanu 
Babītes novada pašvaldības īpašumā 

8 171 

Kopā 19 782 

 
 

Bilancē uzskaitīti pašvaldībai piederoši 460 zemesgabali 467.8804 ha platībā. Uz pārskata perioda 
beigām īpašumā, valdījumā un turējumā esošie nekustamie īpašumi ir salīdzināti ar Valsts zemes 
dienesta Kadastra reģistra un Zemesgrāmatas datiem. Valsts zemes dienests uzrāda par 10.7963 ha 
vairāk nekā ir pašvaldības bilancē pasakot, ka pašvaldībai piekrīt dzīvokļu īpašumos nesadalītās 
domājamās zemes daļas un domājamās daļas no dzīvokļiem (dzīvojamās mājas un zeme 
Zemesgrāmatā reģistrēta uz pašvaldības vārda, bet vairāki dzīvokļu īpašnieki nav reģistrējuši savus 
dzīvokļu īpašumus Zemesgrāmatā). Dzīvokļi ir privatizēti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un “Par lauksaimniecības uzņēmumu un 
zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Zemi pašvaldība ir nodevusi katram dzīvokļa īpašniekam, bet 
dzīvokļu īpašnieki nav veikuši dokumentu reģistrāciju Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 
sistēmā. Pašvaldība šīs zemes un dzīvokļu domājamās daļas bilancē neuzskaita. 
 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Babītes novada pašvaldības domes lēmumiem un veikto 
salīdzināšanos ar Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra datiem, pašvaldības bilancē iekļauti 
17 zemesgabali EUR 37 925 vērtībā. Precizējot zemes platības no bilances izslēgti 32 zemesgabali 
par summu EUR 80 095, (no tiem: 10 zemesgabali ieskaitīti valsts rezerves zemes fondā, 8 
zemesgabali kā valstij piekrītoši, 14 zemesgabaliem nekustamie īpašumi daļēji sadalīti dzīvokļa 
īpašumos). Platības precizējums (samazinājums) 17 zemesgabaliem par EUR 49 130 un platības 
precizējums (palielinājums) 89 zemesgabaliem par EUR 85 964. 
 
Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica datu salīdzināšanu arī ar Ceļu satiksmes drošības 
direkciju. Tika konstatēts, ka Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā Babītes novada 
pašvaldība kā turētājs ir trīs automašīnām, kuras nav pašvaldības bilances uzskaitē, bet ir 
zembilances uzskaitē kā nomas automašīnas.  
 
Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica datu salīdzināšanu ar Valsts autoceļu reģistru. Visas 
ielas un ceļi ir pašvaldības bilances uzskaitē ar kopējo garumu 169.10 km. 
 
Informācija par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem kapitālsabiedrībās apkopota tabulā 
Nr.3. 

 
Tabula Nr.3 

 
PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ 

 

Nosaukums 
Ieguldījuma vērtība, EUR 

Izmaiņas 
(+; -) 

Līdzdalība, % 

uz 
31.12.2014. 

uz 
31.12.2013. 

uz 
31.12.2014. 

uz 
31.12.2013. 

Kapitāla vērtība uzņēmumos, 
kopā 

4 822611 4 385 964 
+436 

647 
x x 

1. Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā - kopā 

4 786 096 4 352 668 
+433 

428 
x x 



SIA „Babītes siltums” 4 132 490 4 127 350 +5 140 100 100 
SIA „Komunālie 

pakalpojumi” 
613 648 174 095 

+439 
553 

100 100 

SIA „AlgoMed” 39 958 51 223 -11 265 97.299 97.297 
2. Līdzdalība asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā 

35 439 32 220 +3 219 30 30 

SIA „R20” 35 439 32 220 +3 219 30 30 

3. Līdzdalība pārējo 
kapitālsabiedrību kapitālā 

1076 1076 - 2.485 2.480 

SIA „Rīgas apriņķa avīze” 1076 1076 - 2.485 2.480 
 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā – SIA „Babītes siltums”, SIA „Komunālie 
pakalpojumi” un SIA „AlgoMed”. Līdzdalības uzskaites metode ir pašu kapitāla metode.  
 
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2014.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.4, 30.§) 
„Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Komunālie pakalpojumi” un 2014. gada 30. oktobra 
mantiskā ieguldījuma nodošanas – pieņemšanas aktu ir ieguldīti divi tehniskie projekti 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā par kopējo summu EUR 65 811 un saskaņā ar 2014.gada 
27.augusta lēmumu (protokols Nr.11, 25.§) „Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Komunālie 
pakalpojumi” ir palielināts kapitālsabiedrības pamatkapitāls par EUR 400 000, lai varētu nodrošināt 
ūdenssaimniecības ietaišu rekonstrukciju Spuņciemā, Salas pagastā.  
 
Pašvaldība ir deleģējusi SIA „Babītes siltums” un SIA „Komunālie pakalpojumi” sniegt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un apsaimniekot pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu. 
Realizējot minēto funkciju, pašvaldības kapitālsabiedrības īsteno ūdenssaimniecības attīstības 
projektus, veic inženiertīklu regulāru remontu un atjaunošanu, tāpēc SIA „Babītes siltums” 2014. 
gada peļņa EUR 5 140, atbilstoši 2015.gada 24.marta SIA „Babītes siltums” kārtējās dalībnieku 
sapulces protokolam Nr.1, atstāta nesadalīta kapitālsabiedrības pašu kapitāla palielināšanai un 
minēto pasākumu finansēšanai. SIA „Komunālie pakalpojumi” pārskata gadu noslēdza ar EUR 
26 258 zaudējumiem, ko apliecina 2015.gada 8.aprīļa dalībnieku kārtējās sapulces protokols Nr.1. 
 
SIA „AlgoMed” pirmais finanšu pārskats par periodu no 2013.gada 18.augusta līdz 2014.gada 
31.decembrim ir apstiprināts 2015.gada 20.februāra dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1) ar EUR 
11 578 zaudējumiem, kurus plānots segt no nākamo gadu peļņas. 
 
Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu ir izvērtēta atbilstoši 
2012.gada 25.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.643 “Kārtība, kādā ministrijas un 
centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu 
informāciju” un pašvaldība ir nolēmusi 2015.gadā ieguldīt SIA „Komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitālā EUR 40 000, lai kapitālsabiedrība varētu pabeigt uzsāktos ūdenssaimniecības 
projektus. 
 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – SIA „R20”. Līdzdalības uzskaites metode ir pašu 
kapitāla metode. Aprēķiniem izmantots 2014.gada pārskats, pēc kura datiem redzams, ka 
uzņēmums 2014.gadu noslēdza ar peļņu. Saskaņā ar 2015.gada 10.aprīļa dalībnieku sapulces 
lēmumu (protokols Nr. 01/15) peļņa paliek uzņēmuma pašu kapitāla palielināšanai. 
 
Pārējos ilgtermiņa finanšu ieguldījumos uzskaitīts SIA „Rīgas Apriņķa avīze” ieguldījums. 
Uzskaites metode – izmaksu metode. Ieguldījuma atlikums EUR 1 076. Pārskata gadu noslēdza ar 
zaudējumiem. Dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums 2014.gada zaudējumus segt no nākamo gadu 
peļņas.  



 
Babītes novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu atsavināt pašvaldībai piederošās 
SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 756 kapitāla daļas. Pārskata gadā tika pasūtīts kapitāldaļu vērtējums, 
kas ir identisks bilances vērtībai, tāpēc pieņemts lēmums, ka uz pārskata gada beigām netiek veikts 
kapitāldaļu vērtības samazinājums. 
 
Informācija par pašvaldības divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu 
apkopota tabulā Nr.4.  

 
Tabula Nr.4 

 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 

 

Klasifikā-
cijas kods 

Rādītāju nosaukums 
2013.gada 

budžeta 
izpilde, EUR 

2014.gada 
budžeta 

izpilde, EUR 

Plāns 
2015.gadam, 

EUR 

 
PAMATBUDŽETS 

   
  IEŅĒMUMI 10 348 518 11 642 937 12 005 432 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 8 725 188 9 833 853 10 733 465 
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 165 178 217 417 50 084 
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 206 805 218 578 216 100 

5.0. 
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu 
transferti 

1 251 347 1 373 089 1 005 783 

 
IZDEVUMI 10 279 775 11 226 912 14 170 209 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 7 926 128 8 619 713 10 396 168 
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 5 989 478 6 536 722 7 875 728 
1.2. Procentu izdevumi (4000) 55 624 51 981 57 780 
1.3. Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 406 394 401 543 386 384 
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7000) 1 474 632 1 629 467 2 076 276 

2.0. Kapitālie izdevumi  2 353 619 2 607 199 3 774 041 
2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000) 2 353 619 2 607 199 3 774 041 

3.0. 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 
un pārējie izdevumi, kas nav klasificēti 
iepriekš 

28     

  FINANSĒŠANA 68 743 416 025 -2 164 777 
  Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 1 930 881 1 948 401 2 332 568 
  Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 1 948 401 2 332 568   
  Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi (+) 426 862 466 732   
  Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa (-)   98 591 167 791 
  Līdzdalība komersantu pašu kapitālā (-) 478 085 399 999   
  SPECIĀLAIS BUDŽETS       

  IEŅĒMUMI 179 216 230 895 241 498 
1.0. Nodokļu ieņēmumi 16 213 20 091 20 091 
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 16     

5.0. 
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu 
transferti 

162 987 210 804 221 407 

 
IZDEVUMI 179 938 186 846 352 039 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 179 938 186 846 237 039 



1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 179 661 186 846 237 039 
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7000) 277     

2.0. Kapitālie izdevumi      115 000 
2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000)     115 000 

  FINANSĒŠANA -722 44 049 -110 541 
  Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 81 443 66 492 110 541 
  Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 66 492 110 541   
  Līdzdalība komersantu pašu kapitālā (-) 14 229     

 
Pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsmas ieņēmumi 2014.gadā ir EUR 11 642 937, kas ir par 
EUR 1 294 419 vairāk, kā iepriekšējā pārskata gadā. 

 
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

 
Grafiks Nr.1 

 

 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžetā palielinājušies nodokļu ieņēmumi (grafiks 
Nr.1) par EUR 1 108 664 jeb 13%, tai skaitā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 995 062, 
nekustamā īpašuma nodoklis EUR 113 602. Pieauguši ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem par EUR 11 774 jeb par 6%. 2014. gadā ieņēmumu palielinājums arī valsts 
budžeta transfertiem maksājumiem – EUR 121 742 un nenodokļu ieņēmumiem – EUR 52 239. 
 
Speciālajā budžetā vērojams ieņēmumu pieaugums. Salīdzinot ar 2013.gadu, palielinājušies 
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par EUR 3 878 jeb par 24% un valsts budžeta piešķirtā 
mērķdotācija Autoceļu fondam par EUR 47 817 jeb 29%. 2015.gadā plānots mērķdotācijas 
Autoceļu fondam palielinājums par EUR 10 603 jeb par 5% salīdzinot ar 2014.gadu. 



 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām 

 
Grafiks Nr.2 

 

 
 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde pēc naudas plūsmas principa atbilstoši ekonomiskās 
klasifikācijas kategorijām (grafiks Nr.2), neskaitot finansēšanu, tas ir – izdevumus aizņēmumu 
pamatsummas atmaksai un ieguldījumu uzņēmumu pamatkapitālā, pārskata gadā ir EUR 11 226 
912, kas ir par EUR 947 137 jeb 9% vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. 
 
Kā redzams grafikā Nr.2, pārskata gadā salīdzinot ar 2013.gadu par EUR 463 228 jeb 12% 
palielinājušies izdevumi atlīdzībai. Pārskata gadā pašvaldībā tika izveidota jauna iestāde – Babītes 
novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs, kā arī Babītes mūzikas skola un Bibliotēka tika 
nodrošinātas ar jaunām telpām, attiecīgi radot arī jaunas amata vienības. 
 
Izdevumiem par precēm un pakalpojumiem kopā palielinājums EUR 84 016, kas ir nebūtisks, 
salīdzinot ar kopējiem izdevumiem par precēm un pakalpojumiem. Neskatoties uz to, vairāk kā 
divas reizes palielinājušies izdevumi par inventāra iegādi, kura kalpošanas laiks ir mazāks par gadu 
vai arī kura vērtība ir līdz EUR 213 neatkarīgi no tā kalpošanas ilguma. Galvenokārt tas saistīts ar 
Kultūrizglītības centra, Bibliotēkas un Babītes mūzikas skolas telpu iekārtošanu. Arī palielinājums 
līdzfinansējumam privātajām izglītības iestādēm par EUR 58 578 jeb par 9%.  
 
Pārskata gadā finansiālais atbalsts novada iedzīvotājiem, kuri darbojās sporta un kultūras jomā, 
pieaudzis par EUR 19 211 jeb 21% salīdzinājumā ar 2013.gadu. Sociālo pabalstu izmaksas apmērs 
pārskata gadā EUR 292 479, samazinājums par EUR 24 062. Jāatzīmē, ka izmaksātais pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā samazinājies par 42% jeb EUR 9 980, 
salīdzinot ar 2013.gadu, kas pierāda aktīvu Sociālā dienesta darbību un pabalsta saņēmēju skaita 
samazināšanos. 
 
Uzturēšanās izdevumu transfertiem palielinājums EUR 154 835, tai skaitā, pašvaldības iemaksai 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaugums par EUR 161 904 jeb 15%. 



 
Izdevumi par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi 2014.gadā ir EUR 2 607 199, 
palielinājums par EUR 253 580 jeb 11%. Pārskata gadā iegādātas 3 jaunas datorprogrammas par 
EUR 4 363 un 7 licences datorprogrammām par kopējo summu EUR 1 461. Kā jau iepriekš minēts, 
pārskata gadā pabeigta ēkas Jūrmalas ielā 14 rekonstrukcija par summu EUR 2 143 042, nodrošinot 
ar jaunām telpām Kultūrizglītības centru, Babītes mūzikas skolu un Babītes novada pašvaldības 
bibliotēku. Pārskata periodā pašvaldībā rekonstruēts un izbūvēts ielu apgaismojums – EUR 32 491, 
rekonstruētas pašvaldības ielas un ceļi – EUR 499 208, izbūvētas divas autostāvvietas – 
EUR 190 953, izveidoti luksofori – EUR 67 599, izbūvēta gājēju ietve – EUR 25 077, izbūvēti pieci 
ātrumvaļņi – EUR 9 801, renovētas un izveidotas meliorācijas sistēmas – EUR 81 388, 
profesionālajam futbola laukumam uzstādīts aizsarg žogs – EUR 19 532 un izbūvēts bruģa laukums 
– EUR 4 478. Pārskata gadā iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi EUR 199 378 vērtībā, papildināti 
bibliotēku fondi EUR 28 634, datortehnika un cita biroja tehnika EUR 43 912 (datori, monitori un 
kopētāji). Palielinājums kopā EUR 241 248. Pārskata gadā ievērojams palielinājums saimniecības 
pamatlīdzekļiem, jo 2014. gadā tika rekonstruēta ēka Jūrmalas iela 14, kur jaunās telpās darbību 
uzsāka Kultūrizglītības centrs, Babītes mūzikas skola un Bibliotēka un darbības nodrošināšanai tika 
iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi par daudz lielāku summu, nekā iepriekšējos gados. 
 
Pārskata gadā ir veikta pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa par EUR 98 591 apmērā. 
 
2014.gadā pašvaldības dome nolēma ieguldīt EUR 400 000 SIA „Komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitālā, lai kapitālsabiedrība varētu nodrošināt ūdenssaimniecības ietaišu rekonstrukciju 
Spuņciemā, Salas pagastā.  

 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 
Grafiks Nr. 3 

 

 
 
Kā redzams grafikā Nr.3 „Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām”, lielākā daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīta izglītības iestāžu uzturēšanai – 
41% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. 



 
Vispārējā valdības dienesta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 
Grafiks Nr. 4 

 

 
 
Vispārējā valdības dienesta izdevumi (grafiks Nr. 4) 2014.gadā kopā ir EUR 2 384 195, tai skaitā 
Administrācijas izdevumi EUR 1 094 555 jeb 46% no Vispārējā valdības dienesta izdevumiem. 
 
Administrācijas izdevumi veido 10% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Savukārt 
administratīvie izdevumi uz 1 novada iedzīvotāju 2014.gadā ir EUR 108, ņemot vērā, ka 2014.gada 
31.decembrī Babītes novadā reģistrēts 10 131 iedzīvotājs.  
 
Babītes novada pašvaldības finanšu saistības veido: 
1. 2002.gadā noslēgtais galvojuma līgums ar privātpersonu studējošā kredīta nodrošinājumam. 

Privātpersona savas saistības sedz savlaicīgi un bankas noteiktajos termiņos. Neatmaksātais 
atlikums EUR 782. 

2. 2014.gadā noslēgtais studiju kredīta līgums ar privātpersonu. Uz pārskata perioda beigām 
izmaksāti EUR 2 206. 

3. Salas pagasta padomes 2007.gadā Valsts kasē ņemtais aizņēmums sporta zāles celtniecībai. 
Pamatsummas atlikums 2014.gada 31.decembrī – EUR 879 681. 

4. 2012.gadā Babītes novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts 
kases EUR 1 422 872 apmērā ar mērķi „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītē” 
īstenošanai. Pamatsummas neatmaksātais atlikums 2014.gada 31.decembrī – EUR 1 327 981. 

5. 2014.gadā pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases EUR 200 000 
apmērā nedzīvojamās ēkas ATC rekonstrukcijai par Babītes mūzikas skolu un bibliotēku. 
Pamatsummas atlikums pārskata perioda beigās EUR 196 300. 

6. 2014.gadā pašvaldība noslēdza vēl vienu aizņēmuma līgumu par EUR 266 732 projekta "Liepu 
alejas rekonstrukcija Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā" īstenošanai. Pamatsumma jāsāk 
atmaksāt 2015.gadā. 

 



Informācija par pašvaldības finanšu saistībām apkopota tabulā Nr.5. 
Tabula Nr.5 

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 
 

Gads 

Plānotie aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumi, galvojuma maksājumi, euro 

Pašvaldības 
pamatbudžeta 
ieņēmumi bez 
mērķdotācijām 
un iemaksām 
PFIF, euro 

Saistību 
apjoms % no 
pašvaldības 

pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

Galvojums 
studējošā 
kredīta 

nodrošinā-
jumam, 

09.12.2002. 
līgums 

Galvojums 
studiju 

kredītam, 
13.05.2014. 

līgums 

Sporta zāles 
celtniecībai 

Salas pagastā 

Kohēzijas fonda 
projekta 

"Ūdenssaimnie-
cības 

pakalpojumu 
attīstība Babītē" 

īstenošanai 

Prioritārā 
investīciju 
projekta 

"Nedzīvojamās 
ēkas ATC 

rekonstrukcija 
par Babītes 

mūzikas skolu 
un bibliotēku" 

īstenošanai 

Projekta 
"Liepu alejas 
rekonstrukcija 
Babītē, Babītes 

pagastā, 
Babītes 
novadā" 

īstenošanai 

Babītes 
novada 

pašvaldības 
saistības 

kopā 

2014.               9 252 280   
2015. 171   44 400 93 885 42 032 52 474 232 962   2.52 
2016. 171   43 790 92 312 45 412 69 180 250 865   2.71 
2017. 171 618 43 790 91 317 45 137 68 881 249 914   2.70 
2018. 171 618 43 790 90 321 44 861 68 582 248 343   2.68 
2019. 98 618 43 790 89 326 22 362 10 898 167 092   1.81 
2020.   618 43 790 88 330     132 738   1.43 
2021.   618 43 790 87 334     131 742   1.42 
2022.   618 46 454 86 339     133 411   1.44 
2023.   618 79 452 85 343     165 413   1.79 
2024.   618 77 670 84 348     162 636   1.76 
2025.   618 75 888 83 352     159 858   1.73 
2026.   616 74 106 82 356     157 078   1.70 
2027.     72 325 81 361     153 686   1.66 
2028.     70 543 80 365     150 908   1.63 

turpm.g.     983101 273 555     1 256 656     
Kopā 782 6 178 1 786 681 1 489 844 199 804 270 015 3 753 304     

 



 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 
 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās 

parakstīšanas laiks 

 
 
                 

  
 
   Nr. KBN-14-14/RZ 

 
 

 
Babītes novada domei 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. 
gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu 
pārskats ietver: 
• 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr. 1 
"Bilance",  
• 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-
3,  
• Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr. 4-
1, 
• Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 
• konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. 
punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.  
 
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību 
finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības 
radniecīgās sabiedrības  nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 
 
Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 
informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. 
gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, 
kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 
konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 
neatbilstības, sagatavošanu. 
 
Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic 
revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav 
būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 
konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek 
izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu 
izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 
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novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā 
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar 
mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par 
kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 
vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu 
pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 
 
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 
atzinuma izteikšanai. 
 
 
Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2014. gada 31. 
decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības 
starp šajā vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto 
finanšu informāciju. 
 
 
SIA „AUDIT ADVICE”  
Licence Nr. 134 
 
Biruta Novika  
Valdes locekle 
LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr. 106 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Biruta Novika, 29157759 
biruta.novika@auditadvice.lv 
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3. PERSONĀLS 
 

Pašvaldības administrācijā 2014.gada sākumā noteiktas 54,5 amata likmes. Ar 01.04.2014., 
ievērojot Beberbeķu kapu paplašināšanu, kapu pārziņa amata likme palielināta par 0,5 likmēm.  Ar 
01.09.2014. atvērta vides pārvaldības speciālista amata likme. 2014.gada beigās 56 amata likmes. 
 
2014.gadā atbrīvoti 5 darbinieki, pieņemti 10, tai skaitā 4, kuri aizvieto ilgstoši promesošus 
darbiniekus (bērna kopšanas atvaļinājumā). Darbinieku skaits vidēji gadā 60. 

 
Administrācijas darbinieku vecuma grupas pa gadiem 

 

 
 
 
 

 
 
 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Komunikācija un atgriezeniskās saites veidošana ar sabiedrību, kā arī informācijas izplatīšana 
Pašvaldībā tiek nodrošināta ar dažādu saziņas līdzekļu un tehnoloģisko iespēju izmantošanu.  
 
Nozīmīgākie no tiem:  
1. Pašvaldības mājaslapa internetā www.babite.lv   

(iespēja rakstīt vēstuli Pašvaldībai, izmantojot e-formu, sekot aktualitātēm, informācijai 
notikumu kalendārā u.c.); 
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2. Pašvaldības informatīvais izdevums „Babītes Ziņas”   
(tirāža 3000 eksemplāri; tiek izdota vienu reizi mēnesī un nogādāta Babītes novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem; avīzē ir iespēja iepazīties: ar Pašvaldības ziņojumiem, aktivitātēm un aktualitātēm 
novadā, ar Domes lēmumiem un Pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem; tā ir pieejama arī 
elektroniskā veidā pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv); 

3. Sekojot mūsdienu komunikācijas tendencēm, 2014.gada 17.oktobrī izveidots pašvaldības 
oficiālais profils sociālajā vietnē Facebook.com (www.facebook.com/Babitesnovads), kur 
apmeklētājiem tiek nodota informācija par aktuālajiem notikumiem pašvaldības iestādēs un 
novadā. Profils ļauj saņemt atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem; 

4. informācijas stendi Pašvaldības administrācijas ēkās: Centra iela 4, Piņķos un „Pīlādžīši”, 
Spuņciemā, kā arī informācijas stendi novadā (Babītes pagastā: Piņķos, Babītē, Priežuciemā, 
Beberos, Brīvkalnos, Dzilnuciemā, Skārduciemā, Egļuciemā, Spilvē, Mežārēs, Liepezerā; Salas 
pagastā: Varkaļos, Pavasaros, Gātciemā, Spuņciemā); 

5. reģionālais laikraksts „Rīgas Apriņķa Avīze” (tai skaitā arī portāls www.aprinkis.lv); 
6. Latvijas valsts portāls www.latvija.lv (portālā ievietoti pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu 

apraksti); 
7. Latvijas un ārvalstu ziņu portāls www.delfi.lv sadaļā „Novados”; 
8. laikraksts „Latvijas Vēstnesis”. 
 
Pašvaldība organizē sanāksmes, sapulces un apspriešanas (t.sk. sabiedriskās un publiskās 
apspriešanas), lai informētu novada iedzīvotājus par aktualitātēm, kā arī iesaistītu sabiedrību 
novadam svarīgu notikumu norisē un lēmumu pieņemšanā. Novada iedzīvotāji un citi interesenti 
tiek aicināti gan mutiski, gan rakstiski, gan elektroniski sniegt priekšlikumus un ierosinājumus 
Pašvaldības Administrācijā par Pašvaldības darbību un tās uzlabošanas iespējām.   
 
Babītes novada pašvaldība finansiāli atbalsta Babītes novada pašdarbības kolektīvus un sportistus, 
kā arī Babītes pagasta pensionāru un politiski represēto personu (PPRP) labdarības biedrību.  

 
5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 
Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā plānoti EUR 12 005 432 apmērā, tai skaitā 
nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2015.gada 31.augustam, 
bērnu vecāku iemaksas Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju sniegtajiem 
pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet izdevumi EUR 14 338 000 apmērā. 
 
2015.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti EUR 10 733 465, no tiem 
EUR 9 434 632 iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet EUR 1 298 833 nekustamā īpašuma nodoklis. 
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastāda EUR 1 661 023, kas ir par 34,2% vairāk 
kā 2014.gadā un 17,76 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem. Procentuāli iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir ceturtās lielākās starp 17 Latvijas pašvaldībām, kuras 
veic šīs iemaksas.  
 
Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai no autoceļu fonda 
līdzekļiem plānots saņemt EUR 221 407, bet ieguldīt EUR 293 781, jo atlikums no 2014.gada EUR 
72 374. Pašvaldības ielu un ceļu projektēšanā, būvniecībā un rekonstrukcijā no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem plānots ieguldīt EUR 2 402 500, par 271 % vairāk kā 2014.gadā. 
Paredzēts rekonstruēt autoceļu Piņķi – Dzilnuciems, apmēram 3km garumā, Priedaines ielu Piņķos 
un izbūvēt gājēju ietvi gar Kleistu ceļu Mežārēs, kā arī izstrādāt vairākus ielu rekonstrukcijas 
projektus.  
 
2015.gadā paredzēts rekonstruēt ielu apgaismojumu Meža ielā Babītē, izbūvēt ielu apgaismojumu 
no autoceļa Rīga - Liepāja līdz Viestura ielai Dzilnuciemā, no autobusu pieturas Mežāres līdz 
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Sapņu ielai Mežārēs, gar autoceļu Piņķi - Dzilnuciems  no Rīgas ielas līdz Sīļukalna ielai , Pļavu, 
Zāļu un Smilgu ielās Sēbru ciemā, kā arī gājēju pāreju apgaismojumu Jūrmalas ielas krustojumos ar 
Aveņu un Laimdotas ielām Piņķos.  
 
2015.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu 
apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi EUR 308 753 apmērā, kas ir par 9 % vairāk kā 2014.gadā. 
 
2015.gadā paredzēts izstrādāt tehnisko projektu Babītes vidusskolas piebūvei, jo demogrāfiskie dati 
rāda, ka turpmākos gadus Babītes vidusskolā katru gadu būs jāatver 6 pirmās klases. Tiks 
izstrādāti tehniskie projekti ēkai Liepu alejā 17, lai izbūvētu publisko bibliotēku,   Sociālā dienesta 
un Dienas centra telpas Babītē, kā arī bijušo Babītes pasta nodaļas un Lattelecom ēku pārbūvei par 
pašvaldības dzīvokļu ēkām. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku pašvaldības Sociālā dienesta darbu, 
paredzēts izbūvēt piebūvi Dienas centra ēkai Centra ielā 3, Piņķos.  
Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2015.gadā iespējams nodrošināt 
pašvaldības autonomo funkciju izpildi un plānot dažādus attīstības projektus nākamajiem gadiem. 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr.1 
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Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas 
 2014.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir pastarpinātās 
pārvaldes iestāde, kura dibināta 1980.gadā. Izglītības iestādē mācās 765 izglītojamie, no tiem, 
pamatizglītības programmā – 707 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programmā – 58 izglītojamais. 
 
Izglītības iestādes misija - Babītes vidusskolā mācību procesā aktīvi izmanto modernās 
tehnoloģijas, iekļauj vides izglītības elementus, izglītības iestāde ir droša vide izglītojamajiem, kā 
arī tā ir konkurēt spējīga. 
 
Izglītības iestādes vīzija - Babītes vidusskolā mācību procesā aktīvi izmanto modernās 
tehnoloģijas, iekļauj vides izglītības elementus, izglītības iestāde ir droša vide izglītojamajiem, kā 
arī tā ir konkurēt spējīga.  
 
Izglītības iestāde īsteno: 
Pamatizglītības programmu (kods 21011111); 
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 
21015311);  
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111); 
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 
(kods 23013111); 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). 
 
2. Finanšu resursi un darbības rezultāti  
 
Izglītības iestādes 2014.gada budžeta plānotie finanšu resursi sastādīja EUR 1 565 174, t.sk.: 
• mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām EUR 838 537, 
• mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 14 444, 
• telpu un lietu noma EUR 3 600, 
• pašvaldības finansējums EUR 708 593. 

 
Izglītības iestādes 2014.gada budžeta faktiskie izdevumi - EUR 1 546 568, t.sk.: 
• darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un darbiniekiem - EUR 1 281 454; 
• komandējumiem (Comenius projekts un pieredzes iegūšana) - EUR 7 513; 
• pakalpojumiem Izglītības iestādes uzturēšanai un veicamo funkciju nodrošināšanai – EUR 123 

345 (t.sk., EUR 81 809 – komunālo pakalpojumu apmaksai); 
• materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei - EUR 58 067 (t.sk., iegādāts  mācību kabinetu 

aprīkojums – krēsli, galdi, tāfeles, sienas ekrāni; inventārs interešu izglītībai; formas jaunsardzes 
dalībniekiem; mācību līdzekļi; metodiskie materiāli); 

• preses abonēšanai Izglītības iestādes bibliotēkai - EUR 1 067; 
• pamatkapitāla veidošanai - EUR 71 933 (t.sk., EUR 15 249 grāmatu fonda papildināšanai;  EUR 

23 755 pamatlīdzekļu iegādei – projektori, digitālās tāfeles, videonovērošanas sistēma; EUR 
32 929 gājēju rampas izbūvei pie skolas); 

• pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem - EUR 377; 
• stipendijas izglītojamiem – EUR 2 812. 
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Galvenie uzdevumi 
 
2014./2015.mācību gada galvenie mērķi un uzdevumi: 
1. Aktīva moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un jēgpilna, izglītojamā pieredzē 

balstīta mācību procesa organizēšana: 
1.1. Izglītības programmu īstenošanā pedagogi aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas un rīkus; 
1.2. Izglītības iestādes ieņēmumu un izdevumu budžetā tiek  plānoti resursi moderno 

tehnoloģiju iegādei; 
1.3. Izglītojamie izmanto modernās tehnoloģijas mācīšanās procesā izglītības iestādē un, 

iespēju robežās, mājās; 
1.4. Mācību procesā tiek veicināta mācību satura integrācija un dzīvesdarbības prasmju 

attīstība, mācību saturā apguvei biežāk izmantojot tādas mācību metodes kā eksperimenti, 
modelēšana, lomu spēles u.tml.; 

1.5. Tiek akcentēta lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu izglītojamiem visos mācību 
priekšmetos; 

1.6. Tiek veicināta interese par dabas zinātnēm, datoriku un matemātiku, balstīta praktiskā, ar 
reālo dzīvi saistītā darbībā un sadarbībā ar uzņēmējiem. 

2. Vides izglītības integrēšana mācību procesā un izglītības iestādes darba plānā: 
2.1. Iesaistīties projektā EKO skola, izveidot komandu, izstrādāt mērķus un noteikt izpētes 

virzienu; 
2.2. Īstenot EKO skolas projekta aktivitātes (starppriekšmetu saiknes, semināri, pasākumi, 

pieredzes apmaiņa u.c.).  
2.3. Turpināt darbību programmā “Skolas auglis” un iesaistīties programmā “Skolas piens”. 

3. Izglītojamo patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas stiprināšana, iesaistot 
izglītojamos nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs un motivējot 
iesaistīties interešu izglītības programmās: 
3.1. Īpaša uzmanība tiek pievērsta aktivitātēm, saistītām ar VI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem; 
3.2. Izstrādāt un īstenot pasākumus un projektus ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības 

stiprināšanai un patriotisma veicināšanai; 
3.3. Aktivizēt izglītības iestādes tradīciju un kultūrvides kopšanu; 
3.4. Klašu audzinātājiem sadarbībā ar pedagoģisko personālu un vecākiem sekmēt katra 

izglītojamā iesaistīšanos interešu izglītības programmās atbilstoši spējām un vēlmēm. 
4. Izglītības iestādes prestiža celšana – atpazīstamība, publicitāte un sadarbība: 

4.1.  Pilnveidot izglītības iestādes tīmekļa vietnes, aktivizēt informācijas apriti tajās, pēc 
iespējas iesaistot izglītojamos šajās aktivitātēs; 

4.2. Turpināt darbību projektos – “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, 
uzsākt dalību projektu programmā “ERASMUS+”, uzsākt sadarbību ar Mārupes 
vidusskolu dabas zinību mācību priekšmetu mācību metodikas uzlabošanai; 

4.3. Aktivizēt darbu pie izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu un biznesu plānu izstrādes 
metodikas. 
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Sasniegumi mācību darbā: Vidējie rezultāti 12.klases centralizētajos eksāmenos 2013./2014.m.g.  
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Vidējie rādītāji 
skolā(%) 

67,79 68,22 59,77 56,50 56,84 59,75 71,08 

Vidējie rādītāji 
vidusskolu 
grupā(%) 

59,60 48,80 56,30 54,70 53,00 55,20 54,60 

Vidējie rādītāji 
lauku skolu 
grupā(%) 

46,60 35,90 55,10 40,40 49,40 38,60 38,70 

Vidējie rādītāji 
valstī(%) 

56,16 43,34 59,31 51,21 52,71 42,60 56,40 

 
Sasniegumi olimpiādēs un konkursos: 
1. Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un valsts un starptautiskos konkursos 

piedalījušies 64 skolēni;  
2. 4 skolēni ieguvuši 1.vietas, 9 skolēni – 2.vietas, 4 skolēni – 3.vietas, 10 skolēni – Atzinības; 
3. 2 skolēni izvirzīti  uz valsts mācību priekšmetu olimpiādēm –matemātikā un vācu valodā; 
4. Atklātā matemātikas olimpiādē 1 skolniece ieguvusi 3.vietu, 2 skolnieces –Atzinību; 
5. 1 skolniece prezentēja zinātniski pētniecisko darbu reģionālajā konferencē; 
6. Skolēni veiksmīgi piedalījušies starptautiskajos konkursos: „Tik vai ...Cik” sākumskolā ( 3.vieta 

valstī un Atzinība starptautiskā līmenī) un „Ķengurs” matemātikā, valsts konkursā „Pazīsti savu 
organismu” . 

 
Sasniegumi konkursos un skatēs: 
Valsts un starptautiskos konkursos piedalīšanās (16), valsts konkursos 6 atzinības un viena 3.vieta. 
Reģionālajās skatēs un konkursos piedalīšanās (2), viena 1.pakāpe, viena 2.pakāpe. Pierīgas novadu 
apvienībā piedalīšanās (4), divi augstākie novērtējumi (A), piecas1.pakāpes un viena 2.pakāpe. 
Sadraudzības koncerti, gatavojoties Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (4), piedalīšanās 
dažādos semināros, projektos (izglītības iestāde, pašpārvalde, klašu kolektīvi, individuāli).  
 
Dalība projektos 
Dalība LTV-1 spēlē “Gudrs un vēl gudrāks” (6.klašu grupā 1 vieta), “Starptautiskā putras dienā”, 
avīzes “Diena” konkurss “Kas notiek?”, “Skolas piens”, “Skolas auglis”, “Erasmus+”, “Comenius”.  
Iesaistīšanās “Ekoskolu programmā”, “Zaļā josta programmā”, “Draudzīgā skola”, “Globālā 
dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. 
Sadarbība ar Mārupes vidusskolu dabas zinību mācību priekšmetu mācību metodikas uzlabošanai. 
Dalība pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā.  
 
Izglītības iestāde piedāvā 37 interešu izglītības programmas. 
Izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde un Izglītības iestādes padome. 
Izglītības iestādē notiek izglītojoši pasākumi saskaņā ar izglītības iestādes darba plānu. 
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Sasniegumi sportā  
 
Izglītības iestāde ir piedalījusies un ieguvusi: 
 
Olimpiskās stafetes C grupa  3.vieta 
Olimpiskās stafetes B grupa 4.vieta 
Minifutbols D vecu grupas zēni 1.vieta 
Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas trīscīņā 4.vieta 
Pierīgas novadu sporta spēles «Drošie un veiklie» 3.vieta 
Peldēšanas stafetes  
D grupa 
C grupa 
B grupa 
A grupa 

 
4.vieta 
2.vieta 
3.vieta 
1.vieta 

Pierīgas novadu sacensības krosā  
C grupa 
A grupa 

 
1.vieta 
2.vieta 

 
Izglītības iestādes izglītojamajiem tika organizētas: 
Ziemas sporta diena 1. – 12.kl. 
CK Basketbols (zēni un meitenes) 5. – 7.kl. 
Aerobikas festivāls” Vingro vesels” 7. – 11.kl. 
CK Basketbols (zēni un meitenes) 8. – 12.kl. 
Peldēšanas sacensības  2.klasēm. 
CK Futbols 5. – 7.kl. 
Lielā sporta  diena 1. – 11.kl. 
Spēka nedēļa „Esi Lāčplēsis” 5. – 12.kl 
Peldēšanas sacensības 3. – 12. kl. 
 
3. Personāls 
 
Izglītības iestādē vidējais darbinieku skaits 2014. gadā - 109, no tiem 92 sievietes; atbrīvoti - 11 
darbinieki un pieņemti darbā - 19 darbinieki. 

 
Izglītības iestādē ir šādas amatu vienības: 
• pedagogi     - 94,79 likmes 
• direktors un direktora vietnieki   - 6,9 likmes 
• izglītības psihologs    - 1,3 likmes (no 01.09.2014.) 
• sociālais pedagogs    - 1 likmes 
• speciālais pedagogs    - 2 likmes (no 01.09.2014.) 
• logopēds      - 2 likmes (no 01.09.2014.) 
• fizioterapeits     - 1 likme (no 01.09.2014.) 
• bibliotekārs     - 1 likme 
• muzeja pedagogs     - 1 likme 
• interešu izglītības skolotāji   - 2,4 likmes 
• peldēšanas skolotājs     - 0,43 likmes  
• pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs   - 1 (līdz 31.08.2014.)  
• pirmsskolas izglītības skolotājs   - 2 likmes (līdz 31.08.2014.) 
• pirmsskolas izglītības sporta skolotājs   - 0,1 likme (līdz 31.08.2014.) 
• pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs  - 0,1 likme (līdz 31.08.2014.) 
• skolotājs      - 1 likme (no 01.12.2014.) 
• skolotājs pagarinātā grupā    - 2,5 likmes ( no 01.09.2014.) 
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• pedagogs palīgs     - 1 likme (no 01.09.2014.) 
• koncertmeistars     - 1 likme (no 01.09.2014.) 
• sporta darba organizators   - 1 likme 
• skolas māsa     - 1 likme 
• saimnieciski tehniskais personāls  - 29 likmes (no 01.12.2014.)  

 
Izglītības iestādes personāla izglītība: augstākā pedagoģiskā - 61, t.sk. maģistri - 36 ; augstākā – 
16; vidējā pedagoģiskā – 2; vidējā profesionālā -11; vidējā vispārējā – 17; pamatizglītība -2 

 
Personāla sadalījums pa vecuma grupām: 
• 29 gadi un jaunāki - 23 
• 30 - 39 gadi  - 17 
• 40 - 49 gadi  - 26 
• 50 - 54 gadi  - 10 
• 55 - 59 gadi  - 18 
• 60 gadi un vecāki - 15  
 
4. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Izglītības iestādē četras reizes gadā notiek Vecāku dienas, kad pēc iepriekšēja pieraksta pie 
lietvedes vecāki ierodas uz atklātām mācību stundām un sarunām ar mācību priekšmetu 
skolotājiem.  
 
Klašu audzinātāji regulāri – vismaz divas reizes gadā, organizē klases vecāku sapulces, kā arī 
nepieciešamības gadījumos aicina vecākus uz individuālām sarunām.  
 
Izglītības iestādē darbojas Izglītības iestādes padome, kur vecāki, pedagogi un izglītojamo pārstāvji. 
Padome tiekas četras reizes gadā, lai pārrunātu vecākiem, skolēniem  un pedagogiem aktuālus 
jautājums 
 
Informācija par notikumiem Izglītības iestādē regulāri tiek ievietota Izglītības iestādes mājas lapā 
internetā www.babitesvidusskola.lv; Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā 
www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”; kā arī „Rīgas apriņķa avīzē” un interneta portālā 
www.aprinkis.lv . Aktuālo informāciju par aktualitātēm un notikumiem Izglītības iestādē var gūt arī 
sociālajos tīklos – Facebook, twitter, youtube u.c. 

  
5. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
 
Plānoti izdevumi nepieciešamo materiālu un inventāra iegādei Izglītības iestādes darba 
nodrošināšanai 2015.gadā: 
*licencēt jaunu un pilnveidot vispārējās vidējās izglītības programmas; 
*turpināt īstenot EKO projektu; 
*piedalīties VI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos; 
*sadarbojoties: pedagogi, izglītojamie, vecāki, absolventi, iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki – 

veidot labās prakses piemērus; 
*iegādāties jaunus klašu mēbeļu komplektus izglītojamajiem; 
*iegādāties mācību līdzekļus, inovatīva mācību procesa nodrošināšanai; 
*veikt Izglītības iestādes gaiteņu un vestibilu remontu; 
*iegādāties jaunus datorus datorklasei un pedagogiem; 
*uzlabot Izglītības iestādes bibliotēkas darbu; 
*uzsākt darbu pie Izglītības iestādes pedagogu metodiskā darba popularizēšanu kolēģu vidū; 
*papildināt un atjaunot koru, ansambļu un tautas deju kolektīva tērpus; 
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*izstrādāt Izglītības iestādes piebūves projektu. 
 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas 
2014.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) dibināta 
1990.gada 20.aprīlī kā Salas pagasta bērnudārzs „Pīlādzītis”, kā pamatskola - 1990.gada 
1.septembrī, bet 2010.gada 26.maijā Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par skolas 
reorganizāciju par Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolu. 

 
Izglītības iestādē īsteno:  
• pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 
• pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klasei) programmu (kods 11011111); 
• speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klasei) programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 11015611); 
• speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klasei) programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 11015811); 
• vides izglītības programmu. 

 
Izglītības iestādes galvenās prioritātes: 
• mācību satura diferencēšana un individualizācija atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām, 

balstoties uz mācību priekšmetu standartu prasībām; 
• skolas tēla pilnveidošana un popularitātes veicināšana apkārtējā sabiedrībā; 
• vecāku iesaistīšana mācību procesā un skolas dzīves organizēšanā; 
• atbalsts talantīgo bērnu izaugsmei; 
• mācību tehniskās bāzes pilnveidošana, piesaistot papildus finanšu līdzekļus. 
  
2. Finanšu pārskats un darbības rezultāti 
 
2014.gada plānotie budžeta resursi izdevumu segšanai EUR 294 993, t.sk.: 

     mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām EUR 35 075, 
                 mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 581, 
                 ES projektam Erasmus+ EUR 2 372, 
                 telpu un lietu noma EUR 135, 
                 Babītes novada pašvaldības finansējums EUR 256 830; 
 
2014.gada budžeta faktiskie izdevumi EUR 293 153, t.sk.: 
            darba samaksa un VSAO iemaksas EUR 247 652, 
                 komandējumu izdevumi EUR 2 595, 
                 pakalpojumi EUR 13 377, 
                 preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs EUR 27 909, 
                 nodokļu maksājumi (PVN) EUR 18, 
                 pamatlīdzekļi EUR 1 601. 
 
Izglītības iestādes budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam budžetam, kopējais 
apjoms izpildīts par 99.38 %. Izveidota mācību līdzekļu bāze Montesori pedagoģijai un labiekārtota 
grupa, papildināts rotaļlietu un spēļu krājums PI grupām, mācību līdzekļi Izglītības iestādes darbam. 
Labiekārtotas iestādes telpas un teritorija. 
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Beidzot 2013./2014.mācību gadu PI grupās bija 49 audzēkņi, sākumskolā no 1. – 4.klasei - 20 
skolēni. Bērnu skaits 2014./2015.mācību gadā: PI grupās - 50 audzēkņi, no 1. – 4. klasei - 29 
skolēni. Izglītojamie aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 
2014./2015.mācību gadā piedalījāmies starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Tik vai Cik?”. 
Turpinājām sadarbību ar Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēm. 
 
Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2013./2014.mācību gadā: 

 
Nr.p.k. Datums Mācību priekšmets Apguves koeficents 

1. 05.02.2014. Dzimtā valoda 0,73 
2. 11.02.2014. Matemātika 0,70 
  Vidējais koeficents: 0,72 

 
2014.gadā izglītības iestādē īstenoja 5 interešu izglītības programmas: 
1. vizuāli plastiskās mākslas pulciņš, 
2. vides pulciņš „Dzīves skola”,  
3. skolēnu teātra pulciņš „Pīlādzītis”, 
4. PI grupu vokālais ansamblis „Odziņas” un skolēnu ansamblis „Ķekariņš”, 
5. datorzinību pulciņš, 
6. PI grupas audzēkņiem – angļu valoda un vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš 
    (arī izglītojamiem) un mākslas pulciņš. 
 
3. Personāls 
 
2013./2014. mācību gadā skolā bija nodarbināti 27 darbinieki, no tiem - 21 sieviete, 6 – vīrieši. No 
strādājošiem pamatdarbā bija 22 darbinieki. Pedagoģiskā personāla izglītība: augstākā pedagoģiskā 
– 16, tai skaitā maģistri – 2, mācās - 1. 
 
2014./2015. mācību gadā skolā bija nodarbināti 26 darbinieki, no tiem - 21 sieviete, 4 – vīrieši. No 
strādājošiem pamatdarbā bija 24 darbinieki. Pedagoģiskā personāla izglītība: augstākā pedagoģiskā 
– 15, tai skaitā maģistri – 3, mācās – 1. 

 
Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām: 
 

Vecums 2013./2014. māc.gadā 2014./2015. māc.gadā 
24 un jaunāki 1 0 
25 -29 1 2 
30 - 34 0 2 
35 - 39 2 2 
40 - 44 1 1 
45 – 49  3 3 
50 - 54 2 2 
55 - 59 5 3 
60  - 64 1 1 
65 un vecāki 1 0 
Vīrieši /sievietes 2/15 0/16 

 
4. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Sabiedrības informēšanai ziņas par norisēm Iestādē, tās darbības virzieniem un aktualitātēm tiek 
ievietotas Pierīgas novadu reģionālajā interneta vietnē www.aprinkis.lv, Babītes novada pašvaldības 
mājas lapā internetā www.babite.lv un pašvaldības avīzē „Babītes ziņas”, Izglītības iestādes mājas 
lapā www.salassakumskola.lv un  interneta vietnē www.facebook.com.  
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 
Plānojot budžeta izdevumus 2015.gadam iecerēts turpināt iestādes telpu un teritorijas  
labiekārtošanas darbus, materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, iegādājoties jaunusdatorus un 
mācību līdzekļus. Turpināt organizēt bērnu atpūtas dienas nometni vasarā Babītes novada  bērniem. 
Veicināt pedagogu apmācību Montesori pedagoģijā. 
  
Skolas darbības prioritāte 2015.gadā ir izveidot tādu izglītības iestādi, lai tajā labi justos bērni, 
kuriem nepieciešama maza mācību vide un, kurā izglītošanās, audzināšanas un aktivitāšu kopums 
bērniem un vecākiem veicinātu savstarpējo sadarbību un lepnumu par šo iestādi. 
 Turpināt sadarboties ar Babītes novada pašvaldības filiālbibliotēku Salas pagastā, Sporta un 
kultūras centru Salas pagastā un Babītes novada uzņēmējiem.  

 
Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skolas 

2014. gada publiskais pārskats 
 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Babītes novada 
pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
programmas. Skolai ir savas telpas no 2014.gada 1.septembra, kas atrodas Babītes Kultūrizglītības 
centra ēkā 2. un 3. stāvā. Skolas kopīgā platība 648 m². Skolas juridiskā adrese – Jūrmalas iela 14A, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. 
 
Skolas darbības mērķis - veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. Skolas darbības 
pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skola īsteno interešu izglītības programmas. 
 
Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013.gada 7.novembra lēmumu 
Nr. 320-P Skola ir akreditēta uz 6 gadiem un īsteno 10 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības programmas. 
 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 2014. gadā 
1.  Klavierspēle 28 
2.  Akordeona spēle 6 
3.  Vijoļspēle 11 
4.  Čella spēle 12 
5.  Kokles spēle 15 
6.  Flautas spēle 8 
7.  Trompetes spēle 4 
8.  Sitaminstrumentu spēle 7 
9.  Klarnetes spēle 3 
10.  Saksofona spēle 1 

Izglītojamo skaits kopā: 95 

 
2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 
 
Skolas plānotie 2014.gada finanšu resursi budžeta ieņēmumu daļā sastādīja EUR 337 422, t.sk.,: 
•   dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām EUR 70 579 (20.92% no 

visiem finanšu resursiem); 
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• Nacionālā Kultūras centra dotācija „Dzītariņiem” tērpu iegādei un kolektīva vadītāja darba  
samaksai EUR 2 692 (0.8% no visiem finanšu resursiem); 

•   dotācija no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 228 385 (67.68% no visiem finanšu resursiem); 
•   Skolas audzēkņu mācību maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas ieņēmumi EUR 35 766 

(10.60% no visiem finanšu resursiem). 
 
Skolas budžeta izpilde izdevumu daļā 2014.gadā bija EUR 335 641 , t.sk.,: 
•   darba samaksa un VSAO iemaksas pedagogiem un darbiniekiem – EUR 202 415 (60.31% no 

visiem izdevumiem), 
•   komandējuma izdevumi - EUR 819 (0.24% no visiem izdevumiem), 
•   pakalpojumi Skolas uzturēšanai – EUR 22 210 (6.62% no visiem izdevumiem), 
•   materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegāde - EUR 41 437 (12.35% no visiem  
     izdevumiem), 
•   pamatlīdzekļu iegāde – EUR 68 467 (20.40% no visiem izdevumiem), 
•   PVN nodokļu maksājumi – EUR 293 (0.08% no visiem izdevumiem). 
 
Skolas budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam saskaņā ar grozījumiem pārskata 
gada laikā. Kopējais izdevumu apjoms ir izpildīts par 99.47% no plānotā. 

 
2014.gadā Skolā mācījās 227 audzēkņi, t.sk.: 
• 95 audzēkņi mācījās no 1.-8.klasei; 
• 11 audzēkņi - sagatavošanas klasē; 
• 121 audzēkņi - interešu izglītībā. 
 
Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās dažādos festivālos un konkursos, kur bija gan diplomandu, gan 
laureātu vidū un guva godalgotas vietas: 
• Koncertu ciklā - konkursā „Talants Latvijai” izvirzīti uz finālu Elīza Bērziņa, skolotāja Elita 

Kolča, Reina Kotlere, skolotājs Andis Klučnieks, Elizabete Pliene un Kristīne Tukre, skolotāja 
Valda Bagāta. 

• Latvijas izglītības iestāžu vokāli - instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā - 
konkursā I pakāpes diploms Skolas koklētāju ansamblim „Dzītariņi”, skolotāja Valda Bagāta, 
Skolas vecāko klašu instrumentālajam ansamblim un Skolas jaunāko klašu instrumentālajam 
ansamblim, skolotāja Anda Bikauniece, Skolas sitaminstrumentu ansamblim „Mazais 
Bundzinieks”, skolotāja Maija Švēdenberga. 

• Latvijas profesionālās ievirzes un vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu 
instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārtā atzinības 
raksts Elīzai Bērziņai un Artai Liporai, skolotāja Elita Kolča, Maksimam Skibickim un Pēterim 
Rudzītim. Skolotāja Anita Roze. 

• Concours Musical De France Rīgas atlasē izvirzīta uz II kārtu Elizabete Dreiska, skolotāja Ilze 
Poķe. 

• II mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātes audzēkņiem II vieta 
Artai Liporai, skolotāja Elita Kolča. 

• Noras Novikas VII Starptautiskajā Mazās kamermūzikas konkursā III vieta Skolas 
sitaminstrumentu ansamblim „Mazais Bundzinieks”, skolotāja Maija Švēdenberga. 

• IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās 
mūzikas festivālā-konkursā „Vēju ritmi 2014.” III vieta Skolas sitaminstrumentu ansamblim 
„Mazais Bundzinieks”, skolotāja Maija Švēdenberga. 

• 1. Latvijas Mūzikas skolu koklētāju kameransambļu konkursā II vieta Lienei Dzilnai un 
Katalīnai Bernānei, III vieta Kristīnei Tukrei un Alisei Paulai, skolotāja Valda Bagāta. 
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• Starptautiskais jauno izpildītāju un komponistu konkurss „Muzikos garsai” I vieta Katalīnai 
Bernānei un Elizabetei Plienei, skolotāja Valda Bagāta, II vieta Markam Bergmanim, skolotāja 
Anda Bikauniece. 

• Koncertu ciklā - konkursā „Talants Latvijai” finālā I vieta Kristīnei Tukrei, skolotāja Valda 
Bagāta un Reinai Kotlerei, skolotājs Andis Klučnieks. 

• XI Starptautiskais bērnu un jauniešu kameransambļu festivālā - konkursā “Muzicējam kopā ar 
draugiem” atzinības raksts Elizabetei Monai Zariņai un Maksimam Skibickim, skolotāja Anita 
Roze. 

• “Mazajā Augusta Dombrovska konkursā” I vieta Maksimam Skibickim, skolotāja Anita Roze. 
• IV mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursā I vieta Markam 

Bergmanim un Zanei Fatjanovai, skolotāja Anda Bikauniece. 
 
3. Personāls 

 
ESF projekta ietvaros „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītība sistēmas optimizācijas 
apstākļos” 2014.gadā 1 pedagogs ir pieteicies un iegūst 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 
Skolā turpina strādāt pedagogi ar sekojošām profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm visi ar 
augstāko pedagoģisko izglītību: 
  2. kvalitātes pakāpi - 2 pedagogi 
 3. kvalitātes pakāpi - 8 pedagogi; 
 4. kvalitātes pakāpi - 2 pedagogi; 
 5. kvalitātes pakāpi - 1 pedagogs. 
 
Skolā 2014. gadā strādāja 20 pedagogi un 2 koncertmeistari. Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem - 2 pedagogi; 
no 31-49 gadiem – 16 pedagogi; 
no 50-59 gadiem – 2 pedagogs; 
no 31-49 gadiem – 1 koncertmeistars; 
līdz 30 gadiem – 1 koncertmeistars. 

 
Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 

direktore – 1 likme; 
direktores vietniece izglītības jautājumos – 0,5 likme 
sekretāre-lietvede - 0,5 likme. 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Par skolas aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri sniegta Babītes novada pašvaldības mājas 
lapā internetā www.babite.lv, avīzē „Babītes ziņas” un Skolas informatīvajos stendos. 

 
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 
2015.gadā plānots turpināt un attīstīt profesionālās ievirzes programmas mūzikā. Pēc jauno 
audzēkņu uzņemšanas 2015./2016.mācību gadam, izvertēt jaunu profesionālās ievirzes programmas 
– kora klase atvēršanu no 2015.gada 1.septembra, ņemot vēra lielu interesi par šo izglītības 
programmu. Dot iespēju Skolas absolventiem turpināt un jauniem audzēkņiem apgūt muzikālo 
izglītību interešu izglītībā. Audzēkņiem tiks piedāvāts pilnveidoties muzicējot dažādos Skolas 
ansambļos un kamerorķestrī. Turpināsim piedalīties ar talantīgākajiem Skolas audzēkņiem 
konkursos un festivālos Latvijā un ārpus tās.  

 
Plānots piedalīties šādos konkursos un festivālos: 
• Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā Daugavpils Mūzikas vidusskola, 
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• Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālā-konkursā,  

• Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu-ansambļu konkursā Limbažos,  
• Akordeonistu koncertā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā,  
• I jauno pianist festivālā “DEBIJA 2015” Juglas Mūzikas skolā,  
• Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs, 
• Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā “Deju burvība” Bolderājas Mūzikas un  mākslas 

skolā, 
• VI Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpils Mūzikas vidusskolā,  
• V Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Izglītības programmas Stīgu instrument spēle – 

Kokles spēle audzēkņu konkursā,  
• XVI Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Daudzstīgu mūzikas instrumenti,  
• I vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā-festivālā “Rojas ritmi”,  
• Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā Bērnu un jauniešu centrā 

“Laimīte” ar akordeonistu, instrumentālo ansambli un sitaminstrumentu ansambli “Mazais 
bundzinieks”, 

• Starptautiskajā pianistu konkursā (Concours Musical De France) un citos konkursos, 
• Babītes Mūzikas skolas audzēkņu konkursā “Talants Latvijai”, Rīgā, Latvijas biedrības namā, 
• IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā, Līvānos. 
 
Tāpat plānots piedalīties sadraudzības koncertos: 
• Babītes Mūzikas skolas, Rīgas doma kora skolas un Ikšķiles un Skrīveru mūzikas un mākslas 

skolas sadraudzības koncertā,  
• Babītes Mūzikas skolas kamerorķestra, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestra, Olaines 

Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu kvarteta 
“Belleza” sadraudzības koncertā,  

• Vijoļspēles un čella spēles audzēkņu un skolotāju sadraudzības koncertā-festivālā Engures 
Mākslas un Mūzikas skolā.un citos koncertos.  

 
Plānots piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā ar Babītes Mūzikas 
skolas instrumentālajiem ansambļiem un koklētāju ansambli “Dzītariņi”. Plānots organizēt Babītes 
Mūzikas skolas gada balvas pasniegšanas pasākumu, kas ir augstākais Babītes Mūzikas skolas 
apbalvojums profesionālās ievirzes audzēkņiem un skolotājiem. 
Plānota audzēkņu dalība izglītojošās vasaras nometnēs, dažādos konkursos, festivālos, 
meistarklasēs un daudzveidīgos koncertos un pasākumos.  

 
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 

2014.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”, reģ. Nr.4301901949, Rīgas 
iela 7, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Babītes 
novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kuras pamatfunkcija ir vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas 01011111 īstenošana pēc iestādē izstrādātas pirmsskolas izglītības 
programmas (licence Nr. V-6374), kurā vispārizglītojošie priekšmeti ir sadalīti tematiskos blokos, 
kā arī ir iekļauta angļu valodas apmācība bērniem no trīs gadu vecuma. 
 
Iestādes pamatuzdevumi ir pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana, izglītošana un sagatavošana 
pamatizglītības apguves uzsākšanai. 
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Iestādes galvenie gada mērķi un uzdevumi: 
1. Mācību un audzināšanas darbā: 

1. Redžio Emilia pedagoģiski filozofisko vadlīniju piemērošana pedagoģiskajā procesā ikdienā 
un radošu aktivitāšu organizēšana meistardarbnīcās bērniem, skolotājiem, bērnu vecākiem. 

2. Metodisko komisiju darba padziļināšana, pilnveidošana, 
3. Vides izglītības apguve skolotājiem un bērniem darbojoties Ekoskolu programmā, 
4. Līdzdarbošanās eTwinning starptautiskā (Latvija, Igaunija) radošo darbu projektā “Veselīgas 

ēšanas paradumi”. 
2. Iestādes darbā: 

1. Pedagogu profesionālās pilnveides programmas īstenošana. 
2. Iestādes vides drošības jautājumu pilnveidošana. 

 
2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 
 
Iestāde finansiālo nodrošinājumu funkciju izpildei saņem no dibinātāja - Babītes novada 
pašvaldības. No valsts budžeta tiek saņemta mērķdotācija piecus un sešus gadus vecu bērnu 
sagatavošanas programmas īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai. 
 
Iestādes 2014.gada plānotie budžeta ieņēmumi – EUR 1 421 685, t.sk.: 
1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai – EUR 75 205; 
2. valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – EUR 1 338; 
3. pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 1 344 538; 
4. ieņēmumi no telpu un lietu nomas – EUR 604.  
 
Iestādes 2014.gada faktiskie budžeta izdevumi – EUR 960 219, no tiem: 
* atlīdzība – EUR 595 790; 
* komandējumi – EUR 2 546; 
* pakalpojumi – EUR 86 036; 
* krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs – EUR 20 552; 
* pamatkapitāla veidošana – EUR 254 462; 
* nodokļu maksājumi – EUR 833. 

 
2014.gada vidū tika uzsākta jaunā korpusa celtniecība, kur paredzēta divu grupu iekārtošana. Tas 
rada iespēju vēl 40 Babītes novada mazajiem iedzīvotājiem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. 
 
Pārskata gadā Iestāde turpina sadarbību ar individuāli praktizējošiem pedagogiem, kas piedāvā 
plašu licencētu interešu programmu klāstu, t.i., mūziku – ansamblis „Mazās pērlītes” un Yamahas 
mūzikas skola, mākslu – mākslas un keramikas pulciņš, sportu – futbolu un brīvās cīņas, deju klubs 
“Golda”. 

 
3. Personāls 
 

Nr. Amats Likmes Darbinieku skaits 
1. Vadītājs 1 1 
2. Vadītājas vietnieks izglītības jomā 1,35 3 
3. Pirmsskolas izglītības skolotājs 25 24 
4. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2,5 2 
5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 2,25 2 
5. Logopēds 1 1 
6. Izglītības psihologs 0,5 1 
7. Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs 13,5 14 
8. Pirmsskolas iestādes māsa 1 1 
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9. Sociālās palīdzības organizators 1 1 
10. Saimniecības daļas vadītājs 0,5 1 
11. Lietvede 0,75 1 
12. Remontstrādnieks 0,6 1 
13. Sētnieks 1 1 
14. Apkopēja 1,3 2 
15. Projekta vadītājs 1 1 

 Kopā: 54,25 57 
 
Personāla iedalījums pēc izglītības 
 

 
 
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
 

Nr. Vecuma grupas Darbinieku skaits t.sk. sievietes 
1. t.sk. 24 un jaunāki 5 5 
2. 25-29 gadi 6 6 
3. 30-34 gadi 8 8 
4. 35-39 gadi 8 8 
5. 40-44 gadi 7 7 
6. 45-49 gadi 5 5 
7. 50-54 gadi 6 6 
8. 55-59 gadi 5 5 
9. 60-64 gadi 4 4 
10. 65 gadi un vecāki 3 1 

 Kopā: 57 55 

 
4. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Informācijas aprites nodrošināšanai par Iestādē veiktajām aktivitātēm, izglītības kvalitāti un 
pieejamajiem pakalpojumiem tika regulāri sniegtas ziņas Babītes novada pašvaldības mājas lapā 
internetā www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”. 
 
Tiek pilnveidota izveidotā mājas lapa, iestādes notiekošo pedagoģisko procesu atspoguļošanai un 
sadarbības ar vecākiem un sabiedrību nostiprināšanai www.saimite.lv 
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Iestādē tika turpinātas sadarbības programmas ar Babītes novada pašvaldību, Babītes novada 
pašvaldības bibliotēku, Babītes vidusskolu un Babītes novadā esošajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm. 

 
5. Nākamā gada plānotie pasākumi 
 
  Labiekārtot uzbūvēto jaunbūvi, radīt bērniem atbilstošu, radošu, izzinošu vidi. Aktīvāk iesaistīties 
Ekoskolas programmas realizācijā. Veikt remontdarbus mūzikas zālē, gaitenī. Siltināt PII 
“Saimītes” galvenās ēkas jumtu. Turpināt darbu pie autorprogrammas īstenošanas. Pastiprināt 
sadarbību ar Babītes novada pašvaldības institūcijām bērnu audzināšanas, izglītošanas un drošības 
jautājumos. 

 
Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

 2014.gada publiskais pārskats 
 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – Iestāde) 
dibināta 1992.gada 2.septembrī ar Latvijas Republikas Rīgas rajona Babītes pagasta TDP lēmumu 
„Par Jūrmalas MRS bērnudārza pieņemšanu”. Iestādes juridiskā adrese – Priežu iela 1, Babīte, 
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101. 
 
Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101 1111; Licence Nr. V–
5626, izsniegta 2012.gada 9.oktobrī). 

 
Iestādes galvenie uzdevumi: 
1. Iekļaut mācību procesā izziņu par dabas komponentiem – ūdens, gaiss, zeme, uguns,  veidojot 

bērniem izpratni un līdzatbildību par cilvēka rīcības un dabas procesu mijiedarbību; 
2. Sniegt bērniem iespēju uzzināt un iepazīt dzīves darbības prasmes un iemaņas, izmantojot 

dažādas lomu spēles, un izveidot un papildināt lomu spēļu centrus; 
3. Bērnu runas, lasītprasmes un fizisko prasmju attīstīšanai iekļaut logo ritmikas vingrinājumus 

rotaļnodarbībās.  
 

2. Finanšu pārskats un darbības rezultāti  
 
Iestādes budžeta plānotie ieņēmumi 2014.gadā sastādīja – EUR 291 382, t.sk.: 
• Valsts budžeta mērķdotācija 5-6 apmācība pedagogu darba samaksai – EUR 8 855; 
• Telpu noma – EUR 70; 
• Valsts dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – EUR 348; 
• pašvaldības budžeta līdzekļi - EUR 282 109. 

 
Iestādes budžeta faktiskie izdevumi 2014.gadā - EUR 270 918, t.sk.: 
•  komandējumi – EUR 183; 
• atlīdzībai – EUR 179 550; 
• pakalpojumiem – EUR 82 604; 
• krājumiem un materiāliem – EUR 6 035; 
• pamatkapitāla veidošanai – EUR 2 527; 
• budžeta iestāžu nodokļu maksājumi - EUR 19. 
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Prioritāte audzināšanas – mācību darbā 2014.gadā - piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana 
skolai. 2014.gadā mācībām 1.klasē tika sagatavoti 16 audzēkņi. Iestādē 2014.gada bija reģistrēti 87 
bērni, no tiem 31 bērni – 5.un 6. gadīgie. 

 
3. Personāls 
           
Iestādē 2014.gadā apstiprinātas 11.10 pedagogu amata vienības (nodarbināti 11 pedagogi, tajā 
skaitā – vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 7 pirmsskolas izglītības skolotājas, sporta 
skolotāja, logopēds un mūzikas skolotāja) un 6.90 tehnisko darbinieku amata vienības (uz darba 
līguma pamata šo darbinieku amata pienākumus pildīja 7 darbinieki). Pedagogi savas zināšanas 
regulāri papildina kvalifikācijas celšanas kursos un dažādos semināros.  
 
Iestādes darbinieku mainība: 3 pedagogi pieņemti uz laiku – dekrēta atvaļinājumā esošā pedagoga 
vietā.  
 
Iestādē strādāja 19 sievietes (no tām 3 dekrēta atvaļinājumā) un 2 vīrieši šādās vecuma grupās: 
 

līdz 29 gadiem 3 
no 30 līdz 39 gadiem 4 
no 40 līdz 49 gadiem 9 
no 50 līdz 59 gadiem 4 
no 60 līdz 64 gadiem 0 
no 65 gadiem 1 

 
4. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Par Iestādē veiktajām aktivitātēm un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem tika regulāri sniegtas 
ziņas Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”. Tika 
turpināta sadarbība ar Babītes vidusskolas un Babītes mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem. 
Izveidota sadarbība ar Babītes bibliotēku. 2014.gadā notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz 
citām izglītības iestādēm. Regulāri tika sniegta informācija un, pieaicinot atbilstošos speciālistus, 
rīkoti semināri pedagogiem un audzēkņu vecākiem par aktuāliem jautājumiem bērnu audzināšanā 
(vecāku sanāksmēs, atklātajās stundās, svētkos, ekskursijās u.tml.), kā arī papildināta un atjaunota 
informācija Iestādē esošajos informatīvajos stendos. Tika rīkoti labdarības pasākumi ārpus iestādes 
– „Labie darbi” (veco ļaužu apsveikšana, dāvanu darināšana bērniem bez vecākiem, rūpes par meža 
dzīvniekiem). 
 
5. Nākamā gada plānotie pasākumi 

 
2015.gadā plānots veikt: 
1. ventilācijas sistēmas otrās kārtas izbūvi un telpu kosmētisko remontu; 
2. kanalizācijas aku remontu; 
3. teritorijas labiekārtošanu, bīstamo koku izzāģēšanu, teritorijas apzaļumošanu, siltumnīcas 

uzstādīšanu; 
4. dažādot interešu izglītības iespējas iestādē; 
5. uzsākt darbību eco skolas programmā. 
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Babītes novada pašvaldības bibliotēkas 
2014.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 
 
2006.gadā Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka Piņķos ar nodaļu Babītē reģistrēta Kultūras 
ministrijas Bibliotēku reģistrā, 2007.gada bibliotēkas Piņķos un Babītē apvienotas. 2009.gada jūlijā 
Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka apvienota ar Salas pagasta bibliotēku, kura dibināta 
1946.gadā, bet Bibliotēku reģistrā - kopš 2004.gada (turpmāk tekstā kopā – Bibliotēka). 
 
2011.gada novembrī Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu noteikt Bibliotēkas Salas 
nodaļai filiālbibliotēkas statusu no 2012.gada 1.janvāra. 
 
Klasiskai, uz krājumu orientētai bibliotēkai ar kataloģizētu bibliotēkas fondu ir izglītības, 
informācijas, kultūras un sociālā funkcija, kas atkarībā no dažādu sociālo grupu vajadzībām ietver 
atšķirīgus uzdevumus. Svarīgākais uzdevums - saglabāt un reklamēt grāmatu kā estētisku kultūras 
priekšmetu, informācijas līdzekli, kas veicināja garīgās pilnveidošanās procesu. Grāmatu krājuma 
lietošana notiek uz vietas bibliotēkā, vai arī grāmatas izsniedzot uz māju. Jaunākā izdevuma prese 
tiek lasīta uz vietas, pārējo lasītāji var saņemt uz mājām. 
 
2012.gada maijā tika akreditētas Babītes novada pašvaldības bibliotēka ar nodaļu „Strazdi” un 
Salas pagasta filiālbibliotēka. 

 
2. Finanšu resursi un iestādes darbībās rezultāti 
 
Bibliotēkas plānotie budžeta ieņēmumi 2014.gadā sastādīja – EUR 195 636, t.sk.: 
• pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 195 351; 
• bibliotēkas maksas pakalpojumi – EUR 285. 

 
Bibliotēkas budžeta izpilde izdevumu daļā 2014.gadā – EUR 194 058, t.sk.: 
• atlīdzībai – EUR 105 195; 
• pakalpojumiem – EUR 8 417; 
• krājumiem un materiāliem – EUR 17 108; 
• grāmatām un žurnāliem – EUR 2 987; 
• budžeta iestāžu nodokļu maksājumi - EUR 52; 
• kapitālie izdevumi – EUR 60 299. 

 
Latvijā bibliotēkas nozaru attīstībā, līdz ar informācijas tehnoloģiju straujo attīstību notiek 
kardinālas izmaiņas. Arī Babītes novadā jūtama publiskās bibliotēkas lomas un sociālo funkciju 
maiņa. Lai nodrošinātu attālināto lietotāju informatīvās vajadzības, 2011.gadā tika iegādāta BIS 
Alise-i licence un uzsākts darbs pie grāmatu fonda ievadīšanas bibliotēku elektroniskajā 
kopkatalogā, kas tika sekmīgi pabeigta 2014.gadā, kā arī uzsākta visu bibliotekāro procesu 
automatizācija un lasītāju datu bāzes izveidošana. Elektroniskajā kopkatalogā atrodama pilnīga 
informācija par bibliotēkas fondu, bibliotēka iekļāvusies vienotā lasītāju reģistrā un uzsākusi 
izdevumu automātisku izsniegšanu/saņemšanu. Kopkataloga piedāvātos pakalpojumus izmanto 
dažādas sociālās grupas: skolnieki, studenti, strādājošie, pensionāri, bezdarbnieki.  
 
Bibliotēka veica piedāvāto pakalpojumu un lietotāju individuālo vajadzību izpēti; anketēšanu, 
lietotāju ierosinājumu izpēti pašvaldības mājaslapā; savstarpējās sarunās; dalīšanos pieredzē ar citu 
pašvaldību bibliotēkām. Bibliotēka piedāvā: daiļliteratūru, uzziņu literatūru, preses izdevumus, 
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bezmaksas bibliotēku informācijas sistēmu lietošanu - datori, multifunkcionālās iekārtas, printeri, 
programmatūras, pieeju Lursoft Laikrakstu bibliotēkai un Letonikas datubāzei. 
 
Par pašvaldības līdzekļiem 2014.gadā iegādāti pieci datori personāla vajadzībām ar jaunāko 
Windows 7.versiju darbam ar Bis Alise. Savā darbā izmantojam elektronisko kopkatalogu. 
 
2014.gadā turpinājās darbs pie grāmatu fonda attīrīšanas no fiziski nolietotām un morāli 
novecojušām grāmatām. Grāmatu fonda un preses papildināšana notika kopīgi ar filiālbibliotēku 
Salas pagastā, tāpat notika regulāra fondu apmaiņa starp bibliotēkām. 
 
Darbinieku profesionālo pilnveidošanu nodrošināja dažādi kursi, semināri un pieredzes apmaiņas 
braucieni, ko regulāri organizēja reģiona galvenā bibliotēka. 

 
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu periodā: 

 

Krājuma 
apjoms 

2012.gads 2013.gads 2014.gads 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos ar nodaļu „Strazdos”, Babītē, Babītes pagastā 

grāmatas 1348 1087 19372 856 1135 19651 614 1862 20899 

seriāl-
izdevumi 

2663 2788 2788 2788 2758 2758 2758 2735 2735 

Kopā: 4011 3875 22160 3644 3893 22409 3372 4599 23636 

Filiābibliotēkā, Salas pagastā 

grāmatas - 436 6367 - 458 6825 646 537 6716 

seriāl-
izdevumi 

697 751 751 751 655 655 655 673 673 

Kopā 697 1187 7124 751 1117 7490 1301 1201 7399 

 
Bibliotēkai tika piedāvāts liels dāvinājumu klāsts, bet krājumu papildināšanai tika ņemti tikai tie, 
kas nebija krājumā un bija labi saglabāti, pārējie tika izlikti priekštelpu plauktos, kur katrs 
Bibliotēkas apmeklētājs varēja tos izvēlēties sev. 
 
Lietotāju, izsniegumu un apmeklējumu skaita izmaiņas pa gadiem (kopā ar filiālbibliotēku Salas 
pagastā): 
 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads 
Lietotāju skaits 1307 1250 1664 
Izsniegumu skaits 89944 92677 97095 
Apmeklējumu skaits 35676 34494 39072 

 
2014.gada septembrī bibliotēka Piņķos no skolas pagraba telpām pārgājusi jaunās, plašās, gaišās un 
modernās telpās- renovētā ēkā Jūrmalas ielā14a, Piņķos, kurā izvietota arī Babītes mūzikas skola un 
Kultūrizglītības centrs, un visiem ir liels prieks šeit iegriezties. 
 
2014.gada beigās bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaits palielinājās par 40%, jo, ņemot vērā 
lasītāju vēlmes, bibliotēka strādā sešas dienas nedēļā ar pagarinātu darba laiku  (trīs dienas) līdz 
19.00, kā arī jaunajās bibliotēkas telpās ir padomāts par visām apmeklētāju kategorijām: atsevišķa 
zona gan pirmskolas vecuma bērniem (kas šai bibliotēkā ir viena no skaistākām), gan jauniešiem, 
atsevišķa zona žurnālu un avīžu lasītājiem, datorzāle un plaša lasītāju apkalpošanas zona. 
Pirmskolas vecuma bērnu zonā ir izveidota pasaku māja, tārpiņa vilcieniņš, kas ved bērniem 
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skaistākās un jaunākās bērnu grāmatas, gan iemīļotas rotaļlietas. Šo zonu sevišķi iemīļojuši bērnu 
dārza bērni, kurā katru nedēļu ierodas kāda grupiņa, lai audzinātāja izvestu kādu audzinošu 
pasākumu, šeit atrodas arī liela tāfele, uz kuras patīk zīmēt visiem bērniem. Bērnu stūrītis ir 
iecienīta vieta arī tiem bērniem, kuru vecāki izvēlas literatūru, lasa jaunāko presi, studē uzziņu 
literatūru vai darbojas ar datoru. 
 
Bibliotēka Piņķos, kā arī bibliotēkas nodaļa„Strazdi”ir pieejamas personām ar īpašām vajadzībām. 
 
Lai nodrošinātu arī Babītes iedzīvotājiem plašāku bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu,  Babītes 
nodaļa „Strazdi” no 2014.gada janvāra atvērta apmeklētājiem piecas darba dienas, jeb 37 stundas 
nedēļā. 
 
3. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem, dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, kuras 
nodrošina Bibliotēka, regulāri tika sniegtas ziņas Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā 
www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”. 
 
Pēc apmeklējuma un literatūras aprites rādītājiem pēdējos trīs gados var droši teikt, ka saskarsme ar 
lietotāju ir ar plus zīmi un bibliotēkas popularitāte aug. Pateicoties pašvaldības politikai, kas vērsta 
uz kultūras attīstību novadā, īpaši pēdējo gadu laikā, Bibliotēka finansiāli pēdējos piecus gadus ir 
nodrošināta ar bagātīgu krājuma iegādi. 
 
Bibliotēkas darbs nav iedomājams bez tās lietotāju viedokļa, interešu un vajadzību izzināšanas gan 
krājuma komplektēšanas jautājumā, gan pasākumu plānošanā un norisēs. Ja ir līdzekļi jaunu un 
klientus interesējošu grāmatu un periodikas iegādei, tad arī lasītāju skaits nesamazinās, jo cilvēki 
arvien vairāk uzticas Bibliotēkas krājumam. Un priecē, ka ļoti daudzi mūsu lasītāji slavē mūsu 
bibliotēku un vērtējumos izsakās, ka mūsu bibliotēkā ir liela literatūras izvēle gan latviešu, gan 
krievu valodā un sevišķi uzziņu literatūras jomā, ko reti var dabūt citās publiskās bibliotēkās. 
Bibliotēkas veiksme ir ikviens lasīt kārs apmeklētājs, kurš atrod savām vajadzībām un vēlmēm 
atbilstošu informāciju mūsu bibliotēkā.  
 
Invalīdi un lasītāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atnākt uz bibliotēku, tika apkalpoti mājās. 
 
Kā vienmēr priecājāmies par bibliotēkā organizētiem kopīgiem literāriem pasākumiem ar 
bērnudārziem, jo bērni, iepazīstot bibliotēku jau bērnudārza laikā, turpinās apmeklēt to arī sākot iet 
skolā, jo zinās, ka šeit ir ļoti jaukas bērnu grāmatas un žurnāli. 
 
2014.gadā Bibliotēkas atkal piedalījās projektā LNB rīkotajā kultūras programmas „Lasīšanas 
veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. 
 
Ar jaunizveidoto Kultūrizglītības centru sadarbojamies dažādu pasākumu organizēšanā, kā muzikāli 
literāru pasākumu „Tava zvaigzne spoži spīd”, kurā skanēja dzejnieces Ineses Toras dzeja pašas 
dzejnieces izpildījumā un IGO koncertu ar dzejas grāmatas „Debesis ir karstas” prezentāciju. 
 
Priecājamies arī par veiksmīgo sadarbību starp mūsu bibliotēkām un Babītes novada uzņēmējiem, 
ko iesākām ar Babītes novada uzņēmēju produktu un pakalpojumu izstādi jaunajās bibliotēkas 
telpās un vēlāk arī Salas filiālbibliotēkā Babītes novada svētku ietvarā. 
 
Vienu no veiksmīgākajiem stāstiem par sadarbību starp bibliotēkas darbiniekiem un lasītājiem 
varam pieminēt mūsu organizētos „Grāmatu pārcelšanas svētkus”, ko rosināja mūsu aktīvākie 
lasītāji. Vietējā avīzē tika aicināti pieteikties talcinieki grāmatu saiņošanai, tīrīšanai un pārvešanai 
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no vecām bibliotekas telpām uz jaunām. Lasītāju un pagasta iedzīvotāju aktivitāte un atsaucība bija 
ļoti liela. 1.augustā grāmatas tika sapakotas pārvešanai, strādāja gan lieli, gan mazi, bet 2.augustā 
sapakotās grāmatu kastes tika pārvestas uz jaunajām telpām Jūrmalas ielā 14A. Abas darba dienas 
noritēja jaukā, sirsnīgā atmosfērā  Mūsu bibliotēkas kolektīvs lepojas ar saviem lasītājiem. 
 
Salas pagasta filiālbibliotēka atrodas vienā ēkā ar Salas sākumskolu un pirmskolu, un līdz ar to 
bibliotēkai ar pašvaldības iestādēm ir izveidojusies cieša un sirsnīga sadarbība.  Jebkuri skolas/ 
bērnudārza svētki un pasākumi notiek ar bibliotēkas krājuma atbalstu. Kā skaistākos var minēt: 
pasākumu par godu grāmatas Gaismas ceļam, pasākumu „ Cik svarīgi ievērot drošības 
noteikumus”, kā arī Lāču maizes publicitātei veltītie „Maizes svētki”. 
  
4. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
 
2015.gadā svarīgākie plānotie pasākumi: 
1. uzsākt lasītāju elektronisko apkalpošanu (cirkulāciju); 
2. papildināt un attīrīt esošos krājumus; 
3. paaugstināt darbinieku profesionālo kvalifikāciju; 
4. jaunās Bibliotēkas bērnu stūrītī pilnveidot un attīstīt sadarbību ar pašvaldības bērnudārziem;  
5. attīstīt sadarbību ar Kultūrizglītības centru, veicināt dažādu pasākumu organizēšanu; 
6. sadarboties ar pašvaldību bijušās mežniecības ēkas Babītē pārbūvē, kurā plānotas lielākas telpas 

bibliotēkas nodaļai „Strazdi”. 2015.gadā tiks uzsākta šīs ēkas pārbūves projektēšana. 
 

Babītes sporta kompleksa 
 2014.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes sporta komplekss (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde. 
Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par Babītes novada 
pašvaldības Sporta un kultūras centra pievienošanu Babītes sporta kompleksam” ar 01.01.2014. 
gadu Sporta un kultūras centrs, tiek pievienots Babītes sporta kompleksam. 
 
Iestādes darbības mērķis: 
• nodrošināt materiālo bāzi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sporta 

priekšmeta standartu un licenzētu programmu apguvei Babītes vidusskolas un Salas sākumskolas 
audzēkņiem; 

• nodrošināt un veicināt novada sabiedrības, it īpaši bērnu un jauniešu iesaistīšanos aktīvā, 
veselīgā un pilnvērtīgā brīva laika pavadīšanā; 

• nodrošināt sporta pasākumu norisi novada iedzīvotājiem sadarbībā ar sporta federācijām, 
pašvaldībām, sporta klubiem un kolektīviem sekmējot sporta aktivitāšu attīstību novadā. 

 
2. Finanšu resursi 
 
Iestādes budžeta ieņēmumi 2014.gadā plānoti – EUR 609 854, t.sk.: 
• pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 490 854; 
• sporta kompleksa sniegto pakalpojumu ieņēmumi – EUR 110 000; 
• ieņēmumi no maksas par bērnu uzturēšanos sporta nometnēs – EUR 9 000. 

 
Iestādes faktiskie budžeta izdevumi 2014.gadā - EUR 536 271, t.sk.: 
• atlīdzībai – EUR 223 015; 
• Darba devēja VSAOI - EUR 61 616; 
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• pakalpojumiem – EUR 154 701; 
• materiāliem, precēm un inventārem – EUR 35 686; 
• budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem – EUR 21 092; 
• pamatkapitāla veidošanai – EUR 40 161. 

 
3. Iestādes darbības rezultāti 
 
Iestāde nodrošināja iespēju apmeklēt sporta zāles, futbola laukumu un peldbaseinus septiņas dienas 
nedēļā. Peldbaseini sniedza pakalpojumus no 02.01.2014. līdz 24.05.2014. un no 15.09.2014. līdz 
30.12.2014., bet futbola laukums tika izmantots no marta līdz novembra mēnesim. 
 
Iestādes pakalpojumu prioritārā izmantošanas secība: 
• sporta stundu un ārpus stundu nodarbības Babītes vidusskolas un Salas sākumskolas skolēniem; 
• sporta nodarbības novada bērniem un jauniešiem; 
• sporta nodarbības novada iedzīvotājiem; 
• sporta kompleksa maksas pakalpojumi. 
 
Pakalpojumi tika sniegti pašvaldības un valsts iestādēm, fiziskām un juridiskām personām. 
 
Babītes sporta komplekss (Jūrmalas ielā 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads) 
 
Lielais peldbaseins. Peldbaseinu katru darba dienu (izņemot skolēnu brīvlaiku) izmantoja Babītes 
vidusskola sporta stundām un peldēšanas pulciņiem, kā arī Salas sākumskola trešdienās pulciņu 
nodarbībām, kas 2014.gadā kopā sastādīja 8018 apmeklējumus. Katru darba dienu no plkst. 17:00 
līdz 23:00 un brīvdienās no plkst. 09:00 līdz 21:00 maksas pakalpojumu sniegšana peldbaseinu 
apmeklētājiem, kas 2014.gadā sastādīja 23825 apmeklējumus. Vidēji dienā peldbaseinu ir 
apmeklējuši 133 apmeklētāji. 
 
Mazais peldbaseins. Peldbaseinu darba dienās (izņemot skolēnu brīvlaikus) divas, trīs dienas 
izmantoja Babītes vidusskola sporta stundām un pulciņu nodarbībām, kā arī Salas sākumskola 
trešdienās pulciņu nodarbībām, kas kopā 2014.gadā sastādīja 4370 apmeklējumi. Darba dienu 
vakaros tika organizētas bez maksas peldēt apmācību grupas novadā deklarētiem 5 un 6 gadus 
veciem bērniem, kas 2014.gadā sastādīja 1814 apmeklējumu. Katru darba dienu no plkst. 19:00 līdz 
plkst. 23:00 un brīvdienās no plkst. 10:00 līdz 18:00 maksas pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem, 
kas 2014.gadā sastādīja 6859 apmeklējumi. Vidēji dienā peldbaseinu ir apmeklējuši 57 apmeklētāji. 
 
Sporta zāles. Iestādē ir trīs sporta zāles. Viena lielā un divas mazās sporta zālēs. Lielo sporta zāli 
katru darba dienu izmanto Babītes vidusskola sporta stundām, pulciņiem un skolas sacensībām. Pēc 
skolas zāles izmanto biedrības ,,Sporta kluba Babīte” bērnu un jauniešu futbola un florbola dažāda 
vecuma grupas, kā arī sestdienās - zēnu futbols. Regulāri darba dienu vakaros nodarbojās novada 
sporta spēļu komandas – futbolā, basketbolā un volejbolā, kā arī sporta kluba Babīte sieviešu 
volejbola komanda. Mazās sporta zāles nodarbībām izmanto biedrība “Asano” bērnu karatē, 
dažādas aerobikas grupas un deju grupas. 
 
Āra futbola laukums (Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads). Izmanto Babītes 
vidusskola sporta stundām un skolas sacensībām, biedrība “Sporta klubs Babīte” zēnu un jauniešu 
futbola grupu nodarbībām un sacensībām. 
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Spuņciema sporta halle (,,Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads) 
 
Pārskata periodā, Spuņciema sporta hallē, norisinājās: Lieldienu pasākums, Latvijas Republikas 
96. gadadienai veltīts pasākums, Ziemassvētku pasākums bērniem, Babītes novada pensionāru 
pasākums un Teātra dienu pasākums. 
Spuņciema sporta halle veiksmīgi sadarbojās ar Salas sākumskolu kultūras un sporta aktivitāšu 
jomā. 
 
Sporta zāles. Lielo sporta zāli saviem treniņiem un sacensībām aktīvi izmantoja florbolisti, 
basketbolisti, handbolisti, volejbolisti un futbolisti. Savukārt, mazo sporta zāli, kā treniņu un 
nodarbību vietu, izmantoja dejotāji, dziedātāji un teātra kopa, tika organizētas sanāksmes un radošās 
darbnīcas, kā arī nodarbības aerobikā, pilatēs un zumbā. Individuālām nodarbībām patstāvīgi 
pieejama bija trenažieru zāle, galda teniss un novuss.  
 
Spuņciema sporta halles lielo sporta zāli par patstāvīgu treniņu un spēļu vietu izmantoja sporta 
kluba ,,Babīte” vīriešu 1.līgas un bērnu florbola komandas, kā arī - „Jūrmalas sports” un „Jūrmalas 
sports 2”, augstākās un 1.līgas Latvijas čempionāta handbola komandas. Volejbola nodarbībām 
izmantoja VAS „Latvijas valsts meži” darbinieku kolektīvs. Ziemas periodā treniņiem to izmantoja 
Latvijas virslīgas čempionāta futbola komanda „Spartaks”, bērnu futbola komanda „Kauguri” un 
Piņķu Starptautiskās skola. Norisinājās vairākas Latvijas čempionāta spēles florbolā virslīgā, 1.līgas 
vīriešu un sieviešu komandām. 
 
Iestāde organizēja, veicināja un radīja apstākļus novada sabiedrības iesaistīšanai sporta aktivitātēs 
un ir noorganizējusi un novadījusi: 
 
• Babītes novada 2014.gada sporta spēles – novada iedzīvotājiem, strādājošiem un viesiem: 
 

N.p.k. Sporta veids 
Sacensību 

skaits 
gadā 

Dalībnieku skaits 

Vīrieši Sievietes Bērni 

1. Boulings 1 37 23  
2. Dambrete 1 10 2 1 
3. Florbols 2 40 2 34 
4. Futbols 2 38  30 
5. Galda spēļu daudzcīņa 2 26 2  
6. Galda teniss 1 10 1  
7. Kāršu spēle „zolīte” 5 84 24  
8. Novuss 3 80 18 3 
9. Peldēšana 2 15 10 148 
10. Pludmales volejbols 4 35   
11. Svaru bumbu celšana 1 25 11 6 
12. Šahs 1 9 1  
13. Šautriņu mešana 2 18 5  
14. Telpu futbols 2   100 
15. Triatlons 1 22 5 7 
16. Volejbols 2 140   

KOPĀ:  32 587 104 329 
Kopējais dalībnieku skaits: 1020 

 
• Babītes novada VASARAS sporta spēles, kurās piedalījās 421 dalībnieks, t.sk. 224 bērni 11 
sporta veidos. 
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• Babītes novada komandas piedalījās Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēlēs piedaloties 17 
sporta veidos. Babītes novadu kopā pārstāvēja 138 dalībnieki (38 sievietes un 100 vīrieši). Babītes 
novads kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu. 
 
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēlēs Babītes novada komandu izcīnītās vietas sporta veidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Organizētas Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēļu sacensības četros sporta veidos: volejbolā 
sievietēm, peldēšanā, novusā un dambretē. 
• Organizētas astoņas republikas mēroga sacensības novusā. 
• Organizētas vienpadsmit Baltijas sieviešu volejbola līgas un viena Latvijas sieviešu čempionāta 
spēles, kā arī trīs starptautiskas sacensības vīriešu florbolā, novusā un svarbumbu celšanā. 
• Organizētas četras vasaras sporta un atpūtas dienas nometnes ,,Piedzīvojumu sala” 160 bērniem. 
• 2014.gadā realizēts āra futbola laukuma tribīņu iegāde 198 sēdvietām un futbola laukuma 
aizsargsietu izbūve sānu malās. 
 
4. Personāls 

 
Iestādē kopējais amata vietu skaits 2014.gadā - 29,20 likmes: 
 

Amata nosaukums Likmes 
vadītājs 1,00 
vadītāja vietnieks 1,00 
lietvedis 0,60 
medicīnas māsa 2,50 
administrators 3,50 
elektriķis 0,50 
strādnieks 3,50 
apkopēja/dežurējošā apkopēja 8,20 
peldēšanas instruktors 2,70 
pulciņa vadītājs 1,00 
sporta metodiķis 1,00 

N.p.k. Sporta veids Vieta 

1. Dambrete 1 
2. Telpu futbols 1 
3. Novuss 2 
4. Rudens kross 2 
5. Volejbols (sievietes) 2 
6. Florbols (vīrieši) 2 
7. Peldēšana 3 
8. Pludmales volejbols 3 
9. Šautriņu mešana 4 
10. Volejbols (vīrieši) 4 
11. Pašvaldības darbinieku sporta spēles 4 
12. Galda teniss 5 
13. Orientēšanās 5 
14. Basketbols (vīrieši) 5 
15. MTB riteņbraukšana 6 

16. Zemledus makšķerēšana 7 
17. Kāršu spēle ,,zolīte” 7 
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treneris 3,50 
fizioterapeits 0,20 

 
Iestādē uz darba līguma pamata strādāja 36 darbinieki, t.sk., vīrieši – 14, sievietes – 22. 
Personāla izglītība: 11 darbiniekiem – augstākā izglītība, 1 – pirmā līmeņa augstākā, 16 – 
profesionālā vidējā, 8 – vispārējā vidējā.  
Sadalījums pa vecuma grupām un dzimumiem: 
 

Līdz 30 g. Līdz 40 g. Līdz 50g. Līdz 60 g. Līdz 70 g. 
Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 

1 3 5 2 2 2 6 6 8 1 
 
5. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Informācija par Iestādes aktualitātēm regulāri tika ievietota Babītes novada pašvaldības mājas lapā 
internetā www.babite.lv un avīzē „Babītes Ziņas”, kā arī uz pašvaldības informācijas stendiem. 
 
6. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
 
2015.gadā plānots veikt āra futbola laukuma ģērbtuvju būvniecību un iegādāties papildus tribīnes 
(202 vietas) jau esošajām (198 vietas) profesionāla āra futbola laukumam Rīgas ielā 1C, Piņķos. 
Spuņciemā plānots izbūvēt strītbola laukumu nekustamajā īpašumā ,,Loki”, uzlabot futbola 
laukumu un izveidot nelielu skeitparku nekustamajā īpašumā ,,Krēsliņi”. 
Turpināt organizēt un iesaistīt Babītes novada iedzīvotājus Iestādes rīkotajās sporta aktivitātēs un 
sacensībās. 

 
Kultūrizglītības centra 2014.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 

 
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Babītes novada 
pašvaldības dibināta iestāde, kura sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību. Centrs ir dibināts 2014.gadā, tā juridiskā adrese ir: Jūrmalas iela 14A, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. 
 
Centra darbības mērķis - sagatavot un koordinēt galvenās kultūras norises novadā, sekmēt 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējību, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo 
amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī. 
 
2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

 
Centra finanšu resursus EUR 357 143 apmērā 2014.gadā budžeta ieņēmumu daļā veidoja: 
• Nacionālā Kultūras centra mērķdotācija - EUR 2 592 jauktā kora „Atskaņa”, jauniešu kora 

“Maska” un vidējās paaudzes deju kolektīva „Dārta” kolektīvu vadītāju darba samaksai;  
• Pašvaldības budžeta līdzekļi - EUR 354 551. 
          
Centra budžeta izdevumi 2014.gadā bija EUR 344 450, t.sk.,: 
• darba samaksa un VSAO iemaksas darbiniekiem – EUR 132 023; 
• komandējuma izdevumi - EUR 156; 
•   pakalpojumi EUR 84 740;  
•   materiālu, inventāra iegāde – EUR 41 818; 
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• budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem – EUR 69; 
•   pamatlīdzekļu iegāde – EUR 85 643. 

 
3. Iestādes darbības rezultāti 

 
      Centra telpas tika atvērtas 2014.gada 1.septembrī Babītes novada piecu gadu svētku norišu 
ietvaros. 

 
Kultūrizglītības centra amatiermākslas kolektīvi: 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta”, 
• Bērnu tautas deju kolektīvs „Kaspīne”, 
• Koris „Atskaņa”, 
• Jauniešu koris „Maska”, 
• Deju grupa „Platīns”, 
• Vokālais ansamblis „Pīlādzīši”, 
• Deju grupa „Gāte”, 
• Koklētāju ansamblis „Balti”, 
• Amatierteātris „Kalambūrs”.  

 
2014.gadā Centrā aktīvi ir darbojušies amatiermākslas kolektīvi, kas ieguvuši augstas atzinības 
valsts organizētajās skatēs, konkursos, kā arī Starptautiskos projektos, piemēram, jauniešu koris 
“Maska” piedalījās 46.Tolosas koru konkursā, kur kopvērtējumā ierindojās 2.vietā, bet jaukto koru 
konkurencē sasniedza augstāko vērtējumu.  
 
Mākslinieciskie kolektīvi aktīvi piedalās Kultūrizglītības centra pasākumos, kā arī aktīvi gatavo 
savas koncertprogrammas, ar kurām koncertē novadā un ārpus novada. 
Tradicionāli novadā tiek rīkoti Ziemassvētku kauju atceres pasākumi Antiņu kapos. 
 
2014.gadā tika svinēta arī Piņķu kaujas 95.gadadiena. Sadarbībā ar Piņķu baznīcu tika organizēti 
koncerti „Mūzika Piņķu baznīcā”. Kā ik gadu jūnija pirmajā svētdienā tika svinēti Bērnu svētki, uz 
kuru dienas garumā tiek aicinātas ģimenes ar bērniem, piedāvājot koncertus, dažādas atrakcijas, 
izklaides, radošās darbnīcas. 
 
2014.gads kultūrā, kā svarīgākais iezīmējās ar Babītes novada piecu gadu jubilejas svinību īpašo 
programmu un pasākumu dažādību. No 1.septembra, kad tika svinīgi vērtas Kultūrizglītības centra 
durvis un ieskandināta lielā koncertzāle, līdz 6.septembrim tika piedāvāti pasākumi dažādām 
novada iedzīvotāju paaudzēm. 
 
2014.gada 30.novembrī Kultūrizglītības centra telpas pieskandināja 80 koklētāju liels 
kopansamblis, jo notika III Kokļu mūzikas festivāls. 
Tāpat kā katru gadu, notika tradīciju pasākumi. 
 
4. Personāls 
 
Centrā 2014.gadā strādāja 23 darbinieki, no kuriem 7 - kolektīvu vadītāji, 2 - koncertmeistari, 1 - 
repetitors, 2 - diriģenti, 2 - vokālie pedagogi, 1 - kormeistars un 8 - tehniskie darbinieki.  
Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem – 7, 
no 31-49 gadiem – 7, 
no 50-59 gadiem – 7, 
60 un vairāk – 2. 

Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 
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vadītāja – 1 likme, 
vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos – 1 likme, 
sekretāre-lietvede - 0,25 likme, 
3 apkopējas – 1 likme, 
2 garderobistes – 1 likme. 

 
Darbinieku izglītība: 13 centra darbiniekiem ir augstākā izglītība, bet 10 centra darbiniekiem ir 
vidējā izglītība. 
 
5. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Par Centra aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri tika sniegta Babītes novada pašvaldības 
mājas lapā internetā www.babite.lv, avīzē „Babītes ziņas” un Centra un Babītes novada pašvaldības 
informatīvajos stendos.  

6. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
 

2015. gadā svarīgākie plānotie pasākumi: 
• Starptautiskajai Teātra dienai veltīts pasākums, 
• Latvijas Neatkarības 25.gadadienai veltīts atceres pasākums, 
• Tradicionālie Bērnu un jauniešu svētki, 
• Ielīgošana novadā (vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” 10 gadu jubilejai speciāli sagatavota 

programma), 
• Babītes novada Salas pagasta svētki, 
• Tradīciju pasākumi: Lieldienas, Ziemassvētki, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

veltīti pasākumi. 
 

Tāpat Kultūrizglītības centrs turpinās organizēt un piedāvāt dažādām auditorijām un vecuma 
grupām maksas pasākumus: izrādes bērniem un pieaugušajiem, koncertus un tikšanās ar 
māksliniekiem. 
 
2015. gadā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies Centra kolektīvi:  
• Bērnu tautas deju kolektīvs “Kaspīne” (trīs grupas) kopā 66 bērni, 
• Koklētāju ansamblis “Balti”, kas šobrīd ir labākais koklētāju ansamblis Latvijā. 

 
Koris “Maska” un “”Atskaņa” piedalīsies VIII Ziemeļu-Baltijas valstu Dziesmu svētkos. Vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Dārta” piedalīsies vidējas paaudzes dejotāju svētkos. 

 
Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta  

2014.gada publiskais pārskats  
 
1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir Babītes 
novada pašvaldības domes izveidota pastarpināta pārvaldes iestāde, kas nodrošina sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, un pakalpojumu administrēšanu Babītes novada 
iedzīvotājiem. Sociālais dienests ir reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā. 
 
Sociālā darba mērķis bija palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt 
sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus, iesaistot atbalsta sistēmas.  
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2. Finanšu resursi un darbības rādītāji 
 
Sociālā dienesta plānotie ieņēmumi 2014.gadā sastādīja – EUR 501 614, t.sk.: 
• pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 465 928; 
• valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumiem – EUR 35 686. 
 
Sociālā dienesta 2014.gada budžeta izdevumi izpildīti par EUR 465 766 , t.sk.,:  
• sociālai palīdzībai – EUR 223 565, 
• pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pansionāti, bērnu 

nami u.c.) – EUR 59 517, 
• darbinieku darba algām – EUR 166 481, 
• uzturēšanas izdevumi – EUR 15 148, 
• pamatkapitāla veidošana – EUR 958. 

 
2014.gadā tika uzlabota pabalstu sistēma. Strauji ir samazinājies GMI (garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa) pabalstu saņēmēju skaits. Daudzi Sociālā dienesta klienti iesaistīti darba tirgū. Ir 
uzlabojusies ģimeņu sociālā situācija.  

 
 Statistikas dati par 2014.gadu:  
 

 
 

3. Personāls  
 
Sociālo dienestu vada dienesta vadītājs, kura pakļautībā ir desmit darbinieki, kuru pienākumos 
ietilpst darbs ar visām iedzīvotāju grupām (pensionāriem, invalīdiem, ģimenēm ar bērniem, 
jauniešiem, u.c.).  
 
Sociālā dienesta darbinieki regulāri apmeklē profesionālos kvalifikācijas paaugstināšanās kursus, 
seminārus un apmācības, lai nodrošinātu Babītes novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un profesionālu 
sociālo palīdzību un pakalpojumus. Visiem darbiniekiem ir augstākās profesionālās izglītības, kas 
nepieciešams veicot sociālo un psiholoģisko darbu. 
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4. Komunikācija ar sabiedrību  
 
Informāciju par Sociālā dienesta darbību, pieejamajiem pakalpojumiem un jaunumiem tika 
publicēta Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv , avīzē „Babītes ziņas”, kā 
arī informācijas stendos. Ir sniegtas dažādas konsultācijas un palīdzības iedzīvotājiem, kuriem tas ir 
bijis nepieciešams. Izveidota cieša sadarbība ar novada uzņēmējiem novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. 
 
5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 
2015.gadā plānots turpināt uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un atjaunot sociālā dienesta darba 
nodrošināšanai materiāli tehnisko bāzi. Plānots piesaistīt dažādus sociālos darba speciālistus, kas 
sniegtu sociālos pakalpojumus plašākam iedzīvotāju lokam. Motivēsim mazaizsargātos iedzīvotājus 
iesaistīties darba tirgū un izmantot visus pieejamos resursus. 2015. gadā plānots uzsākt Sociālā 
dienesta jaunās ēkas būvniecību. 

 
Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

2014.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs (turpmāk tekstā – 
DSPC) ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kurš 2014.gada 25.aprīlī ir reģistrēts Labklājības 
ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  
 
DSPC darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju apgūšanu, attīstīšanu, izglītošanu, iespēja 
pavadīt brīvo laiku gan bērniem, gan pieaugušajiem. DSPC ir apmeklējuši bērni (skolas vecuma), 
jaunieši, māmiņas ar bērniem, darba meklētāji, pensionāri u.c. novada iedzīvotāji. 
 
2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

 
DSPC plānotie ieņēmumi 2014.gadā sastādīja pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 45 062 apmērā. 
 
DSPC faktiskie budžeta izdevumi 2014.gadā - EUR 38 485, t.sk.: 
• darba samaksai un VSAO iemaksas darbiniekiem – EUR 29 118; 
•   pakalpojumiem EUR 7 513;  
•   materiālu, inventāra iegādei – EUR 1 144; 
• budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem – EUR 10; 
•   pamatlīdzekļu iegādei – EUR 700. 
 
2014. gadā DSPC kopējo apmeklējumu skaits 5089 (janv. – 639, febr. – 497, marts – 571, apr. - 
514, maijs – 322, jūn. – 379, jūl. – 340, aug. – 382, sept. – 337, okt. – 376, nov. – 328, dec. – 404). 
Gada laikā to apmeklējušas 519 personas: 155 sievietes, 83 vīrieši, 130 zēni un 151 meitene.  
 
Dienas centrā 2014.gadā notika sekojošas aktivitātes: 
• veļas mašīnas pakalpojums izmantots 181 reizes (pakalpojums trūcīgām/maznodrošinātām 

personām); 
• dušas pakalpojums izmantots 198 reizes (pakalpojums trūcīgām/maznodrošinātām personām); 
• ik dienu saņemtas, šķirotas un piedāvātas mazlietotas drēbes; 
• organizēta periodiskās literatūras (žurnāli, avīzes) lasīšana, videofilmu un multfilmu skatīšanās; 
• organizētas bezmaksas angļu valodas nodarbības no 09.2014.-12.2014.,notikušas 16 nodarbības; 
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• nodrošināta datora/interneta izmantošana katru dienu dažādām vecuma grupām; 
• organizētas individuālās datorapmācības iesācējiem, notikušas 17 nodarbības; 
• organizēts Dāmu klubiņš no 01.2014. – 04.2014., notikušas 12 tikšanās reizes; 
• tiek sniegtas individuālās un ģimenes psihologa konsultācijas;   
• no 01.2014. – 05.2014 sniegtas Mākslas un pasaku terapijas grupas pie psihologa – 21 

nodarbība; 
• organizētas 34 Radošās darbnīcas nodarbības; 
• organizētas un vadītas Mazo Radošo darbnīcu pēcpusdienas, kurās piedalījās gan pieaugušie, gan 

bērni – 42 nodarbības; 
• no 09.2014. – 11.2014. tika organizētas Sociāla atbalsta un pašpalīdzības grupas nodarbības; 
• izdalītas 352 Latvijas Sarkanā Krusta sarūpētās pārtikas pakas projekta „Paēdušai Latvijai” 

ietvaros; 
• organizēta „Zupas virtuve”, izdalītas 966 porcijas,  zupas vārīšanu nodrošināja SIA „Kaktiņš”; 
• rīkoti koncerti, konkursi, viktorīnas, čempionāti, atjautības spēļu mači, dzejas pēcpusdiena; 
• no 24.09.2014. – 26.09.2014. organizētas 3 nodarbības projektā „Pieslēdzies Latvija” 

datorapmācībai senioriem, piedalījušies 11 dalībnieki; 
• organizēta sadraudzība ar Latvijas Starptautiskās skolas jauniešiem – 9 tikšanās. 
 
3. Personāls 

 
Dienas centrā darbu veic Dienas centra vadītāja un viens sociālais darbinieks. Dienas centra 
darbinieki regulāri apmeklē profesionālos kvalifikācijas paaugstināšanās kursus, seminārus un 
apmācības, lai nodrošinātu Babītes novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un profesionālu sociālo 
palīdzību un pakalpojumus. 
 
4. Komunikācija ar sabiedrību 
 
Informāciju par Dienas centra darbību, pieejamajiem pakalpojumiem un jaunumiem  tika publicēta 
Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv ,www.facebook.com.,avīzē 
„Babītes ziņas”, kā arī informācijas stendos. 

 
Babītes novada bāriņtiesas  

2014.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 
 
Babītes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Babītes novada pašvaldības izveidota 
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Babītes novada domes 2009.gada 
22.jūlija lēmumu un savu darbību uzsāka 2009.gada 28.jūlijā. 
 
Bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un 
tiesības. Lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību, 
Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, 
Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem.  
 
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic apliecinājumus un Civillikumā paredzētajos gadījumos 
sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā. 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 
  
Bāriņtiesas plānotie budžeta ieņēmumi 2014.gadam - EUR 46 686, t.sk., pašvaldības finansējums - 
EUR 45 263 un valsts nodevas par apliecinājumiem Bāriņtiesā – EUR 1 423, attiecīgi budžeta 
izdevumu izpilde 2014.gadā – EUR 41 330, t.sk.,:  
• darba samaksa un VSAO iemaksas EUR 37 874; 
• pakalpojumi EUR 1 306; 
• preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs EUR 1 299;    
• pamatlīdzekļi – EUR 851. 
 
2014.gadā Bāriņtiesā notikušas 27 sēdes un pieņemti 43 lēmumi, t.sk.,:  
6   - aizbildnības lietās,  
2   - par valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personām, kuras neaudzina bērnus; 
10 - aizgādības lietās; 
6   - bērnu mantisko interešu nodrošināšanai; 
5  - atzinumi pēc tiesu pieprasījuma par bērna aizgādības tiesību realizēšanu, saskarsmes tiesību 
       izmantošanas kārtības noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu; 
8  - adopcijas lietās; 
2  - saistībā ar bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē institūcijā; 
3  - audžuģimeņu lietās; 
1 - lēmums par bērna šķiršanu no vecāka, kurš prettiesiski aizturējis bērnus (tiesas sprieduma 
      piespiedu izpildes procesā). 
 
2014.gadā pārsūdzēti divi Bāriņtiesas lēmumi, t.sk., 
1. lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu (Administratīvā rajona tiesa prasību noraidījusi un 

atstājusi spēkā Bāriņtiesas lēmumu); 
2. lēmums par bērnu šķiršanu no vecāka, kurš prettiesiski aizturējis bērnus (tiesas nolēmuma par 

bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, piespiedu izpildes procesā) un bāriņtiesas 
faktisko rīcību šajā lietā (Administratīvā rajona prasību noraidījusi un atstājusi spēkā Bāriņtiesas 
lēmumus, šis tiesas spriedums pārsūdzēts Administratīvajā apgabaltiesā). 

 
2014.gadā Bāriņtiesas lietvedībā un pārraudzībā bija sekojošas aktīvas lietas: 
13 - par bērna mantas pārraudzīšanu; 
2   - par valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura neaudzina bērnu; 
9   - par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu;  
8   - adopcijas; 
15 - aizbildnības; 
2   - par bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un 
       sociālās rehabilitācijas institūcijās; 
2   - audžuģimeņu; 
6   - aizgādnības; 
8   - pēc tiesu pieprasījuma.  
 
2014.gadā Bāriņtiesā veikti 253 notariālie apliecinājumi, iekasēta valsts nodeva – EUR 1 691. 
Bāriņtiesā saņemti un reģistrēti 316 dokumenti, bet nosūtīti 300 dokumenti.  

 
3. Personāls 
 
2014.gadā Bāriņtiesa strādāja šādā sastāvā: 
• Bāriņtiesas priekšsēdētājs (izglītība – augstākā pedagoģiskā), strādā 1 slodzi,  
• Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (izglītība – augstākā juridiskā), strādā 1 slodzi,  
• trīs Bāriņtiesas locekļi (1 loceklim – augstākā juridiskā izglītība, 2 locekļiem – augstākā 
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pedagoģiskā izglītība), kuri saņem atalgojumu par nostrādātajām stundām, 
• kopš 06.10.2014. Bāriņtiesā strādā lietvedības sekretārs, strādā 1 slodzi. 

 
2014.gadā Bāriņtiesas priekšsēdētājs un priekšsēdētājas vietniece apmeklējušas vairākus vienas 
dienas seminārus profesionālai pilnveidei. 
 
4. Komunikācija ar sabiedrību   

 
Informācija par aktualitātēm Bāriņtiesā ievietota pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv un 
avīzē „Babītes ziņas”. 
 
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi  
  
2015.gadā plānots bāriņtiesas sekretārei iziet apmācību un sākt strādāt ar „Nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas sistēmu”, kā arī jaunievēlētai Bāriņtiesas loceklei apgūt profesionālās 
pilnveides izglītības programmu 30P 345 00 Vadība un administrēšana, Bāriņtiesas vadība un 
organizācija. 
 
 

 


