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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028870 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv 

Babītes novada Babītes pagastā 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA Nr.10 PIELIKUMS 
 

2020.gada 27. maijs     

     3.§  

Par Babītes novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, likuma “Par budžetu un 

finanšu vadību” 30. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” atklāti balsojot „par” 12 balsis 

(E.Vinceviča, R.Bērziņa, A.Osītis, G.Štolcers, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Jemeļjanovs, 

D.Cvetkova, N.Antipenko, J.Kazaks, J.Ivanovs, K.Vilciņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav 

balsis, balsojumā nepiedalās A.Ence, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019. gada pārskatu, tai skaitā: 

 

bilances kopsummu – 40 821 432 EUR; 

pamatbudžeta izpildes rezultātu – 2 298 230 EUR; 

speciālā budžeta izpildes rezultātu – 100 846 EUR; 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu – (-11981) EUR. 

 

2. Ar Babītes novada pašvaldības 2019. gada pārskatu pilnā apjomā var 

iepazīties Finanšu un grāmatvedības daļā un Valsts kases tīmekļa vietnē 

www.kase.gov.lv. 

 

 

Sēdes vadītājs   (paraksts)   Aivars Osītis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@babite.lv
http://www.babite.lv/
http://www.kase.gov.lv/
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028870 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv 

Babītes novada Babītes pagastā 

 

SĒDES PROTOKOLA Nr.11 PIELIKUMS 

 
2020.gada 17.jūnijā 

 

29.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 72.pantu un Ministru 

kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

saskaņā ar Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot. Nr.7, 4.§), un atklāti balsojot 

„par” 10 balsis (A.Osītis, I.Bērziņa, G.Štolcers, N.Antipenko, K.Vilciņš, J.Kazaks, 

J.Ivanovs, J.Jemeļjanovs, D.Cvetkova, R.Bērziņa), “pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

balsojumā nepiedalās A.Ence, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu 

(pārskats – pielikumā). 

2. Uzdot:  

2.1. Pašvaldības administrācijas domes sekretārei līdz 01.07.2020. 

elektroniski nosūtīt Babītes novada pašvaldības 2019.gada publisko 

pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

2.2. pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistēm 

publicēšanai pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv . 
 

 

Sēdes vadītājs   (paraksts)   Aivars Osītis 

        

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@babite.lv
http://www.babite.lv/
http://www.babite.lv/
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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 uz 01.01.2020. ir 24311 ha, no kuriem 

62% - meži, ūdeņi un purvi. 

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. 2019.gadā 

notika 12 kārtējās un 10 ārkārtas Domes sēdes. 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem 

ievēlējusi četras pastāvīgās komitejas: 

finanšu komiteju piecu deputātu sastāvā; 

sociālo lietu komiteju piecu deputātu sastāvā; 

izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju piecu deputātu sastāvā; 

attīstības komiteju sešu deputātu sastāvā. 

 

Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveidojusi 13 pastāvīgi darbojošās 

komisijas: 

 Administratīvā komisija; 

Koku ciršanas saskaņošanas komisija; 

Pašvaldības iepirkumu komisija; 

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 
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 Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada 

pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija; 

Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

Medību koordinācijas komisija; 

Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisija; 

Babītes novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija; 

Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, 

lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas 

komisija; 

Ētikas komisija; 

Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisija. 

 

Domes izveidojusi 12 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; 

Babītes sporta komplekss; 

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs; 

Babītes novada vēlēšanu komisija. 

 

Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība ir SIA „Babītes siltums”. 

 

Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja privātajās kapitālsabiedrībās: 

SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 

SIA „AlgoMed”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās institūcijās: 

biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība” ; 

biedrībā „Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”; 

biedrībā „Bāriņtiesu darbinieku asociācija”.  

 

2019.gada beigās pašvaldības iestādēs faktiski strādājošo skaits 511 darbinieki. 

  

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Līdz 2019.gada 31.decembrim Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 11874 

iedzīvotāji, tomēr šis rādītājs objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu 

Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta 

deklarēta citā administratīvajā teritorijā. 

 2019.gadā Babītes novadā dzīves vieta deklarēta 146 jaundzimušajiem bērniem, 

reģistrēti 90 mirušie un pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 58 laulības, bet vēl 

20 laulības reģistrētas baznīcā. 
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Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1.janvāri: 
 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

9828 10131 10339 10711 11008 11395 11874 

 

 
 

 

2020.gada 1.janvārī Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji  reģistrēti 

182 iedzīvotāji, kas ir 2,8% no darba spējīgiem iedzīvotājiem un šis rādītājs viens no 

zemākajiem valstī. 

 Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2019.gads Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo 

iepriekšējos gados uzsāktie būvniecības tempi turpinājās, pašvaldības institūcijas turpināja  

realizēt plānotos investīciju projektus, par privātā kapitāla līdzekļiem turpinājās 

sabiedriskas nozīmes ēku būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu 

un tirdzniecības centra būvniecība, kā arī ritēja intensīva savrupmāju būvniecība. 

  Babītes novada teritorijā 2019.gadā reģistrēti 270 darījumi ar nekustamajiem 

īpašumiem, kur pašvaldībai ir tiesības izmantot pirmpirkuma tiesības, kopējā šo darījumu 

summa 18 371 226 EUR. 

 Pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā reģistrēts un izskatīts 1541 

būvniecības ierosinājums, izsniegtas 247 būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā 187 

būves. 2019.gadā apstiprināti 11  detālplānojumi un 31 zemes ierīcības projekts, izsniegtas 

atļaujas 13 detālplānojumu izstrādei un 52 zemes ierīcības projekta izstrādei.  

2019. gadā turpinājās Babītes novada teritorijas plānojumu izstrāde, kā ietvaros 

veiktas divas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas un gala redakcijas un Vides 

pārskata izstrāde. Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādi veica Babītes novada 

pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas speciālisti, atbilstoši Darba 

uzdevumam, 38 institūciju nosacījumiem un priekšlikumiem un ierosinājumiem.  

Babītes novada pašvaldība 2019. gada 29. aprīlī aktualizēja Attīstības programmas 

2015.-2020.gadiem, Rīcības un investīciju plānu 2019.-2021. gadiem, kas izstrādāts 

saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu, kas nosaka, ka 

rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam. Rīcības un investīciju plānā 2018. – 2021. gadiem tika iekļauti 39 

projekti ar kopsummu 11580000 EUR, iekļautie projekti vienlaicīgi palīdz īstenot vairākus 

stratēģiskos mērķus:  

1.1. Stratēģisko mērķi SM1 „Spēcīga kopiena” palīdz īstenot 3 projekti, kuru izmaksas ir 

33 000 EUR (0,3 % no projektu kopsummas). 
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1.2. Stratēģisko mērķi SM2 „Laikmetīga uzņēmējdarbība” palīdz īstenot 1 projekts, kuru 

kopējās izmaksas ir 10 000 EUR (0,1 % no projektu kopsummas). 

1.3. Stratēģisko mērķi SM3 „Pievilcīga dzīves telpa” palīdz īstenot 28 projekti, kuru 

kopējās izmaksas ir 11 483 000 EUR (99 % no projektu kopsummas). 

1.4. Stratēģisko mērķi SM4 „Efektīva pārvalde” palīdz īstenot 7 projekti, kuru kopējās 

izmaksas ir 54 000 EUR (0,6 % no projektu kopsummas). 

2019. gadā par novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem veikti 

maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā 532 401 EUR apmērā, par to, ka 

šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, līdzfinansējums par novada 

administratīvajā teritorijā deklarētiem  bērniem, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu  

apmeklējumam 1 386 268 EUR apmērā, bet privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam 

138 051 EUR apmērā un aukļu pakalpojumi apmaksāti 34 634 EUR apmērā. Bērni no 

daudzbērnu ģimenēm saņēma ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs 39 798 

EUR apmērā, bet līdzfinansējums 50% apmērā tiek sniegts par mācībām Rīgas pilsētas 

pašvaldības profesionālās ievirzes skolās. 

Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2019.gads Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo 

iepriekšējos gados uzsāktie būvniecības tempi turpinājās, pašvaldības institūcijas turpināja  

realizēt plānotos investīciju projektus, par privātā kapitāla līdzekļiem turpinājās 

sabiedriskas nozīmes ēku būvniecība, daudzdzīvokļu māju, pakalpojumu objektu, rūpnīcu 

un tirdzniecības centra būvniecība, kā arī ritēja intensīva savrupmāju būvniecība. 

  Babītes novada teritorijā 2019.gadā reģistrēti 270 darījumi ar nekustamajiem 

īpašumiem, kur pašvaldībai ir tiesības izmantot pirmpirkuma tiesības, kopējā šo darījumu 

summa 18 371 226 EUR. 

 Pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā reģistrēts un izskatīts 1541 

būvniecības ierosinājums, izsniegtas 247 būvatļaujas un pieņemtas ekspluatācijā 187 

būves. 2019.gadā apstiprināti 8  detālplānojumi un 31 zemes ierīcības projekts, izsniegtas 

atļaujas 13 detālplānojumu izstrādei un 51 zemes ierīcības projekta izstrādei. Izstrādāts un 

nodots sabiedriskajai apspriešanai jauns Babītes novada teritorijas plānojums.  

 2019. gadā par novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem veikti 

maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā 532 401 EUR apmērā, par to, ka 

šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, līdzfinansējums par novada 

administratīvajā teritorijā deklarētiem  bērniem, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu  

apmeklējumam 1 386 268 EUR apmērā, bet privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam 

138 051 EUR apmērā un aukļu pakalpojumi apmaksāti 34 634 EUR apmērā. Bērni no 

daudzbērnu ģimenēm saņēma ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs 39 798 

EUR apmērā, bet līdzfinansējums 50% apmērā tiek sniegts par mācībām Rīgas pilsētas 

pašvaldības profesionālās ievirzes skolās. 

2019.gadā īstenots projektu konkurss “Ģimenei. Videi .Izaugsmei Babītes 

novadā 2019!”. Projekta ietvaros apstiprinātas un īstenotas sešas iniciatīvas, finansējums 

par kopējo summu 15238.24  EUR. 

 

2019. gadā noslēgušies Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti 

1. projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un 

infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, kas īstenots ar mērķi iesaistīt Lielupei 

piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas 

pasākumos, attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes 

izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības – “Lauku 

partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” 

vienojušās kopēja projekta īstenošanā. 
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2. projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga 

pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, 

projekta mērķis bija  1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 

pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas 

atstumtības riskam pakļautajiem; 2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, 

fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās 

veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu. 

3. projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki””, 

Strītbola laukuma izbūve realizēta ar mērķi labiekārtot vidi, nodrošināt brīvā laika 

pavadīšanas iespējas svaigā gaisā apkārtnes iedzīvotājiem, veicināt veselīgu dzīves veidu 

un sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu kopumā. 

 

2019.gadā turpinās darbi pie uzsāktajiem Eiropas Savienības projektiem 

1. projekts “Pašvaldības autoceļa C-13 Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, 

Babītes novadā, pārbūve”, projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību. 

2. projekts “Tūrisms kopā”, ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga 

aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, 

projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. 

 

2019.gadā apstiprinātie un uzsākti īstenot  Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti 

1. projekts „Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana”, projekta mērķis ir veicināt 

tūrisma rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes novada iedzīvotājiem un viesiem. 

2. projekts „Āra mūzikas instrumenti Piņķos, Babītes novadā”, projekta mērķis  

ir izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai, muzikālai 

atpūtai ārpus telpām bērniem un pieaugušajiem ar iespēju attīstīt radošās un muzikālās 

prasmes, kā arī sasniegt terapeitiskos, izglītības un izklaides mērķus, veidot sociālās 

attiecības, saikni ar dabu un attīstīt radošu un harmonisku sabiedrību, kā arī popularizēt 

veselīgu dzīvesveidu. Šāda tipa āra mūzikas instrumenti ir efektīvs mūzikas terapijas rīks 

gan strādājot ar Aspergera un dauna sindromu, gan redzes un dzirdes traucējumiem, 

cerebrālo paralīzi, Alcheimera slimību un citām. Tāpat, darbojoties ar šādiem 

instrumentiem, iespējams izteikt emocijas, stimulēt kustības, mazināt stresu, dusmas, 

satraukumu, depresijas simptomus, uzlabot koncentrēšanās spējas, mobilitāti, koordināciju, 

kā arī stimulēt valodas attīstību, atmiņu, dzirdi, emocijas un visu jutekļu mērogu, palielināt 

pašcieņu un pašapziņu, veicināt pašpietiekamību un vēlmi vairāk laika pavadīt ārā. 

3. projekts „Āra badmintona laukuma izveide Babītes novadā ”, projekta mērķis 

ir labiekārtot drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām 

novada iedzīvotājiem un viesiem Babītē, kā arī popularizēt badmintonu kā ģimenēm 

draudzīgu sporta veidu. 

4. projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, ar mērķi attīstīt un 

pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, 

sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem projekta realizēšanā iesaistījās 6 vietējās rīcības grupas un 14 

Rīgas apkārtnes novadi.  
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Informācija par Pašvaldības Administrācijā sniegtajiem pakalpojumiem fiziskām 

un juridiskām personām 2019.gadā apkopota tabulā Nr.1. 

                                                                  

Tabula Nr.1 

 

Pašvaldības administrācijā un dzimtsarakstu nodaļā 

sniegto pakalpojumu veidi un skaits 2019.gadā 
 

KANCELEJA 
 

Saņemti dokumenti 4942 

Nosūtīti sarakstes dokumenti un izdotas izziņas 2973 

Izdoti rīkojumi pamatdarbības un personāla jautājumos  433 

DZIMTSARAKSTA NODAĻA  

Reģistrēta laulība Babītes novada pašvaldībā 78 

Reģistrēta bērna dzimšana Babītes novada pašvaldībā 79 

Reģistrēta miršana Babītes novada pašvaldībā 56 

Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu 20 

Uzvārdu, vārdu maiņas 4 

Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi 27 

Izdotas atkārtotas civilaktu reģistrācijas  apliecības pēc pieprasījuma 52 

PLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DAĻA  
 

Uzsākta detālplānojumu projektu izstrāde 13 

Apstiprināti detālplānojumi 11 

Atcelti detālplānojumi 2 

Uzsākta zemes ierīcības projektu izstrāde 52 

Apstiprināti zemes ierīcības projekti 31 

Sagatavotas izziņas par nekustamā atļauto izmantošanu un apgrūtinājumiem 28 

Informācijas apmaiņa par topogrāfisko uzmērīšanu un izpildmērījumu 

izvērtēšanu un iekļaušanu datu bāzē (iesniegumu skaits) 
882 

Saskaņotās reklāmas, to novietnes u.c. 31 

Sēdēs izskatītie jautājumi 8 

Izsniegtas būvatļaujas 247 

Akceptētās ieceres paskaidrojumu rakstā vai apliecinājumu kartē 134 

BŪVNIECĪBAS KONTROLES DAĻA  

Izsniegtas izziņas par nepabeigtu būvniecību vai būvju neesamību dabā 54 

Pārreģistrētas būvatļaujas 99 

Veiktas atzīmes būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

288 

Būvju pieņemšana ekspluatācijā 187 

tai skaitā dzīvojamās ēkas jaunbūves un pārbūves 160 (146+14) 

Veikta atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvdarbu 

pabeigšanu 

104 

Sagatavoti atzinumi par būves pārbaudi 221 

Sagatavotie būvnodevu aprēķini (BA un PR/AK) 399 (227+172) 

Sagatavotie pašvaldības nodevu aprēķini (kopijas un izziņas) 103 (48+55) 

KOPĀ: PLĀNOŠANAS UN BŪVIECĪBAS DAĻA; BŪVNIECĪBAS 

KONTROLES DAĻA 

 

Saņemtie dokumenti 1541 

Nosūtītie dokumenti 179 
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Informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 

apkopota tabulā Nr.2. 

 

Tabula Nr.2 

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Īpašums 
Uzskaites vērtība, euro 

Izmaiņas, euro 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Zeme un būves - kopā 23 614 213 24 006 690 -392 477 

t.sk.: nedzīvojamās ēkas 10 006 382 10 135 275 -128 893 

         transporta būves 7 649 138 7 357 232 291 906 

         zeme zem ēkām un būvēm 1 076 932 2 089 085 1 012 153 

         kultivētā zeme 211 110 387 161 176 051 

         atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 154 488 154 488 0 

         pārējā zeme 142 327 218 112 -75 785 

         inženierbūves 3 671 910 2 876 567 795 343 

         pārējais nekustamais īpašums 701 926 788 770 -86 844 

Turējumā nodotie pašvaldības īpašumi 1 359 350 1 273 494 85 856 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi  92 816 93 346 -530 

Ieguldījuma īpašumi - kopā 1 273 599  1 273 599 

t.sk.: zeme 1 273 391  1 273 391 

         būves 208  208 

 

1. 2019. gadā PII Saimītes ēkai, Rīgas ielā 7 tika veikti jumta konservācijas darbi par 

summu 40 554 EUR.; 

2. Pārskata gadā kontā 1213 „Transporta būves” – palielinājums 1 001 235 EUR apmērā. 

Pieci lielākie darījumi pārskata gadā:  

2.1. pārbūvēta Spuņciema iela I-102, Salas pagastā – 668 524 EUR; 

2.2. pārbūvēts Vīkuļu ceļš C-14, Babītes pagastā – 45 359 EUR; 

2.3. pārbūvēta Vītolu iela I-6, Piņķi, Babītes pagastā – 103 927 EUR. 

2.4. izbūvēta gājēju ietve Spuņciema ielā un divu posmu gājēju ietve Vītolu ielā – 

154 882 EUR. 

2.5. izveidoti betona bruģakmens laukumi ”Brīvkalnos” Kalna ielā 20 ,Piņķos pie NĪ 

"Loki"  un pie  PII “Saimīte”  kopā  36 828 EUR. 

3. 2019.gada 8.maijā SIA “Rīgas satiksme” maršruta autobusa degšanas rezultātā tika 

bojāta autobusa pietura un pieturas aprīkojums Babītē pieturā "Pagrieziens uz 

Vārnukrogu līdz Gravu ielai“. Inventarizācijas rezultātā tika konstatēti  nozīmīgi 

bojājumi un no uzskaites izslēgta Autobusu pieturas nojume ar aprīkojumu (soliņš un 

atkritumu urna) par kopējo summu 9 569 EUR.  

4. Pārskata gadā kontā 1218 “Inženierbūves” palielinājums  959 472 EUR. Pieci lielākie 

darījumi: 

4.1. izbūvēts lokālais apgaismojums uz gājēju pārejas – 17 993 EUR; 

4.2. pārbūvēta Sūkņu stacija Dzilnupe – 388 564 EUR; 

4.3. pārbūvēta Sūkņu stacija un būve Trenči – 452 535 EUR; 

4.4. izbūvētas četras Lietus ūdens kanalizācija sistēmas Spuņciema ielā pie NĪ "Bērzi", 

pie NĪ "Valles", posmā no Ezermalas līdz Jūrmalas ielai un Saules ielā – 52 020 

EUR; 
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4.5. izbūvēti ielu apgaismojumi Kleistu ielā, posmā no Staru ielas līdz autobusu pieturai 

"Pumpas”, Alstu ielas posmā no Kleistu ielas līdz Alstu ielai 20, Spilvē, Spuņciema 

ielā, Salas pagastā  – 43 266 EUR. 

5. Pārskata gadā bilancē uzskaitīti pašvaldībai piederoši zemesgabali un zemesgabalu 

domājamās daļas 468, 8407 ha platībā. Uz pārskata perioda beigām īpašumā, valdījumā 

un turējumā esošie nekustamie īpašumi ir salīdzināti ar Valsts zemes dienesta Kadastra 

informācijas sistēmas un Zemesgrāmatas datiem.      Pašvaldībā tāpat kā iepriekšējos 

gados turpinājās zemes uzmērīšanas darbi un nekustamo īpašumu reģistrēšana 

Zemesgrāmatā. 

6. Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica datu salīdzināšanu ar Valsts autoceļu 

reģistru. Pašvaldības bilances uzskaitē ir visas ielas un ceļi ar kopējo garumu 169,19 km 

un divi tilti. Pēc datu salīdzināšanas ir atklātas nesakritības ielu un ceļu segumu veidos 

– grants segums ir samazinājies un melnais segums ir palielinājies un garumos, kas 

izveidojies  ielu un ceļu pārbūves rezultātā. Pašvaldības bilances uzskaitē par 0,40 km 

melnais segums ir vairāk nekā VAS “Latvijas Valsts ceļi” reģistra datos, jo pēdējie ielu 

pārbūves darbi pabeigti 2019.gadā decembrī, kā rezultātā papildus izmaiņas nav  

iesniegtas VAS “Latvijas Valsts ceļi” par izmaiņu veikšanu. 

7. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 97. punkta prasībām  kontā 1250 

“Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi” uzskaitīti  SIA „Babītes siltums” 

turējumā un bezatlīdzības lietošanā nodotie pašvaldības īpašumi: zeme – 118 535  EUR 

un ēkas, būves un kustamie īpašumi kopā – 1 240 815 EUR.  

8. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti 77., 78. punkta prasībām (kas izvērtēti šo 

noteikumu 77.punktā)  kontos 1511 un 1512 ir uzskaitīti  Ieguldījuma īpašumi – 1 273 

599 EUR. 

9. Pārskata periodā atsavināti 11 nekustamie īpašumi - izslēgta atlikusī vērtība 31 679 

EUR. 

10. Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica mežaudžu platību salīdzināšanu ar 

Meža valsts reģistrā un Valsts zemes dienestā esošo informāciju. Grāmatvedības 

uzskaitē mežaudžu zemes platība pamatojieties uz mērniecības darbiem un daļēju 

atmežošanu tika precizēta, izslēdzot no uzskaites 0,46 ha īpašumā “Vēja ziedi”. Kopā 

pašvaldībai pieder 30,80 ha zemes zem mežaudzēm. 
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Informācija par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem kapitālsabiedrībās apkopota 

tabulā Nr.3. 

 

Tabula Nr.3 

 

PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI UZŅĒMUMU 

PAMATKAPITĀLĀ 
 

Nosaukums 
Ieguldījuma vērtība, euro 

Izmaiņas 

(+; -) 

Līdzdalība, % 

31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 

Kapitāla vērtība uzņēmumos, 

kopā 4 280 284 4 381 464 -101 180   

1. Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā - kopā 4 279 209 4 342 514 -63 305   

SIA „Babītes siltums” 4 278 161 4 340 574 -62 413 100 100 

SIA „AlgoMed” 1 048 1 940 -892 97.380 97.380 

2. Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā:      

SIA „R20”  37 875 -37 875  30 

3. Līdzdalība pārējo 

kapitālsabiedrību kapitālā:      

SIA „Rīgas apriņķa avīze” 1 075 1 075  2.323 2.323 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā – SIA „Babītes siltums” un 

SIA „AlgoMed”. Līdzdalības uzskaites metode ir pašu kapitāla metode.  

SIA “Babītes siltums” 2019. gadu noslēdza ar 62 413 EUR zaudējumiem. 

SIA „AlgoMed” 2019. gadu noslēdza ar 915 EUR zaudējumiem. Pašvaldības daļa 

atbilstoši līdzdalības procentiem ir 892 EUR. 

Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem 

nākotnē ir izvērtēta, un Babītes novada pašvaldība nākamajos trīs gados nav paredzējusi 

piešķirt finansējumu kapitālsabiedrībām. 

2019.gadā atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes lēmumam par 27 500 EUR 

tika atsavinātas SIA “R20” kapitāldaļas.  

Pārējos ilgtermiņa finanšu ieguldījumos uzskaitīts SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 

ieguldījums. Uzskaites metode – izmaksu metode. Par 2019.gada pārskatu pašvaldība nav 

saņēmusi informāciju, tāpēc dati nav atspoguļoti pašvaldības gada pārskatā. Tā kā 

uzņēmumam pašu kapitāls 2018.gadā joprojām bija negatīvs (2 503 EUR), tad pieņemts 

lēmums atstāt iepriekšējos pārskata periodos pašvaldības ieguldījuma apmērā izveidoto 

vērtības samazinājumu 1 075 EUR. 

Babītes novada pašvaldības dome ir nolēmusi atsavināt piederošās SIA „Rīgas 

Apriņķa avīze” 756 kapitāla daļas. Līdz 2019.gada beigām atsavināšana nav notikusi. 
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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 

2018. gada 

izpilde, euro 

2019. gada 

izpilde, euro 

Plāns 2020. 

gadam, euro 

PAMATBUDŽETS 

 

IEŅĒMUMI 15 420 868 17 854 252 16 755 040 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 12 680 322 14 620 461 13 980 777 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 251 479 186 685 160 490 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 253 037 284 282 2 357 345 

5.0. Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti 2 236 030 2 762 824 256 428 

 

IZDEVUMI 16 950 127 18 200 903 20 357 457 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 12 751 860 13 982 160 15 630 086 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 9 688 632 10 458 441 10 982 176 

1.2. Procentu izdevumi (4000)     1 000 

1.3. Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 372 235 519 100 2 210 570 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7000) 2 690 993 3 004 619 2 436 340 

2.0. Kapitālie izdevumi  4 198 267 4 218 743 4 727 371 

2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000) 4 198 267 4 218 743 4 727 371 

 

FINANSĒŠANA -1 529 259 -346 651 -3 602 417 

 

Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 2 199 378 2 360 818 3 185 265 

 

Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 2 360 818 3 185 265   

 Saņemtie aizņēmumi (+) 1 994 752 2 199 900 532 945 

 

Saņemto aizņēmumu atmaksa (-) 304 053 1 028 802 115 793 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

IEŅĒMUMI 279 649 278 910  

1.0. Nodokļu ieņēmumi 33 849 29 392  

5.0. Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti 245 800 249 518  

 

IZDEVUMI 154 048 543 382  

1.0. Uzturēšanas izdevumi 141 253 468 033  

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 141 253 220 458  

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7000)  247 575  

2.0. Kapitālie izdevumi  12 795 75 349  

2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000) 12 795 75 349  

 

FINANSĒŠANA 125 601 -264 472  

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 138 871 264 472  

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 264 472    

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS 

 IEŅĒMUMI 3 252 2 802  

6.0. Ziedojumi un dāvinājumi 3 252 2 802  

 IZDEVUMI 4 592 2 802  

1.0. Uzturēšanas izdevumi 4 592 2 802  

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 600    

1.3. Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 3 992 2 802   

 FINANSĒŠANA -1 340   

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 1 340   

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās      
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Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2019.gadā 
 

 
 

 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 12823622,25 

Nekustamā īpašuma nodoklis 1796839,1 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma  28183,06 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 46272,61 

Sodi un sankcijas 10447,68 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi  29652,22 
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Vispārējie valdības dienesti 3897202,24 

Ekonomiskā darbība 1612832,49 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 489743,27 

Atpūta, kultūra un reliģija 1847288,91 

Izglītība 9603975,55 

Sociālā aizsardzība 749860,86 
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Atlīdzība 6480770,57 

Preces un pakalpojumi 3977670,73 

Subsīdijas un dotācijas  247398,79 

Pamatkapitāla veidošana 4218742,93 

Sociālie pabalsti 271701,92 

Transferti 3001147,7 
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Administrācija  1319991,83 

Sabiedriskās attiecības  58371,84 

Sabiedriskā kārtība 190856,13 

Vēlēšanu un referendumu organizēšana 9868,17 

Aizņēmumu % maksājumi 7996,26 

Maksājumi PFIF 2410118,01 
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Babītes novada pašvaldības finanšu saistības veido: 

2014. gadā noslēgtais studiju kredīta līgums ar privātpersonu. Uz pārskata perioda 

beigām neatmaksātās summas atlikums 5 560 EUR.  

Salas pagasta padomes 2007. gadā Valsts kasē ņemtais aizņēmums sporta zāles 

celtniecībai. Pamatsummas atlikums 2019. gada 31. decembrī – 259 402 EUR. 

2012. gadā Babītes novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma ņemšanu no 

Valsts kases 1 422 872 EUR  apmērā ar mērķi „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 

Babītē” īstenošanai. Pamatsummas neatmaksātais atlikums 2019. gada 31. decembrī – 948 

556 EUR. 

2017. gadā Babītes novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu ņemšanu no 

Valsts kases – 4 000 000 EUR  apmērā projekta “Babītes vidusskolas pārbūve” 

īstenošanai, neatmaksātā aizņēmuma summa gada beigās 3 467 055 EUR. Informācija par 

pašvaldības finanšu saistībām apkopota tabulā 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 

studiju 

kredītam, 
13.05.2014. 

līgums 

Sporta zāles 

celtniecībai 
Salas 

pagastā, 

05.06.2007. 
līgums 

Kohēzijas fonda 
projekta 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 
attīstība Babītē" 

īstenošanai, 

28.06.2012. līgums 

Projekta 
"Babītes 

vidusskolas 

pārbūve" 
īstenošanai, 

11.10.2017. 

līgums 

Babītes 

novada 

pašvaldības 

saistības 

kopā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2019.           13 266 301   

2020. 618 40 808 78 785 10 300 130 511   0.98 

2021. 618 40 449 78 066 350 356 469 489   3.54 

2022. 618 40 347 77 874 349 569 468 408   3.53 

2023. 618 40 246 77 682 348 706 467 252   3.52 

2024. 618 40 146 77 494 347 864 466 122   3.51 

2025. 618 40 044 77 297 346 981 464 940   3.50 

2026. 618 19 987 77 105 346 120 443 830   3.35 

2027. 618   76 912 345 257 422 787   3.19 

2028. 616   76 722 344 403 421 741   3.18 

2029.     76 528 343 528 420 056   3.17 

2030.     76 335 342 666 419 001   3.16 

2031.     76 143 341 804 417 947   3.15 

2032.     38 008 255 837 293 845   2.21 

2033.         0   0.00 

            

  Kopā 5 560 262 027 964 951 4 073 391 5 305 929 

   

 

 

 



20  

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. BNP-19-9/RZ 

 

 

Babītes novada pašvaldības domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā 

gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 

o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 

aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Babītes 

novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 

starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, 

kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par 

finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 

Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā 

iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata 

revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā 

Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) 

noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju 
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 

pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma 

sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 
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Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 

darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu 

revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni 

par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 

neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi 

apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu 

revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu 

pārskatu 
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata 

par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, 

ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 

Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien 

nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu 

pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 

izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 

revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 

pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par 

būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 

saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus 

spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu 

dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un 

atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas 

radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var 

ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, 

maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu 

par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 
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o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības 

aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 

nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 

par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 

revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par 

šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam 

modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas 

iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 

ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

o izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā 

pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā 

esošos darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu 

finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi 

par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā 

atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 

plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā 

par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

 

Biruta Novika  

Valdes locekle 

atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@nexia.lv 
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3. PERSONĀLS 

 

Pašvaldības administrācijā 2019.gada sākumā noteiktas 64 amata vienības.   

2019.gadā tika atbrīvoti 14 darbinieki, pieņemti 16 darbinieki. Ilgstošā prombūtnē 

(bērna kopšanas atvaļinājumā) 3 darbinieces, no tām viena atgriezās darbā. Vidējais 

2019.gada darbinieku skaits pašvaldības Administrācijā – 71 darbinieks. 

 

Administrācijas darbinieku vecuma grupas pa gadiem 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Komunikācija un atgriezeniskās saites veidošana ar sabiedrību, kā arī informācijas 

izplatīšana Pašvaldības administratīvajā teritorijā un ārpus tās tiek nodrošināta, izmantojot 

dažādus saziņas veidus, līdzekļus un tehnoloģiskās iespējas.  

 

Nozīmīgākie 2019. gadā izmantotie informācijas sniegšanas veidi un kanāli:  
 

1. Pašvaldības mājaslapa www.babite.lv   
(Mājaslapā aplūkojama informācija par Domes un tās izveidoto institūciju darbu, Domes 

apstiprinātie normatīvie akti, informācija par Pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem un 

konkursiem, aktualitātes kultūras, sporta, izglītības, būvniecības, sociālās aprūpes jomās 

u.c. Sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem mājaslapā tiek ievietota informācija par darba 

piedāvājumiem novadā, kā arī tiek papildināts un atjaunots Babītes novada uzņēmumu 

katalogs; 2019. gadā veikta interneta vietnes dizaina pielāgošana Babītes novada vizuālajai 

identitātei, veikti arī funkcionālie uzlabojumi. Mājaslapas lietotāju skaits 2019. gadā bija 

98 335); 
2. Pašvaldības informatīvais izdevums „Babītes Ziņas”   

(Izdevuma tirāža - 4378 eksemplāru; tiek izdots vienu reizi mēnesī un nogādāts Babītes 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem pa pastu; informatīvajā izdevumā ir 

iespēja iepazīties ar Pašvaldības institūciju ziņojumiem, aktivitātēm un aktualitātēm 

novadā, ar Domes lēmumiem un Pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem; tas ir 

pieejams arī elektroniskā veidā pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv); 

3. Profils sociālajā vietnē Facebook.com (www.facebook.com/Babitesnovads) 

(Sociālajā vietnē apmeklētājiem tiek nodota informācija par aktuālajiem notikumiem 

pašvaldības iestādēs un novadā. Profils ļauj uzrunāt un iesaistīt plašu mērķauditoriju un 

saņemt atgriezenisko saiti: dalīšanās ar Pašvaldības ierakstiem, komentāru ieraksti, 

neformālu vēstuļu nosūtīšana Pašvaldībai, ko iedzīvotāji izmanto arvien aktīvāk. Katru 

mēnesi profila sekotāju skaits turpina pieaugt, 2019. gada nogalē sasniedzot 1850); 

4. Informācijas stendi Pašvaldības administrācijas ēkās un novada teritorijā:  
(Pašvaldības institūciju paziņojumi (drukātā veidā) tiek izvietoti Pašvaldības informācijas 

stendos. Arī privātie sludinājumi tiek izvietoti minētajos stendos, ja tas tiek iepriekš 

saskaņots Pašvaldības Administrācijā un par šo pakalpojumu ir veikta apmaksa saskaņā ar 

Pašvaldības noteikumiem. Informācijas izvietošanas vietas: Centra iela 4, Piņķos un 

„Pīlādžīši”, Spuņciemā (neattiecas uz privāto sludinājumu izvietošanu), kā arī 19 

informācijas stendi dabā - Babītes pagastā: Piņķos, Babītē, Priežuciemā, Beberos, 

Brīvkalnos, Dzilnuciemā, Skārduciemā, Egļuciemā, Spilvē, Mežārēs, Liepezerā; Salas 

pagastā: Varkaļos, Pavasaros, Gātciemā, Spuņciemā); 

5. Sabiedrisko attiecību speciālistu ikmēneša ziņojums Domei par Pašvaldības 

institūciju darbu  
(Ziņojumā tiek iekļauta Pašvaldības institūciju sniegtā informācija par tuvākajiem 

plānotajiem pasākumiem, par ikmēneša darba rezultātiem, kā arī dažādi statistikas dati un 

citi jaunumi. Ar ziņojuma saturu iedzīvotāji var iepazīties, noklausoties Domes sēžu 

audioierakstus, kas tiek publicēti Pašvaldības mājaslapā.); 

6. Videomateriāli par Pašvaldības darba rezultātiem, jaunumiem un 

pasākumiem novadā (2019. gadā tika izveidotas deviņas videofilmas – 8 par pasākumiem 

un tradīcijām novadā, 1 - par satiksmes izmaiņām Piņķos , Babīte pagastā. Tapusi īsfilma 

par godu Babītes novada 10 gadu pastāvēšanas gadadienai. Videofilmas publicētas 

internetvietnē  www.babite.lv un augšupielādētas sociālajā vietnē Youtube.com); 

http://www.babite.lv/
http://www.babite.lv/
file:///C:/Users/lelde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XZ0SMXIY/www.facebook.com/Babitesnovads
http://www.babite.lv/
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7. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv (portālā ir publicēti un 

2019. gadā atjaunoti Babītes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti); 

8. Sadarbība ar medijiem (par nozīmīgākajiem jaunumiem Pašvaldības institūciju 

darbā tiek veidotas un izsūtītas preses relīzes, ko saņem un iespēju robežās publicē mediji. 

Sniedzot medijiem informāciju rakstu un videosižetu veidošanai, atbildot uz žurnālistu 

jautājumiem, publicējot oficiālus paziņojumus vai citu informāciju, Pašvaldības vārds 

2019. gadā izskanēja un bija lasāms dažādos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, tādos 

medijos kā reģionālais laikraksts „Rīgas Apriņķa Avīze” (tai skaitā arī portāls 

www.aprinkis.lv), laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, laikraksts “Lauku avīze”, ziņu portālos 

leta.lv, lsm.lv, DELFI, televīzijas kanāls TV3,  LTV1, Re:Tv u.c. 

 

Babītes novada iedzīvotāju iesaistes veicināšanai 2019. gadā novadā tika organizēti 

vairāki pasākumi, piemēram, E-prasmju nedēļa, projektu konkurss 

“Ģimenei.Videi.Izaugsmei”. Pašvaldība iesaistījusies dažādās sociālās kampaņās, 

piemēram, KustiNācija, Asinsdonoru diena. Babītes novada jaundzimušajiem sadarbības 

memoranda ar VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ietvaros pasniegtas lacītes, kuras ir 

izgatavotas sociālajā uzņēmumā "Visi Var'. Uzņēmuma pamatvērtība ir cilvēku ar 

invaliditāti un citu mazaizsargāto cilvēku nodarbinātība. 2019. gadā pabeigts darbs pie 

Babītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma un balvu dizaina izstrādes. Notikusi 

pirmā apbalvošanas ceremonija. Apbalvojumi divās kategorijās pasniegti novada 

uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Turpinās sadarbības memorands ar VAS “Starptautiskā 

lidosta “Rīga”” par vietējās kopienas atbalstu ar dažādu aktivitāšu palīdzību. 2019. gadā 

organizētas ekskursijas uz lidostu “Rīga” novada bērniem, Senioru diena un citas 

aktivitātes.  

Pašvaldības institūcijas 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 pašvaldības dome finansiāli atbalsta Babītes novada 

amatiermākslas kolektīvus un sportistus, kā arī Babītes pagasta pensionāru un politiski 

represēto personu (PPRP) labdarības biedrību. 
 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Babītes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido 

attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Sastādot budžetu, ņemtas vērā visu pašvaldības 

institūciju intereses un iespēju robežās sabalansēts pieejamos finanšu līdzekļu apjoms tā, 

lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta jaunas pirmskolas izglītības 

iestādes ēkas būvniecība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt 

pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.  

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem ir sniegta 

pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Babītes novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam” pielikumos. 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.aprinkis.lv/
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Budžeta ieņēmumi 

 

Budžeta ieņēmumi plānoti 16 735 356 EUR kopsummā un tos veido nodokļu 

ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), 

pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas 

no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba 

samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par 

izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžetā kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 3 185 266 

EUR. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze pēc Finanšu ministrijas sniegtās 

informācijas ir 12 385 172 EUR,  par 438 450 EUR mazāk, nekā 2019. gadā faktiski 

saņemts, bet par 5,72% vairāk kā bija plānots 2019.gadā.   

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 1 571 605 EUR, par 225 234 EUR 

mazāk nekā 2019.gadā faktiski saņemts, t.sk. par zemi 960 090 EUR, par būvēm 346 002 

EUR un 265 513 EUR par mājokļiem. NĪN ieņēmumi katru gadu tiek prognozēti 75% 

apmērā no aprēķinātās summas. 

Valsts budžeta transferti pedagogu darba samaksai par astoņiem mēnešiem un darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, autoceļiem, un dažādiem 

projektiem plānoti 2 087 661 EUR apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus 434 490 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi un savstarpējie norēķini ar pašvaldībām. 

Maksas pakalpojumi un citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi plānoti 256 428 EUR 

apmērā. 

 

Budžeta izdevumi 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi 2020.gadā plānoti 20 357 458 EUR apmērā. 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti 3 711 655 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības domes 

deputātu un administrācijas darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai iemaksām pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 pašvaldības administrācijai t.sk. domes deputātu atlīdzībai 1 475 050 EUR; 

 iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 708 562 EUR; 

 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 14 100 EUR; 

 sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un informatīvā izdevuma 

“Babītes ziņas” izdošanai, kā arī pašvaldības reprezentatīvajiem izdevumiem 52 770 EUR 

apmērā; 

 sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi plānoti 212 484 EUR apmērā 

pašvaldības sabiedriskās kārtības daļas darbības nodrošināšanai, uzturot patruļas grupu 24 

stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, 

profilaktisko darbu ar personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu; 

 vēlēšanu un referendumu organizēšanai 2289 EUR apmērā; 

  neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 246 400 EUR apmērā. 
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Pielikums Nr.1 

 

Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas 

2019. 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 1053 

izglītojamie, no tiem, pamatizglītības programmā – 351 izglītojamie, pamatizglītības 

humanitārā un sociālā virziena programmā – 481 izglītojamie, pamatizglītības 2. posma (7. 

- 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā  - 116 izglītojamie, 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā – 10 izglītojamie un 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā – 

95 izglītojamie. 

Izglītības iestādes misija - Babītes vidusskola nodrošina kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu izglītību un veicina personības izaugsmi. 

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); 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111); 

 Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu (kods 23013111); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 

(kods 31013011) ar 4 padziļināto mācību priekšmetu plāniem: 

A plāns – bioloģija, ķīmija; 

B plāns – matemātika, fizika, informātika; 

C plāns – komerczinības, biznesa angļu valoda; 

D plāns – matemātika, fizika, programmēšana. 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Izglītības iestādes 2019. gada plānotie finanšu resursi izdevumu segšanai 

5 843 607 EUR apmērā, t.sk.: 

 mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām 1 264 766 EUR, 

 mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 18 125 EUR, 

 mērķdotācija 1. – 4. klašu ēdināšanai 106 000 EUR, 

 mērķdotācija ESF projektam 23 491 EUR, 

 pašvaldības finansējums 1 479 732 EUR, 

 mērķdotācija “Latvijas skolas soma” 14 793 EUR, 

 Babītes vidusskolas pārbūve 2 936 700 EUR. 

 

Izglītības iestādes 2019.gada budžeta izdevumi - 4 732 027 EUR, t.sk.: 

 darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un darbiniekiem - 1 858 835 EUR; 

 komandējumiem - 1 320 EUR;  

 pakalpojumiem Izglītības iestādes uzturēšanai un veicamo funkciju nodrošināšanai – 

259 378 EUR (t.sk., 173 575 EUR – komunālo pakalpojumu apmaksai);  

 materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei - 134 341 EUR;  
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 preses abonēšanai Izglītības iestādes bibliotēkai - 1 192 EUR;  

 pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem - 655 EUR;  

 pamatkapitāla veidošanai - 80 803 EUR;  

 1.-4.klašu ēdināšanai –105 161 EUR;  

 stipendijas un naudas balvas skolēniem, transporta kompensācija –11 734 EUR; 

 ES projektam –8 437 EUR; 

 mērķdotācija “Latvijas skolas soma” 13 291 EUR; 

 Babītes vidusskolas pārbūve 2 256 880 EUR. 

 

Galvenie 2019./2020.mācību gada mērķi un uzdevumi: 

 

1.Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide: 

1.1.turpināt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura izstrādi, plānojot 

mācību satura apguvi pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē; 

1.2.turpināt pedagogu mācīšanās un savstarpējās sadarbības grupu darbu. 

2.Aktīva moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un jēgpilna, izglītojamā 

pieredzē balstīta mācību procesa organizēšana: 

2.1.papildināt zināšanas un turpināt izmantot modernās tehnoloģijas un rīkus izglītības 

programmu īstenošanā. 

3.Vides izglītības integrēšana mācību procesā un izglītības iestādes darba plānā: 

3.1.turpināt dalību EKO skolas projekta aktivitātēs (starppriekšmetu saiknes, semināri, 

pasākumi, pieredzes apmaiņa, veselīgs dzīvesveids u.c.) un īstenot projektu “Atkritumi”; 

3.2.rūpēties par apkārtējās vides sakārtošanu, resursu jēgpilnu izmantošanu; 

3.3.turpināt dalību programmā “Skolas auglis” un programmā “Skolas piens”; 

3.4.veicināt saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti. 

4.Izglītojamo patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās identitātes stiprināšanu, 

iesaistot izglītojamos nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs 

un motivējot iesaistīties interešu izglītības programmās: 

4.1.kopt Izglītības iestādes un novada tradīcijas un kultūrvidi, iesaistīties valstiski 

nozīmīgos notikumos; 

4.2.organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā; 

4.3.organizēt Latvijas simtgades svinības; 

4.4.aktīvi iesaistīties VISC organizētājā Latvijas simtgadei veltītais pasākumu cikla 

“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivālos; 

4.5.īstenot pasākumus, pilnveidojot izglītojamā pilsonisko atbildību ģimenē, izglītības 

iestādē, novadā, valstī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību, cilvēkdrošību; 

4.6.sekmēt Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošanu atbilstoši 

vecuma posmam; 

4.7.veicināt izglītojamo tikumisko attīstību, pozitīvo attieksmju veidošanos un vērtību 

sistēmas nostiprināšanu; 

4.8.klašu audzinātājiem sadarbībā ar pedagoģisko personālu veicināt izglītojamo izpratni, 

atbildīgu attieksmi un izpratni, kas apliecina šādas vērtības – dzīvība, cilvēka cieņa, brīva, 

atbildība, centība, godīgums, kultūra un latviešu valoda; 

4.9.klašu audzinātājiem sadarbībā ar pedagoģisko personālu un vecākiem motivēt katra 

izglītojamā iesaistīšanos interešu izglītības programmās atbilstoši spējām un vēlmēm; 

5.Izglītības iestādes prestiža celšana – atpazīstamība, publicitāte un sadarbība: 

5.1.turpināt uzsākto sadarbību ar citām vidusskolām mācību priekšmetu mācību metodikas 

uzlabošanā un kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura izstrādē; 

5.2.turpināt dalību projektu programmās: „Datorika”, “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” (projekta numurs 8.3.5.0/16/I/001), „Atbalsts izglītojamo 
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individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2./16/I/001),  “Bērnu un 

jauniešu žūrija”, “Latvijas skolas soma”. 

5.3.veicināt izglītojamo līdzdalību Izglītības iestādes, novada un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 

5.4. sekmēt izglītojamo līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā. 

 

Sasniegumi mācību darbā 

Vidējie rādītāji (%) 12. klases centralizētajos eksāmenos 2018./2019.mācību gadā: 
 Angļu 

valoda 
Matemātika 

Bioloģija Krievu 

valoda 

Latviešu 

valoda 

Vēsture 

Vidējie 

rādītāji 

Izglītības 

iestādē (%) 

77,79 44,56 64,38 81,26 58,71 52,50 

Vidējie 

rādītāji 

vidusskolas 

grupā (%) 

65,4 36,4 54,5 76,3 50,9 59,1 

Vidējie 

rādītāji 

lauku 

izglītības 

iestāžu 

grupā (%) 

57,3 25,4 48,6 66,9 47,6 38,3 

Vidējie 

rādītāji 

valstī (%) 

62,7 32,7 57,1 74,4 49,9 41,3 

 

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos 

Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs un valsts un 

starptautiskos konkursos piedalījušies 98 izglītojamie. 

14 izglītojamie ieguvuši 1.vietas, 7 izglītojamie – 2.vietas, 10 izglītojamie – 

3.vietas, 18 izglītojamie – atzinības. 

4 izglītojamie izvirzīti uz valsts olimpiādēm mācību priekšmetos – latviešu valodā, 

fizikā un matemātikā.  

1 izglītojamais piedalījās Valsts ZPD konferencē. 

Atklātā matemātikas olimpiādē piedalījās 18 skolēni, 1 izglītojamais ieguva 

1.vietu, 1 izglītojamais ieguva 2.vietu, 1 izglītojamais ieguva 3.vietu un 1 izglītojamais 

ieguva Atzinību. 

Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs -2019” piedalījās 97 izglītojamie, 9 

no tiem ieguva vairāk kā 80%, bet 8 – vairāk kā 90% no iespējamiem punktiem. 

 

Sasniegumi konkursos, skatēs, projektos 

2018./2019.mācību gadā izglītības iestādē tika piedāvātas 34 interešu izglītības 

programmas-sporta interešu izglītībā, kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē un 

citās. Interešu izglītības programmas vēl piedāvā dalījumu apakšgrupās. 

2018./2019.mācību gadā interešu izglītībā iesaistījās 990 izglītojamie (izglītojamie 

iesaistās arī vairākās interešu izglītības programmās). 

Izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas (kolektīvi, individuāli) konkursos, skatēs. 
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Sasniegumi interešu izglītībā 2018./2019.mg.(skaitliski) 

 
Babītes 

vidusskolā 

Babītes 

novada 

pašvaldībā 

Pierīgā Reģionā Valstī 
Citi 

varianti 
Starptautisks 

Piedalīšanās 35 10 7  27  2 

Atzinība     2   

Pateicība        

1.pakāpe   11  4   

2.pakāpe   6  1  1 

3.pakāpe   2     

Laureāts     1   

Izstādes 12 1      

Diploms  1      

 

Turpinās izglītojamo pašpārvaldes sadarbība  ar Olaines 1.vidusskolas pašpārvaldi, 

Liepājas 1.ģimnāzijas pašpārvaldi, ar biedrību “Pierīgas partnerība”,, Latvijas 

Universitātes Dabaszinātņu centra un Rīgas Stradiņa universitātes studentu pašpārvaldi. 

Mārupes novada jauniešu domi, Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu 

pašpārvaldi. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, 

Latvijas Kara muzeju, Zemessardzes 17.Pretgaisa aizsardzības bataljonu, Studentu 

bataljonu, Piņķu baznīcas draudzes mācītāju, Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Babītes 

novada pašvaldības – Kultūrizglītības centru, Mūzikas skolu, bibliotēku, Sociālo dienestu, 

Dienas centru, u.c. Katru gadu izglītības iestādes izglītojamie un pedagogi piedalās atceres 

pasākumos Piņķu kapos, Antiņu Brāļu kapos.  

Izglītības iestādē notiek izglītojoši pasākumi saskaņā ar Izglītības iestādes darba 

plānu un tradīcijām. To organizēšanā aktīvi iesaistās izglītojamie, pedagogi, interešu 

izglītības kolektīvi, Skolēnu pašpārvalde, Eko padome, Jaunsardze. 

 

Dalība projektos 

“Skolas piens”, “Skolas auglis”, ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ESF projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, programmā „Latvijas Skolas 

soma” “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”, Starptautiskā projektā „Baltic Care”, 

Starptautiskā projektā „ Lielās augu medības”, projektā „Tīrrade”, “Draudzīga skola”, 

“Sporto visa klase”, „ZZ čempionāts”.  

 

Dalība programmās, kampaņās 

Aktīva dalība “Eko skolu programmā”, programmās “Zaļā josta”, “Mammadaba”, 

“Junior Achievement Latvija”, “Panākumu universitāte”, ir izveidoti SMU, piedalījāmies 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, vides fonda kampaņā “Solis pasaulē”. 

Visi Izglītības iestādes izglītojamie un darbinieki piedalījās Olimpiskajā dienā. 

 

3.  Personāls 
Izglītības iestādē vidējais darbinieku skaits 2019. gadā - 125 (92 pedagoģiskie 

darbinieki, 33 tehniskie darbinieki), no tiem 110 sievietes. 

Izglītības iestādē ir 123,61 likmes, kuras finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas 

un Babītes novada pašvaldības finansējuma, t.sk.: 

● pedagogi     - 64,24 likmes 

● direktors un direktora vietnieki   -  6,5 likmes 
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● izglītības psihologs    - 1,3 likme  

● sociālais pedagogs    - 2,6 likmes 

● speciālais pedagogs    - 2,6 likmes 

● skolotājs logopēds   - 2,3 likmes 

● fizioterapeits     - 2 likmes 

● bibliotekārs     - 1 likme 

● interešu izglītības skolotāji   - 4,93 likmes 

● pedagoga palīgs   - 1 likme 

● skolotājs pagarinātā grupā   - 4,64 likmes 

● koncertmeistars    - 1 likme 

● skolas māsa     - 1 likme 

● administratīvi saimnieciskais  

personāls    - 28,5 likmes 

 

Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība:  

● augstākā pedagoģiskā - 88, t.sk. maģistri - 62;  

● cita augstākā - 1; iegūst augstāko pedagoģisko - 1;  

● vidējā vispārējā - 3; iegūst augstāko pedagoģisko - 3.  

 

Vidējais pedagoga vecums ir 42 gadi. Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma 

grupām: 

 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informāciju par Izglītības iestādes aktualitātēm, organizētajiem pasākumiem, 

izglītojamo sasniegumiem, dalību projektos un konkursos atspoguļojam izglītības interneta 

vietnē www.babitesvidusskola.lv, sociālajos tīklos Facebook, Instagram, kā arī Babītes 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas” un interneta vietnē 

www.babite.lv. 

Babītes vidusskolai ir izveidota sava internetvietne bvis.lv.  

Izglītības iestādes interneta vietnē publicējam arī ieskatu mācību stundu norisē, 

iesaistām arī vecākus un absolventus mācību procesā, aicinot tos iejusties pasniedzēja ādā 

un novadīt savu mācību stundu. 

Daudzi no Izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem piesaista arī novada 

iedzīvotājus – deju kolektīva koncerti, Patriotu koncerts, Lāčplēša dienas piemiņas brīdis 

pie Piņķu kaujai veltītā pieminekļa u.c. 

http://www.babitesvidusskola.lv/
http://www.babite.lv/
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Iesaistoties dažādos projektos un organizējot pieredzes apmaiņu kā izglītojamo, tā arī 

pedagogu vidū, stāstām par Izglītības iestādi arī citām organizācijām un iestādēm. 

Komentārus un viedokļus, kā arī atbildes uz žurnālistu jautājumiem, plašsaziņu 

līdzekļiem sniedz Izglītības iestādes direktors. 

Izglītības iestādē  četras reizes gadā notiek vecāku dienas, kā arī tiek organizētas 

vecāku individuālās sarunas ar pedagogu. 

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, kuras sastāvā ir vecāki, pedagogi un 

izglītojamo pārstāvji. Padome tiekas divas reizes gadā, lai pārrunātu vecākiem, 

izglītojamajiem  un pedagogiem aktuālus jautājumus. 

 

5. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
Plānoti izdevumi nepieciešamo materiālu un inventāra iegādei Izglītības iestādes 

darba nodrošināšanai 2020. gadā:  

 gatavoties kompetenču pieejas ieviešanai 1., 4., 7. un 10.klasēs, pakāpeniski ieviešot 

pilnveidoto mācību saturu; 

 jaunu izglītības programmu izveidošana un ieviešana 7.-12.klasēs; 

 turpināt paplašināt interešu izglītības programmu STEM jomā piedāvājumu; 

 turpināt īstenot EKO skolu projektu un piedalīties citos vides projektos; 

 piedalīties starptautiskos projektos; 

 turpināt sadarboties: pedagogi, izglītojamie, vecāki, absolventi, iedzīvotāji, pašvaldības 

darbinieki – veidot labās prakses piemērus; 

 iegādāties mācību līdzekļus un informāciju tehnoloģijas inovatīva mācību procesa 

nodrošināšanai; 

 turpināt darbu pie Izglītības iestādes iekšējās internetvides attīstības; 

 turpināt un paplašināt darbu ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”; 

 turpināt darbu ESF “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

 turpināt darbu projektā “Latvijas  skolas soma”; 

 turpināt piedalīties projektā “Sporto visa klase”; 

 turpināt darbu pie Izglītības iestādes pedagogu metodiskā darba popularizēšanas kolēģu 

un citu izglītības iestāžu vidū; 

 pabeigt Izglītības iestādes piebūves celtniecību; 

 labiekārtot Babītes vidusskolas teritoriju un nosiltināt ēkas cokolstāvu; 

 veikt projektēšanas darbus Babītes vidusskolas ēdināšanas kompleksa paplašināšanai. 

 

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas 

2019.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); 
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 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). 

Izglītības iestādes galvenās prioritātes: 

 mācību satura individualizācija atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām, 

balstoties uz mācību priekšmetu standartu prasībām; 

 izglītības iestādes tēla pilnveidošana un popularitātes veicināšana apkārtējā 

sabiedrībā, piesaistot interesentus gan no Babītes novada, gan blakus esošiem 

novadiem, pilsētām; 

 darbs pie jaunu pedagogu piesaistes izglītības iestādei; 

 vecāku iesaistīšana mācību procesā un izglītības iestādes dzīves organizēšanā; 

 mācību tehniskās bāzes pilnveidošana. 

  

2. Finanšu pārskats un darbības rezultāti 

2019.gada budžeta resursi izdevumu segšanai 554 131 EUR, t.sk.: 

    mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām 52 937 EUR, 

                mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 922 EUR, 

                mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 5 478 EUR 

                mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībai 15 176 EUR 

                Babītes novada pašvaldības finansējums skolai 427 560 EUR; 

Babītes novada pašvaldības finansējums pirmsskolai 50 279 EUR; 

 ieņēmumi – 1 779 EUR. 

2019.gada budžeta izdevumi 477 775 EUR, t.sk.: 

           darba samaksa un VSAO iemaksas 320 326 EUR, 

                pakalpojumi skolai 60 818 EUR, 

     pakalpojumi pirmsskolai 18 207 EUR 

                preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs skolai 33 167 EUR, 

     preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs pirmsskolai 22 583 EUR, 

                nodokļu maksājumi (PVN) skola 118 EUR, 

                pamatlīdzekļi skolai 13 131 EUR, 

     pamatlīdzekļi pirmsskolai 9 425 EUR. 

 

 Izglītības iestādes budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam 

budžetam, kopējais apjoms izpildīts par 86 %, atsakoties no dažiem sākotnēji plānotiem 

darbiem. Ir papildināta mācību līdzekļu bāze un labiekārtotas skolas un pirmsskolas telpas, 

papildināts rotaļlietu un spēļu krājums PI grupām, mācību līdzekļi kopējam izglītības 

iestādes darbam. Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupās. 

 Bērnu skaits 2019./ 2020. mācību gada 1.septembrī PI grupās bija 56 audzēkņi, 

sākumskolā no 1. – 6.klasei -  34 skolēni. Kopā iestādē 90 izglītojamie. 

   

2018./2019.gadā izglītības iestādē īstenoja 4 interešu izglītības programmas: 

 vizuāli plastiskās mākslas pulciņš; 

 vispārējās fiziskās sagatavotība; 

 angļu valoda;  

 PI grupu vokālais ansamblis „Odziņas” un skolēnu ansamblis „Ķekariņš”. 
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3. Personāls 

2018./2019. mācību gadā skolā bija nodarbināti 37 darbinieki, no tiem - 32 sieviete, 

5 – vīrieši.  

 

Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām: 

Vecums 2018./2019. 

māc.gadā 

2019./2020. 

māc.gadā 

24 un jaunāki 1 1 

25 -29 2 1 

30 - 34 4 3 

35 - 39 3 0 

40 - 44 5 5 

45 – 49  1 2 

50 - 54 2 3 

55 - 59 1 2 

60  - 64 0 0 

65 un vecāki 2 1 

Vīrieši /sievietes 1/20 1/17 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Sabiedrības informēšanai ziņas par norisēm Iestādē, tās darbības virzieniem un 

aktualitātēm tiek ievietotas 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.  

Izglītības iestādē darbojas vecāku padome, kuras sastāvā ir izglītojamo vecāki, 

skolotāji un pašvaldības pārstāvis. 

Izglītības iestādē vismaz divas reizes mācību gadā notiek klašu un pirmsskolas 

grupu vecāku sapulces, kā arī skolā un pirmsskolā tiek organizētas individuālās pārrunas. 

Divas reizes gada notiek iestādes vecāku kopsapulces. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Plānojot budžeta izdevumus 2020.gadam tiks nodrošināta materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana, iegādājoties mācību līdzekļus un inventāru minimālā apjomā. 

  Izglītības iestādes darbības prioritāte arī  2020.gadā ir veidot 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 

2019. 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 ēkas 2. un 3.stāvā. Skolas kopējā platība - 648 m². 

Skolas juridiskā adrese – Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-

2107. Skolai ir sava mājaslapa: www.babitesmuzikasskola.lv .  

http://www.babite.lv/
http://www.salassakumskola.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.babitesmuzikasskola.lv/
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  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 arī interešu 

izglītības programmas. 

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2019.gada 25.oktobra lēmumu, 

Skola ir akreditēta uz 6 gadiem un īsteno 12 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas. 
 

Nr.p.k. Programmas nosaukums 
Izglītojamo skaits 

2019.gadā 

1.  Klavierspēle 32 

2.  Akordeona spēle 2 

3.  Vijoles spēle 9 

4.  Čella spēle 10 

5.  Kokles spēle 19 

6.  Ģitāras spēle 6 

7.  Flautas spēle 11 

8.  Trompetes spēle 5 

9.  Sitaminstrumentu spēle 12 

10.  Klarnetes spēle 6 

11.  Saksofona spēle 7 

12.  Kora klase 10 

Izglītojamo skaits kopā: 129 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Skolas  budžeta ieņēmumus 2019.gadā 186 807 EUR apmērā veidoja: 

 dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām 144 817 EUR un 

Nacionālā kultūras centra dotācija „Dzītariņiem” kolektīva vadītāja darba samaksai 766 

EUR, 

 Skolas audzēkņu mācību maksas 38 198 EUR, 

 mūzikas instrumentu nomas maksas ieņēmumi 3 026 EUR. 

 

Skolas budžeta izdevumi 2019.gadā bija 377 910 EUR, t.sk.: 

 darba samaksa un VSAO iemaksas pedagogiem un darbiniekiem 320 289 EUR, 

 komandējuma izdevumi 875 EUR, 

 pakalpojumi Skolas uzturēšanai 36 844 EUR, 

 materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegāde 11 123 EUR, 

 pamatlīdzekļu iegāde  6 330 EUR, 

 PVN nodokļu maksājumi 405 EUR, 

 Iepriekšējā gadā saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksa 2 044 EUR.  

 

Skolas budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam saskaņā ar 

grozījumiem pārskata gada laikā. Kopējais izdevumu apjoms ir izpildīts par 93,36% no 

plānotā. 

 

2019. gadā Skolā mācījās 264 audzēkņi, t.sk.: 

 129 audzēkņi mācījās no 1.-8.klasei; 

 28 audzēkņi - sagatavošanas klasē; 

 107 audzēkņi - interešu izglītībā. 
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Kopš 2016.gada 1.septembra skolas pedagoģiskā procesa organizācijai un uzskaitei 

tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase.lv. Tās lietošana nodrošina pedagogu, 

izglītojamo un vecāku sadarbību izglītojamo izaugsmē. Solfedžo klasē ir uzstādīta 

interaktīvā tāfele. 

 

  Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās dažādos festivālos un konkursos, kur bija gan 

diplomandu, gan laureātu vidū un guva godalgotas vietas: 

 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu 

Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursā; 

 Ziemassvētku dziesmu konkursā kora klases audzēkņiem; 

 Latvijas mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam – 

140” 

 XVI Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā “Viva-Music” 

 Konkursā "Rīgas stīgas 2019"; 

 Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs; 

 IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Jaunajiem Vijolniekiem; 

 V Jauno pianistu festivālā "Debija 2019"; 

 Ansambļu konkursā "Rojas ritmi"; 

 K.F.Amendas konkursā stīgu instrumentiem Talsos; 

 VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Kokles spēle audzēkņu konkursā Iecavā; 

 Vispārējo klavieru konkursā Iecavā; 

 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšamintrumentu spēles audzēkņiem; 

 Talsu Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo 

ansambļu konkursā; 

 Koklētāju konkursā Somijā; 

 V Latvijas Mūzikas skolu kora klašu solo, duetu un trio konkursā “Jūras 

Zvaigzne”  

 Jauno pianistu konkursā PRIMAVERA; 

 Latvijas talantu konkursā “Ineses Galantes Talanti” 

 IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 

kameransambļu konkursā- festivālā Nīcā; 

 A.Žilinska VII starptautiskajā vokālistu konkursā Jēkabpilī; 

 K.Štrāla XX konkursā "Jaunais flautists"; 

 Akordeonistu konkursā Kokneses Mūzikas skolā; 

 Akordeonistu konkursā Madlienas Mūzikas skolā; 

 XII J.Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānos; 

 Visp.klavieru konkursā Lielvārdē; 

 6.Starptautiskajā L.Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā; 

 N.Novikas X Starptautiskajā Mazās Kamermūzikas konkursā Mārupē; 

 J.S.Baha Baroka mūzikas festivālā; 

 Konkursā "Amber Percussion". 

 

Izveidota cieša sadarbība ar Babītes novada bibliotēku un Piņķu sv. Jāņa baznīcu, 

rīkojot koncertus, piedaloties to organizētajos svētku pasākumos. 

Maija beigās tika organizēts skolas izbraukuma koncerts rododendru audzētavā 

“Babīte”. 

http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/03/21/1553155731_1048.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/03/21/1553155731_1048.pdf
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15.-17.aprīlim sadarbībā ar biedrību Ars Momentum skolā tika organizēts 

Ed.Medņa XXI Starptautiskais konkurss “Jaunais mūziķis”. 

Ikgadējās Muzeju nakts ietvaros Skolas audzēkņi uzstājās Rīgas Vēstures un 

kuģniecības muzejā. 

20.augustā skolā notika profesionālās pilnveides audzināšanas kursi “Izglītojamo 

uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”. 

21.septembrī koklētāju ansamblis piedalījās Starptautiskajā psihologu konferencē 

LNB Ziedoņa zālē. 

29.novembrī ar svētku koncertu tika atzīmēta skolas 25-gade. 

 

3. Personāls 

 Skolā turpina strādāt pedagogi ar sekojošām profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpēm visi ar augstāko pedagoģisko izglītību: 

 2. kvalitātes pakāpi - 5 pedagogi; 

 3. kvalitātes pakāpi - 1 pedagogs. 

 

 Skolā 2019. gadā strādāja 28 darbinieki, tajā skaitā: 24 pedagogi (to skaitā direktore,  

direktores vietnieki izglītības darbā), 3 koncertmeistari, 1 tehniskais darbinieks. 

 

Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem - 4 pedagogi, 1 koncertmeistars; 

no 31-49 gadiem – 15 pedagogi, 2 koncertmeistari; 

no 50-59 gadiem –3 pedagogi; 

virs 60 gadiem – 2 pedagogi. 

 

Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 

direktore – 1 likme; 

direktores vietnieks izglītības jautājumos – 1,2 likmes; 

sekretāre-lietvede - 1 likme. 

 

4.   Komunikācija ar sabiedrību 

2019.gada vasarā ir izveidota skolas mājaslapa www.babitesmuzikasskola.lv  

Par skolas aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri sniegta Babītes novada 

pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, izdevumā „Babītes ziņas”, skolas mājaslapā 

www.babitesmuzikasskola.lv un Skolas informatīvajos stendos. 

Saistībā ar to, ka pieprasījums pēc interešu izglītības programmas krietni pārsniedz 

mūsu skolas iespēju kapacitāti, Kultūrizglītības centra telpās savus pakalpojumus sniedz 

arī mūzikas studija Sanctus, kurā var apgūt klavierspēles, solo dziedāšanas, ģitāras spēles 

un mūzikas teorijas interešu izglītības programmas. 

 

5.  Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

  2020. gadā plānots turpināt un attīstīt profesionālās ievirzes programmas mūzikā. 

Vēlamies sekmēt Skolas absolventu turpmāko izaugsmi vidējās un augstākās izglītības 

mūzikas mācību iestādēs un dot iespēju jauniem audzēkņiem apgūt mūziku interešu 

izglītības programmās. Audzēkņiem tiks piedāvāts pilnveidoties muzicējot dažādos Skolas 

ansambļos un kamerorķestrī. Ar talantīgākajiem Skolas audzēkņiem turpināsim piedalīties 

konkursos un festivālos Latvijā un ārpus tās.  

  Plānots piedalīties šādos konkursos un festivālos: 

http://www.babitesmuzikasskola.lv/
http://www.babite.lv/
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 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu 

Stīgu instrumentu spēle-Ģitāras spēle un Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle 

audzēkņu Valsts konkursā; 

 XVII Pierīgas Mūzikas skolu Akordeona mūzikas festivālā; 

 Solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes cīrulīši”; 

 Konkursā – koncertciklā “Talants Latvijai” Latviešu Biedrības namā; 

 Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “WIND 

STARS 2020”; 

 II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursā “Dzintara 

balsis 2020”; 

 I Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu konkursā; 

 Konkursā "Rīgas stīgas 2020"; 

 Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās 

klavierēs; 

 VI Jauno pianistu festivālā "Debija 2020"; 

 Ansambļu konkursā "Rojas ritmi"; 

 K.F.Amendas konkursā stīgu instrumentiem Talsos; 

 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšamintrumentu spēles audzēkņiem; 

 Talsu Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo 

ansambļu konkursā; 

 Jauno pianistu konkursā PRIMAVERA; 

 V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 

kameransambļu konkursā-festivālā Nīcā; 

 A.Žilinska VIII starptautiskajā vokālistu konkursā Jēkabpilī; 

 K.Štrāla XXI konkursā "Jaunais flautists"; 

 Akordeonistu konkursā Kokneses Mūzikas skolā; 

 Akordeonistu konkursā Madlienas Mūzikas skolā; 

 J.Graubiņa konkursā Līvānos; 

 N.Novikas XI Starptautiskajā Mazās Kamermūzikas konkursā Mārupē; 

 J.S.Baha Baroka mūzikas festivālā; 

 Konkursā "Amber Percussion". 

 

 Plānots piedalīties sekojošos sadraudzības koncertos: 

 Babītes mūzikas skolas un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas klavieru nodaļas 

audzēkņu 

 sadraudzības koncertā;  

 Kokļu mūzikas koncertā “Laikmeti. Raksturi. Kokle”; 

 Babītes Mūzikas skolas un Ādažu Mūzikas un mākslas skolas kora klašu 

sadraudzības koncertā; 

 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 

Turpināsim sadarbību ar Babītes novada bibliotēku, ar Piņķu sv. Jāņa baznīcu, 

iesaistot audzēkņus koncertos un svētku pasākumos. Plānota dalība Muzeju nakts 

pasākumos, uzstājoties Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 

  Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības popularizēšanas nolūkos pavasarī plānots 

koncerts pirmsskolai un Babītes vidusskolas jaunākajām klasēm. 

  Maija beigās plānots koncerts rododendru audzētavā “Babīte”. 

http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/03/21/1553155731_1048.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/03/21/1553155731_1048.pdf
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  Lai sekmētu metālpūšamo instrumentu klašu turpmāko attīstību, tiks rosinātas 

sarunas ar attiecīgo mūzikas instrumentu izpildītājiem, ar mērķi organizēt izglītojošos 

koncertus Babītes Mūzikas skolā vai Babītes vidusskolā. 

  Plānots paplašināt skolas materiāltehnisko bāzi, iegādājoties jaunus pūšamos 

instrumentus, pianīnu un interaktīvo tāfeli mūzikas literatūras klasei. 

Tā kā pieprasījums pēc interešu izglītības programmas krietni pārsniedz mūsu 

skolas iespēju kapacitāti, vēlamies radīt augsni pozitīvai konkurencei novada mūzikas 

izglītības piedāvājuma laukā. Turpināsim meklēt risinājumus, lai piesaistītu interešu 

izglītības jomai uzņēmīgus cilvēkus, kas daļēji uzņemtos sniegt mūzikas pakalpojumus 

interešu izglītības jomā. 

  Plānots organizēt audzēkņu dalību izglītojošās vasaras nometnēs, dažādos 

konkursos, festivālos, meistarklasēs un daudzveidīgos koncertos un pasākumos.  

 

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 

2019. 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. 

 

Iestādes galvenie gada mērķi un uzdevumi mācību un audzināšanas darbā. 
1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, 

vispusīgai bērna personības attīstībai: 

 Organizēt uz caurvijām balstītu mācību procesu; 

 Nodarbību īstenošana jomu centros; 

 Turpināt darbu pie izglītojamo patriotism un valstiskās identitātes apziņas 

veidošanas. 

2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz 

attīstībuvirzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu izglītojošu vidi, īstenojot 

mācību un audzināšanas procesu: 

 Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide 

 Grupas vides iekārtošana pa centriem, “runājošās sienas” izveide. 

3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

spējas. 

 Individuāla pieeja bērniem; 

 Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām; 

 Nodarbību plānošana,atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 

 

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,valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei. 
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Iestādes 2019.gada plānotie budžeta ieņēmumi – 1 264 610 EUR, t.sk.: 

 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 131 150 EUR; 

 valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 2 766 EUR; 

 pašvaldības budžeta līdzekļi – 1 130 694 EUR. 

 

Iestādes 2019.gada budžeta izdevumi – 1 130 694 EUR, no tiem: 

 atlīdzība – 891 301 EUR; 

 pakalpojumi –128 965 EUR; 

 krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs – 65 896 EUR; 

 pamatkapitāla veidošana – 43 732 EUR, 

 nodokļu maksājumi – 800 EUR. 

 

Prioritāte audzināšanas - mācību darbā 2019.gadā - piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošana skolai (165 audzēkņi apgūst obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācības 

programmu).  

Pakāpeniski atjaunot, labiekārtot bērniem āra rotaļu laukumus. Šāds rotaļu laukums 

labiekārtots “Mazputniņu” un “Rakaru”grupām. 

2019.gadā izglītības iestādē īstenoja interešu izglītības programmas: 

 “Radītprieks ar Lego- dari, domā, radi!”; 

 “Vokālo iemaņu un elementārās muzicēšanas prasmju attīstīšana”; 

 “Dziesmas bērniem”; 

 “Burtiņskola”; 

 “Nodarbības bērnu emocionālās labklājības stiprināšanai un psihiski līdzsvarotas 

personības veidošanai”; 

 “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš pirmsskolā”; 

 “Futbola  nodarbības; 

 “ Tautas dejas”; 

 “Pirmie deju soļi” 

 

3.  Personāls 
Nr. Amats Likmes Darbinieku skaits 

1. Vadītājs 1 1 

2. Vadītājas vietnieks izglītības jomā 1,25 1 

3. Pirmsskolas izglītības skolotājs 29 29 

4. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2 2 

5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 2 2 

5. Logopēds 1 1 

6. Izglītības psihologs 1 1 

7. angļu valodas skolotājs 1 1 

8. sociālais pedagogs 1 1 

9. Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs 18 18 

10. Pirmsskolas iestādes māsa 1 1 

11. Sociālās palīdzības organizators 1 1 

12. Saimniecības daļas vadītājs 1 1 

13. Lietvede 1 1 

14. Remontstrādnieks 1 1 

15. Sētnieks 1 1 

16. Apkopēja 1 1 

 Kopā: 63,25 64 
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Personāla iedalījums pēc izglītības: 
 

 
 

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām: 
 

Nr. Vecuma grupas Darbinieku skaits 

1. t.sk. 24 un jaunāki 1 

2. 25-29 gadi 4 

3. 30-34 gadi 5 

4. 35-39 gadi 14 

5. 40-44 gadi 14 

6. 45-49 gadi 7 

7. 50-54 gadi 4 

8. 55-59 gadi 8 

9. 60-64 gadi 9 

10. 65 gadi un vecāki 3 

 Kopā: 69 

 

4.  Komunikācija ar sabiedrību 

Informācijas aprites nodrošināšanai par Iestādē veiktajām aktivitātēm, izglītības 

kvalitāti un pieejamajiem pakalpojumiem tika regulāri sniegtas ziņas PII “Saimīte”mājas 

lapā -www .bernudarzssaimite.lv, Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā 

www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”. 

Sadarbība ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.  

Iestādē tika rīkotas vairākas pieredzes skolas, praktikumi gan Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldes pirmsskolas skolotājām, pirmskolas skolotājām no dažādām 

Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Sadarbojoties ar Babītes novada Sociālo dienestu, tika rīkots labdarības pasākums 

novada vientuļajiem ļaudīm, kā arī bērnu ansamblis “Mazās pērlītes” un “Dziedi ar 

Vinetu”iepriecināja senjorus Lieldienu koncertā, gan labdarības koncertā Ziemassvētkos. 

Tāpat sadarbojoties ar pašvaldības izglītības iestādēm , bērniem tika noorganizēti dažādi 

pasākumi- sporta izpriecas,  teātra izrādes skatīšanās. 

Katru mēnesi sagatavošanas grupas bērni apmeklēja Babītes novada bibliotēku, kur 

iepazinās ar jaunāko bērnu daiļliteratūru, tematiski  izzināja aktuālo informāciju. 

 

http://www.babite.lv/
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5.  Nākamā gada plānotie pasākumi 

1. Pilnveidot un labiekārtot bērnu āra rotaļu laukumu grupai “Bitītes”.  

2. Radīt bērniem atbilstošu, radošu, izzinošu vidi, atbilstošu jaunai mācību pieejai - 

uz kompetencēm balstīts mācību process. 

3. Bruģēšanas darbi apkārt esošajām smilšu kastēm. 

4. Vecās ēkas grupas “Skudriņas” remontdarbi. 

 

 

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

 2019.gada publiskais pārskats 
 

1.  Pamatinformācija. 

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – 

Babītes PII) Priežu ielā 1, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2101 ir pašvaldības 

budžeta iestāde ar pastarpinātās pārvaldes iestādes statusu. Tā reģistrēta Izglītības un 

zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4301902018, pēdējie grozījumi izdarīti 

2018.gada 12.martā (IKVD Lēmums Nr. 2-26/176).  

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu, kods 0101 1111. Licence Nr. V–9746, atkārtoti izsniegta 2018.gada 11.aprīlī. 

Iestādē darbojas 4 bērnu grupas: “Mārītes”, “Spārītes”, “Bitītes” un “Rūķīši”.  

 

Iestādes galvenie uzdevumi. 

Babītes PII darbības mērķis ir organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 

Misija.  
Radīt bērniem drošu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla 

komanda, efektīvi sadarbojoties, ļauj bērniem izzināt sevi un apkārtējo pasauli, palīdz 

attīstīt individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.  

 

Vīzija.  

Mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra 

bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli. 

 

Babītes PII galvenie uzdevumi 2019.gadā: 

 Stiprināt bērnu garīgo un fizisko veselību, veicinot kustību aktivitāti, labsajūtu un ritma 

izjūtas attīstību;  

 Veidot bērnos valstiskās identitātes apziņu, kā arī piederību daudzveidīgai Eiropas 

kultūrvidei;  

 Turpināt darboties Ekoskolu programmā, īstenojot āra izglītības pamata principus;  

 Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, nodrošinot katra pedagoga kompetenču 

pilnveidi, skolotāju sadarbību iestādē un ārpus tās, piedaloties Erasmus + projektos. 

  

Veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu, rosinot interesi par Latvijas dabas un 

tuvākās apkārtnes izzināšanu un saudzēšanu.  

Grupas telpas un vide pilnveidot atbilstoši jaunajam pirmsskolas izglītības saturam, 

mācību process atbilst jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 
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Babītes PII turpina darboties Eko skolu kustībā,  2019. gadā saņemts trešais Eko 

skolas karogs. Iestāde piedalās programmā “Augļi un piens skolai”. 

2019.gada nogalē izveidota iestādes mājas lapa www.babitespii.lv. 

 

 2.  Finanšu pārskats un darbības rezultāti.  

Iestādes plānotos finanšu resursus budžeta izdevumu segšanai 2019.gadā 337 938 

EUR apmērā veidoja: 

     Valsts budžeta mērķdotācija 5-6 apmācība pedagogu darba samaksai un sociālajam 

nodoklim – 35 324 EUR; 

     Valsts dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 627 EUR; 

     Ieņēmumi par telpu nomu – 367 EUR ; 

     Pašvaldības budžeta līdzekļi – 301 660 EUR; 

     ES Erasmus+ projektu īstenošanai (3 projekti) – 17 494 EUR. 

 

Iestādes budžeta izdevumi 2019.gadā bija: 

    darba samaksa un VSAO iemaksas pedagogiem un darbiniekiem – 243 467 EUR; 

 komandējumi (ES projektu ietvaros) – 11 000 EUR; 

 pakalpojumi – 31 810 EUR; 

 krājumiem, materiāliem un inventāram – 18 425 EUR; 

 pamatkapitāla veidošanai –  7 892 EUR; 

 budžeta iestāžu nodokļu maksājumi – 64 EUR; 

 Izdevumi ES projektu īstenošanai (neskaitot komandējumu izdevumus) – 6 487 EUR. 

 

    2019.gadā Babītes PII turpina īstenot trīs ES Erasmus+ programmas projektu 

īstenošanu: 

 KA1 projekts “Brīvdabas mācību aktivitātes pirmsskolā”, kur kopējais saņemtais 

finansējums ir EUR  6251,00 (projekts pabeigts 2019.gadā); 

 KA229 projekts Nr.2018-1-FI01-KA229-047229_3, kopējais finansējums EUR 11 

215,00 (projekts pabeigts 2019.gadā); 

 KA229 projekts Nr. 2018-1-HU01-KA229-047702_5, kopējais finansējums EUR 14 

030,00 (projekts tiek turpināts 2020.gadā). 

 

3. Personāls 
          

Nr. 

Amats Likmes Darbinieku skaits 

1. Vadītājs 1 1 

2. Vadītāja vietnieks izglītības jomā 0,8 1 

3. Pirmsskolas izglītības skolotājs 8 8 

4. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

0,6 1 

5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 0,5 1 

6. Logopēds 0,5 1 

7. Izglītības psihologs 0,5 1 

8. Pirmsskolas skolotāja palīgs 5 5 

9. Saimniecības daļas vadītājs 0,5 1 

10. Lietvedis 0,5 1 

11. Iestādes medicīnas māsa 0,5 1 

12. Apkopēja 0,5 1 

13. Sētnieks 1 1 

14. Remontstrādnieks 0,5 1 

http://www.babitespii.lv/
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Iestādes darbinieku mainība: darbinieku prombūtnes laikā tiek pieņemti jauni 

darbinieki, kā arī viņus aizvieto esošie. Kadru mainība minimāla. 
 

Vecuma grupas Kopā T.sk. sievietes 

Kopā par periodu 34 29 

   25 - 29 gadi 2 2 

   30 - 34 gadi 6 5 

   35 - 39 gadi 3 3 

   40 - 44 gadi 5 5 

   45 - 49 gadi 8 7 

   50 - 54 gadi 3 1 

   55 - 59 gadi 4 4 

   60 - 64 gadi 1 1 

   65 gadi un vecāki 2 1 

 

2019.gadā ir veikts iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtējums. 

 

4.  Komunikācija ar sabiedrību 
Par Iestādes aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri tiek sniegta iestādes 

mājas lapā www.babitespii.lv, Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv un 

izdevumā „Babītes ziņas”.  

Regulāri tiek sniegta informācija vecākiem par Iestādē rīkotajiem pasākumiem, 

papildināta un atjaunota informācija Iestādes grupās esošajos informatīvajos stendos.  

Pastāvīga sadarbība ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Valsts 

izglītības attīstības aģentūru. 

Skolotāji piedalījušies vairākos mācību un pieredzes apmaiņas braucienos 

(mobilitātēs) ES Erasmus+ projektu ietvaros. Pieredzes apmaiņā uz Babītes PII ieradušies 

viesi no vairākām Latvijas izglītības iestādēm. 

2019.gadā veikta vecāku aptauja par iestādes darbu platformā EDURIO. 

 

5.  Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 Sporta laukuma ar mīksto segumu izbūve un rotaļu iekārtas uzstādīšana. 

 E-klases ieviešana. 

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas 

2019. gada publiskais pārskats 

 

1.  Pamatinformācija 

2006.gadā Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka Piņķos ar nodaļu Babītē 

reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, 2007.gadā bibliotēkas Piņķos un Babītē 

apvienotas. 

2009.gadā izveidots Babītes novads - administratīvās reformas gaitā izveidota 

pašvaldība, kad Babītes pagastam tika pievienots Salas pagasts un līdz ar to Salas pagasta 

bibliotēka (dibināta 1946.gadā, bet Bibliotēku reģistrā - kopš 2004.gada) apvienota ar 

Babītes pagasta pašvaldības bibliotēku. Finansiālā darbība vienota visām bibliotēkām un 

darbojās kā viena juridiska vienība.                 

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 23.augusta lēmumu, protokols 

Nr.12.31§, ir pieņemts jauns Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikums, ar kuru tiek 

http://www.babitespii.lv/
http://www.babite.lv/
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noteikta turpmākā bibliotēkas izmantošanas kārtība, nosakot, ka Bibliotēkas sastāvā ietilpst 

filiāle Salas pagastā un filiāle Babītes ciemā. 

             Pamatojoties uz Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam –

“klasiska, uz krājumu orientēta Bibliotēka ar kataloģizētu bibliotēkas fondu ir novada 

sakārtotas un ērtas infrastruktūras sastāvdaļa. Bibliotēka ietver kultūras mantojuma vērtību 

apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un lietošanu, veidojot harmonisku telpu dzīves 

vietai. Bibliotēka piedalās novada iedzīvotāju garīgo vērtību attīstīšanā, veidojot novada 

identitāti un atbalstot inteliģentu sabiedrisko un daudzveidīgu kultūras dzīvi. Uzsverot, ka 

ikviens cilvēks ir unikāla vērtība pati par sevi, un ģimene ir sabiedrības pamats - 

Bibliotēka ir viens no instrumentiem tās izglītības, kultūras un vērtību sistēmai”. 

2017.gada septembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkas tika akreditētas. 

 

2.  Finanšu resursi un iestādes darbībās rezultāti 

Bibliotēkas budžeta ieņēmumi 2019.gadā veidoja – 218 949 EUR, t.sk.;                        

 pašvaldības budžeta līdzekļi – 218 143 EUR; 

 bibliotēkas maksas pakalpojumi – 806 EUR. 

 

Bibliotēkas budžeta izdevumi 2019.gadā – 218 949 EUR t.sk.: 

 atlīdzībai – 179 814 EUR; 

 pakalpojumiem – 17 656 EUR; 

 preces – 5 815 EUR; 

 grāmatām un žurnāliem – 15 590 EUR; 

 nodokļi – 74 EUR. 

 

Latvijā bibliotēkas nozaru attīstībā, līdz ar informācijas tehnoloģiju straujo 

attīstību, notiek kardinālas izmaiņas, jūtama publiskās bibliotēkas lomas un sociālo 

funkciju maiņa. 

 Bibliotēkās no 2015.gada tiek veikta lasītāju automatizēta apkalpošana. 

Ikkatrs iedzīvotājs, apmeklējot novada mājas lapu un atverot elektronisko kopkatalogu, var 

iegūt informāciju par bibliotēkās esošajām grāmatām (vai tās ir plauktā, vai izdotas), bet 

Bibliotēkas Lietotājs, reģistrējoties bibliotēkā kā lasītājs un saņemot lasītāja karti ar 

identifikācijas numuru, var autorizēties, iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru viņam tiek 

nodrošināta autorizēta pieeja elektroniskajam kopkatalogam (apskatīt sava konta stāvokli 

un vēsturi, pasūtīt grāmatu pagarinājumu un veikt rezervāciju). 

 Lietotājiem bibliotēkā nodrošināta iespēja izmantot bibliotēkas informācijas 

sistēmu - datorus, printerus, daudzfunkcionālās iekārtas, programmatūras, bez maksas 

pieeju divām tiešsaistes datubāzēm LETONIKA un LURSOFT laikrakstu bibliotēkai. 

Bibliotēkā tiek sniegts atbalsts un praktiska palīdzība e- pakalpojumu lietošanā portālā 

Latvija.lv un atbalsta vietnē mana.latvija.lv. Bibliotēkā ir pieejama informācija par 

dažādām norisēm un jaunumiem (konkursiem, informatīviem pasākumiem, iespējām), par 

to ievietota informācija arī novada mājas lapā www.babite.lv.  un pašvaldības portālā 

(www.facebook.com/Babitesnovads).  

Bibliotēkas krājuma komplektēšana tiek veikta saskaņā ar novada Bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku, par pamatu ņemot Bibliotēkas lietotāju 

pieprasījumu gan pēc aktuālas daiļliteratūras, gan uzziņu krājumiem, ko savukārt, ietekmē 

cilvēku nodarbošanās, intereses, vaļasprieki, vecums. Atbilstoši tam tiek komplektēta 

nozaru literatūra. Daudzi labprāt lasa ceļojumu aprakstus, kā arī par ievērojamu cilvēku 

dzīvi. Lai lietotājiem varētu sniegt korektu un daudzpusīgu informāciju, liela nozīme ir 

enciklopēdisko un uzziņu izdevumu klāstam un atjaunošanai, kam Bibliotēka regulāri velta 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
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uzmanību, īpaši iepērkot literatūru bērniem, kuras krājums ar katru gadu ievērojami 

palielinās. 

Grāmatu fonda un preses papildināšana notiek kopīgi ar filiālēm, tāpat notiek 

regulāra fondu apmaiņa starp bibliotēkām. 

No kopējā krājuma 32,5% ir nozaru literatūra, 16,8% bērnu literatūra. 

Bibliotēkā 82% krājums ir latviešu, 16 % krievu valodā un 2 % pārējās svešvalodās. 

2019. gadā abonēta periodika- 103 nosaukumi.  

Darbinieku profesionālo pilnveidošanu nodrošināja dažādi kursi, semināri un 

pieredzes apmaiņas braucieni, ko organizēja reģiona galvenā bibliotēka. Šajā gadā visi 

bibliotēkas darbinieki savas zināšanas papildināja LNB Kompetenču attīstības centra 

organizētajos kursos: Latvijas bibliotēku sistēma; Excel pielietojums; UDK; Literatūras 

pamati bibliotekāriem; Kā sadzirdēt savu auditoriju?; lietišķās sarakstes etiķete; 

‘Bibliotēku informācijas sistēma” LNB. Piedalījāmies izdevniecību organizētajā pasākumā 

“Latvijas Medijiem-20”, kā arī Bibliotekāru biedrības rīkotajā Latvijas Bibliotēku festivālā 

2019- "Bibliotēkas-dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Bibliotēkas darbinieki piedalījās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Jelgavas novada bibliotēkām un Bibliotēku novadpētniecības 

konferencē Baldonē. 

 

Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu periodā: 

Krājuma 

apjoms 
2017.gads 2018.gads 2019.gads 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos ar filiāli Babītē         bez filiāles Babītē 

grāmatas 267 1716 25415 460 1587 26542 316 926 21574 

periodika 3937 5540 5540 5540 1564 1564 1200 997 4813 

Kopā: 4204 7256 30989       6000 3151 28140 1516 1923 26458 

Filiālē Salas pagastā 

grāmatas 322 538 7898 205 447 8140 132 273 8281 

periodika 774 391 391 391 434 434  459 2058 

Kopā 1096 929 8299 596 881 8584 132 732 10349 

Filiāle Babītes ciemā . 

grāmatas       71 418 5952 

periodika       454  558 2216 

Kopā:       525 976 8169 

KOPĀ krājums      2173 3631 44976 

   

Lietotāju, izsniegumu un apmeklējumu skaita izmaiņas pa gadiem (kopā ar 

filiālēm): 
 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Lietotāju skaits 2340 2580 2815 

Izsniegumu skaits 84832 85832 93971 

Apmeklējumu skaits 86675 83076 85864 

    

2019. gadā no novada 11870 iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 

23,7% iedzīvotāji (2815 bibliotēkas lietotāji). Bērni un jaunieši sastāda 43,6% no 

Bibliotēkas kopējā lasītāju skaita. 

Bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaits strauji palielinājās no 2013.gada, 

pieaugot līdz 2019.gadam par 130%. Tā kā mūsu novadā ir atvērtas trīs Starptautiskās 
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skolas, plaši tiek pieprasīta ārzemju literatūra un mūsu bibliotēka cenšas dzīvot līdzi šī 

laika prasībām, iepērkot literatūru angļu, vācu, franču, krievu valodā. 

Viens no pašvaldību publisko bibliotēku darba pamatvirzieniem ir arī 

novadpētniecības darbs. Savākta informācija no dažādiem informācijas avotiem par 

Babītes novadu un tā iedzīvotājiem, izcilām personībām, kas saistītas ar novadu. Izveidota 

datubāze, kas nodrošina novadpētniecības informācijas pieejamību ikvienam. Saglabāts 

kultūras vēsturiskais mantojums, veicināta novada atpazīstamība. Bibliotēkā sadarbībā ar 

vēsturnieci Ingu Sarmu bija izvietota mobilā izstāde “Vārdu stāsti”, kur izmantoti 

vēsturnieku un valodnieku pētījumi, arhīvu un Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma 

materiāli, tās mērķis bija rosināt Babītes novada iedzīvotājus izzināt un pētīt novada 

kultūrvēsturisko mantojumu, dalīties ar saviem “vārdu stāstiem”. 

Popularizējot bibliotēkas novadpētniecības krājumu, tika izveidota virtuālā 

izstāde, izmantojot Google Play un Power Point programmas. 

  

3.  Komunikācija ar sabiedrību 

 Par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem, dažādiem pasākumiem un 

aktivitātēm, kuras nodrošina Bibliotēka, regulāri tika sniegtas ziņas Babītes novada 

pašvaldības mājas lapā www.babite.lv., pašvaldības portālā 

(www.facebook.com/Babitesnovads un avīzē „Babītes ziņas”. 

  Pēc apmeklējuma un literatūras aprites rādītājiem pēdējos trīs gados var droši teikt, ka 

bibliotēkas popularitāte aug. Pateicoties pašvaldības politikai, kas vērsta uz kultūras 

attīstību novadā, Bibliotēka finansiāli pēdējos piecus gadus ir nodrošināta ar bagātīgu 

krājuma iegādi.                         Invalīdi un lasītāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atnākt uz 

bibliotēku, tika apkalpoti mājās.             Arī 2019/2020. gada sezonā mūsu Bibliotēkas 

piedalījās LNB rīkotajā kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā 

„Bērnu žūrija”, kad tiek lasītas un vērtētas jaunās kolekcijas grāmatas. Piedalīšanās 

‘’Bērnu žūrijā’’ ir kļuvusi par ikgadējo bibliotēkas tradīciju. 

Sadarbībā ar LNB Bērnu un jauniešu literatūras centru lielu popularitāti ieguva 

lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts “ 3-4 gadus veciem bērniem.  

  Bibliotēkā tiek veidotas vizuāli pievilcīgas un saturiski bagātas tematiskās 

izstādes (par pazīstamu rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku jubilejām, valsts svētku 

gadadienām un nozīmīgām piemiņas dienām), noformējumā izmantojot gan grāmatas, gan 

rakstus no žurnāliem un arhīva materiāliem, gan citus informatīvos materiālus (diskus, 

plates, fotogrāfijas, gleznas), kas rada estētisku baudījumu, piesaista lasītāju uzmanību un 

veicina grāmatu lasīšanas interesi. 

  Literatūras popularizēšanas nolūkos, sabiedrības piesaistīšanai un ieinteresētības 

veicināšanai, Bibliotēkā tika rīkotas tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, kā arī 

tematiski pasākumi: 

 Literāri muzikāls “Detektīvu vakars” ar rakstnieci Daci Judinu un komponistu 

Arturu Nīmani. 

 Dzejas dienās tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi, rakstnieku un dzejnieku Valdi 

Rūmnieku. 

 Teātra dienas ietvaros tikšanās ar Nacionālā teātra aktieri Juri Hiršu. 

 Tikšanās ar Asnati Smelteri un grāmatas “Piecdesmit gadi Rīgas Modē” prezentācija.  

Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība gan ar novada, gan citiem 

māksliniekiem, tā Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notikušas: 

-Gleznu izstādes: Dmitrija Ščelkonogova “Iespaidots”; Intas Abramenko “Kaķi”; 

Dainas Prūses “Klusās dabas un ziedu motīvi”; Baibas Māzeres akvareļi par jūras 

tematiku; 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
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-Foto izstādes: Eināra Nordmaņa “Ar vējiem krēpēs”; Daiņa Matisona “Ziedu klēpis 

sievietēm”;  -Antonijas Audzeres tautiskās Jostas. 

Jau no 2015. gadā bibliotēkai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Babītes novada 

mūzikas skolu, kur skolas audzēkņi un pasniedzēji labprāt piedalās literāri tematiskajos 

pasākumos, priecējot māksliniekus un viesus ar muzikāliem klavieru, ģitāras un kokles 

skaņdarbiem.  

Babītes novada bibliotēkai ir laba sadarbība arī ar citu novadu bibliotēkām. Tā 

pieredzes apmaiņā pie mums viesojās bibliotekāri no Madonas, Ērgļu, Cesvaines, 

Varakļānu, Līvānu un Ilūkstes novadiem. Starptautiskajā senioru dienā notika Dzejas 

dienu pēcpusdiena ar Rīgas centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkas darbinieces 

Daigas Lapānes un dzejnieces Sarmas Upeslejas piedalīšanos. Daiga Lapāne lasīja gan 

savu dzeju, gan dažus atdzejojumus no sengrieķu valodas. 

   Bibliotēkai turpinās ilgstoša un ļoti veiksmīga sadarbība ar bērnudārziem PII 

‘’Saimīte” un PII Babīte. Bērni iepazīst jaunumus bērnu literatūrā no jaunieguvumu 

izstādēm, kā arī, piedalotos tematiskos pasākumos: “Daba”; “Lieldienas”; 

”Ziemassvētki”; Pasaku pēcpusdienas; 

Piemēram, vienā no pasākumiem “Labas uzvedības ABC” bibliotēkā bērnu stūrītī bija 

izveidota grāmatu izstāde ‘’Labas uzvedības ABC’’. Izstādē varēja aplūkot dažādas 

grāmatas par uzvedību, labām manierēm. Kopīgi tika pārrunāti pieklājības noteikumi, 

pieminēti ‘’burvju’’ vārdiņi, aplūkojot grāmatas ‘’Atvaino’’ un ‘’Lūdzu’’.  

  Pasaku pēcpusdienās jaunākā skolas vecuma bērniem, kas notika katra mēneša 

pēdējā otrdienā, tika popularizētas dažādu autoru (Annas Sakses, Kārļa Skalbes, Imanta 

Ziedoņa, H.K.Andersena u.c.) pasakas.  

 Bibliotēkā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, sadarbībā ar Inesi 

Aizstrautu, notika viņas tēva Edgara Aizstrauta grāmatas “Pirmā kilometrā. Izdzīvot un 

sadzīvot” prezentācija. Grāmata ir atmiņu stāsts par Vorkutā piedzīvoto un pārdzīvoto. 

Klātesošie bija gandarīti, ka tieši šajā datumā notiek pasākums, kas neļauj aizmirst latviešu 

tautai tik smagos pārdzīvojumus, un nodod tālāk zināšanai nākamajām paaudzēm. Tāpat 

jaunieši ar lielu interesi atbildēja uz 30 viktorīnas “Latvijai-101” jautājumiem, kuri bija 

par dažādām tēmām, gan par vēsturiskiem notikumiem, mūsu prezidentiem, gan dabu un 

dzīvniekiem.                                            

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā bibliotēkā un tās filiālēs notika pasākums “Svētki 

Ziemeļvalstīs”. Šajā pasākumā uzsvērām pieklājību kā svarīgu ikdienas un svētku 

neatņemamu sastāvdaļu Skolēni bija sagatavojuši katrs savas dzimšanas dienas ideālo 

scenāriju un diskusijā to analizēja un pamatoja no mūsu kultūras un pieklājības viedokļa. 

  Turpinājām risināt problēmas ar datoru atkarīgiem bērniem, iesaistot viņus citās 

aktivitātēs – piedāvājot dažādas galda spēles, presi, saistošu uzziņu literatūru, radošās 

darbnīcas: 

 vislielāko jauniešu atsauksmi izpelnījās radošā darbnīca “Gaidot Helovīnus”. Tika 

piedāvātas dažādas idejas, kā svētkus padarīt interesantākus un jautrākus, kā pašiem 

pagatavot dažādus Helovīnu aksesuārus un telpu rotājumus; 

 divas radošās darbnīcas “Auduma un zīda apgleznošanā”. Pirmajā darbnīcā darbojās 

bērni, kuri, izmantojot biezās tekstila krāsas un sausos dabas materiālus, atspiedumu 

tehnikā veidoja skaistus zīmējumus. Otrā bija zīda apgleznošana, izmantojot kontūras 

krāsas un šķidrās tekstila krāsas zīdam. Māksliniece sākumā iepazīstināja ar zīda 

apgleznošanas tehniku, dažādiem paņēmieniem, krāsu jaukšanu, dažādiem ‘’knifiem’’, 

lai darbiņš izdotos;  

 sadarbībā ar ziedu salona “Anemoon” floristi Ketiju Ramani, notika radošā 

meistarklase “Lieldienu dekors”. Pusotras stundas laikā tapa skaisti Lieldienu dekori – 
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ligzdiņas, olu vai ziedu kompozīciju ievietošanai. Katra dalībnieka veikums bija 

atšķirīgs, ar radošu pieeju; 

 par godu Mātes dienai notika radošā darbnīca ‘’Dāvana māmiņai”, kurā dalībnieki 

izgatavoja rokassprādzes māmiņām ar pērlītēm mezglošanas tehnikā;  

 sadarbībā ar Babītes vidusskolas skolotāju Ivetu Budi notika radošā Ziemassvētku 

darbnīca ‘’Puzurošanās’, kur bērni iemācījās veidot skaistus Ziemassvētku dekorus no 

puzuru elementiem.  

Viens no lasītāju apmeklētākajiem pasākumiem bija radošā Līgo darbnīca “Darini 

pats”, kuru vadīja daudzu arodu pratēja Velta Senkāne. Gatavojoties Līgo svētkiem 

zaļumos, ir svarīgi padomāt par dabas nepiesārņošanu. Tādēļ šoreiz darbnīcā mācījāmies 

izgatavot šķīvjus no kļavu lapām, kurus var likt uz galda Līgo svētkos vai izmantot 

piknikā. Rezultāts iznāk glīts un, galvenais, ekoloģisks. 

    Bibliotēkas filiālei Salas pagastā ir sava loma Salas pagasta ikdienā un dažādās 

sabiedriskajās norisēs, vēršot savu darbu uz to, lai veicinātu piederības izjūtu Latvijas un 

sava novada kultūras telpai, kā arī sekmēt līdzvērtīgus dzīves apstākļus visiem novadā 

dzīvojošiem, piedāvājot kvalitatīvu komunikāciju un publiskos pakalpojumus, būt par 

atbalstu radošumam un zināšanu apguvei. 2019.gadā tika sagatavotas 22 tematiskās 

izstādes, kuras visas bija ar izglītojošu un audzinošu ievirzi, domātas arī bērniem un 

jauniešiem.  

Kā lielāko pasākumu, kurus organizēja bibliotēkas filiāle, var minēt ”Eiropas 

sporta nedēļa 2019”. Laika posmā no 23.-30. septembrim vietējā izglītības iestādē notika 

Eiropas sporta nedēļai veltīti pasākumi un nodarbības, kur plaši tika izmantoti bibliotēkas 

materiāli par sportu- grāmatas, žurnāli, informācija, kas sameklējama internetā. Bibliotēkā 

notika skolēnu viktorīnas par šo tēmu. 

Ļoti interesanta izstāde un saruna ar skolas kolektīvu un vietējiem iedzīvotājiem 

bija par Salas pagasta izveidošanos no vissenākajiem laikiem, kā arī plaša izstāde no 

Jūrmalas muzeja „Vietu vārdu stāsti”, sarunas vadīja Jūrmalas muzeja speciāliste Inga 

Sarma. 

Bibliotēkas filiāles Babītes ciemā bibliotekāres veiksmīgi sadarbojās ar sociālā 

dienesta dienas centru, apzinot informācijas iegūšanas grūtības cilvēkiem ar veselības 

problēmām un īpašām vajadzībām, kā arī, lai veicinātu jauno māmiņu, bezdarbnieku 

socializāciju un dzīves kvalitātes pozitīvu ievirzi, piedāvājot bibliotēkas resursus un 

Babītes PII, kopīgi veidojot dažādus tematiskos pasākumus.  Interesantākais kopīgi 

rīkotais pasākums 2019. gadā, sadarbībā ar sociālo dienestu bija nu jau par tradīciju 

kļuvušie ‘’Pagalma svētki’’ – 5.jūnijā. Pasākums tika organizēts ārpus bibliotēkas telpām- 

ēkas pagalmā: grāmatu aplūkošana, mīklu minēšana, lasīšanas prasmes pārbaude uz laiku.   

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: veidot māla dekorus 

vasaras ziedu formā, apgūt neparastu zīmēšanas tehniku, apgūt dažādu vokālo skaņu 

dziedāšanu pasniedzēju vadībā. 

 

4.  Plānotie pasākumi 2020. gadā 

Turpināt: 

 esošo krājumu papildināšanu un attīrīšanu; 

 darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; 

 sadarbības ar pašvaldības bērnudārziem pilnveidošanu un attīstīšanu;  

 sadarbību ar Kultūrizglītības centru un mūzikas skolu, veicināt dažādu pasākumu 

organizēšanu; 
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Babītes sporta kompleksa 

 2019. gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija. 

  Babītes novada pašvaldības Babītes sporta komplekss ir Babītes novada 

pašvaldības domes izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas darbojas pamatojoties uz 

Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2013. apstiprinātu Babītes novada pašvaldības 

Babītes sporta kompleksa nolikumu.  

Funkcijas un galvenie uzdevumi: 

 apsaimniekot Babītes sporta kompleksa valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo  

īpašumu - Piņķos, Jūrmalas ielā 17 (2 peldbaseini, 3 sporta zāles un āra sporta 

laukums), Spuņciema sporta halli (2 sporta zāles), skeitparkus, strītbola laukumus, 

pludmales volejbola laukumus Piņķos, Babītē un Spuņciemā, profesionālo āra futbola 

laukumu Piņķos, nestandarta futbola laukumu Spuņciemā,,  āra trenažierus Piņķos, ielu 

vingrošanas komplektus Babītē un Spuņciemā; 

 nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta priekšmeta standartu un licencētu programmu 

apguvei Babītes vidusskolas un Salas sākumskolas audzēkņiem, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām; 

 veicināt Babītes novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu sporta nozarē; 

 nodrošināt sporta pasākumu norisi novada iedzīvotājiem sadarbībā ar sporta 

federācijām, pašvaldībām, sporta klubiem un kolektīviem, sekmējot sporta aktivitāšu 

attīstību novadā; 

 veicināt un atbalstīt iedzīvotājus, it īpaši bērnus un jauniešus uz aktīvu, veselīgu un 

pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī koordinēt sporta aktivitāšu organizēšanu 

Babītes novadā; 

 sniegt maksas pakalpojumus novada iedzīvotājiem, fiziskām un juridiskām personām, 

nodrošinot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm. 

 

2.  Finanšu resursi un iestādes darbībās rezultāti 

2019. gadā Babītes sporta kompleksa budžeta ieņēmumu plāns 1 066 476 EUR, t.sk.: 

 pašvaldības budžeta līdzekļi 929 516 EUR; 

 sporta kompleksa sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi 125 000 EUR; 

 ieņēmumi no maksas par bērnu uzturēšanos sporta nometnēs 11 960 EUR; 

 

2019. gadā Babītes sporta kompleksa budžeta ieņēmumu izpilde  899 630 EUR, t.sk.: 

 pašvaldības budžeta līdzekļi 743 537 EUR; 

 sporta kompleksa sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi 142 154 EUR; 

 ieņēmumi no maksas par bērnu uzturēšanos sporta nometnēs 12 623 EUR; 

 citi nenodokļu ieņēmumi 582 EUR; 

 ieņēmumi par nomu un īri 734 EUR. 

 

2019. gadā Babītes sporta kompleksa budžeta izdevumi bija mazāki kā plānots. Izdevumu 

plāns bija 1 066 476 EUR, faktiski izdevumi veikti  899 630 EUR apmērā, t.sk.: 

 atlīdzībai 390 116 EUR; 

 darba devēja VSAOI 122 630 EUR; 

 mācību, darba un dienesta komandējumi 139 EUR; 

 pakalpojumiem 181 956 EUR; 

 materiāli, preces un inventārs 67 048 EUR; 
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 budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem 23 879 EUR; 

 pamatkapitāla veidošanai 113 862 EUR. 

 

Babītes sporta komplekss nodrošina iespēju apmeklēt sporta zāles, āra futbola 

laukumu un peldbaseinus 7 dienas nedēļā, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.  

Sporta kompleksa objektos pirmkārt tiek realizētas Babītes novada izglītības iestāžu 

sporta stundas un ārpus stundu nodarbības skolēniem, nodarbības novada bērniem un 

jauniešiem, kā arī maksas pakalpojumi novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem.   

Sporta komplekss organizē sporta mācību-treniņu nodarbības bērniem un jauniešiem, 

nometnes un sacensības dažādos sporta veidos. Mācību - treniņu darbs tiek organizēts 

saskaņā ar sešām licencētām interešu izglītības programmām un nodarbību grafikiem. 

 

Lielākie paveiktie darbi 2019.gadā: 

1. Izveidota peldbaseinu apmeklējuma laika uzskaites sistēma ar elektronisko garderobes 

skapīšu atvēršanu. 

2. Izveidota novada iedzīvotājiem sporta kompleksa identifikācijas atlaižu karte un datu 

bāze. 

3. Ierīkots  sporta laukums nekustamajā īpašumā ,,Loki”, Piņķos ar sešiem brīvdabas āra 

spēka trenažieriem. 

4. Ierīkots āra galda tenisa sporta laukums ar diviem galda tenisa galdiem nekustamajā 

īpašumā ,,Loki”, Piņķos. 

5. Ierīkots āra galda tenisa sporta laukums ar vienu galda tenisa galdu nekustamajā 

īpašumā ,,Brīvkalni”, Babītes pagastā. 

6. Nomainīta mazā peldbaseina mikroklimata ventilācijas iekārta. 

 

Audzēkņu skaits uz 31.12.20219. 
 

Nr.p.k. Interešu izglītības programmas nosaukums Audzēkņu skaits 

1 Futbols 236 

2 Florbols 79 

3 Basketbols 36 

4 Peldētapmācība 5-6 gadīgiem bērniem 141 

5 Peldētapmācība bērniem no 7-12 gadiem 16 

6 Pludmales volejbols 21 

 Pavisam 

kopā 
529 

 

 

Babītes sporta kompleksa interešu izglītības audzēkņu  

augstākie sportiskie sasniegumi 2019. gadā: 

 

Futbols: 

1. vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, attīstības grupā, U-15 vecuma grupā; 

2. vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, elites grupā, U-14 vecuma grupā; 

4. vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, elites grupā, U-13 vecuma grupā. 

Florbols: 

1. vieta - Latvijas bērnu un jauniešu čempionāts, U-16 vecuma grupā;  

4. vieta - Latvijas bērnu un jauniešu čempionāts, U-12 vecuma grupā. 

Pludmales volejbols: 
1. vieta – Latvijas jaunatnes čempionāts jaunietēm, U-17 vecuma grupā. 



53  

 

Babītes sporta komplekss 2019. gadā organizējis: 

 četras vasaras sporta un atpūtas dienas nometnes ,,Piedzīvojumu  sala”: 

 bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem ( 40 dalībnieki); 

 florbola interešu izglītības audzēkņiem no 8 līdz 11 gadu vecumam (30); 

 florbola interešu izglītības audzēkņiem no 11 līdz 14 gadu vecumam (30); 

 basketbola interešu izglītības audzēkņiem no 8 līdz 17 gadu vecumam (30). 

 Babītes novada sporta spēles iedzīvotājiem 27 sporta pasākumos, dažādos sporta 

veidos,  kopējais dalībnieku skaits 925; 

 vasaras sporta spēles: 
 

Sporta veidu skaits Dalībnieku skaits kopā Tajā skaitā bērni 

11 210 121 
 

  Babītes novada desmitgadei veltīto 10 km ,,Tautas skrējienu” ar 72 dalībniekiem; 

  novusa sacensības ,,Ziemassvētku balvas”, kopējais dalībnieku skaits 45 (Latvija, 

Igaunija, Polija un  Krievija); 

  dalību  Pierīgas novadu 2019. gada sporta spēlēs, kur kopvērtējumā izcīnīta 2. vieta: 
 

Dalība sporta 

veidos 

Novada dalībnieku skaits 

Kopā Sievietes Vīrieši 

12 93 35 58 
 

 dalību ,,Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādē”: 
Sporta veids Dalībnieku 

skaits 

Medaļas 

Zelta Sudraba Bronzas 

Airēšana 10 1 4 3 

Burāšana 1 1 - - 

Jātnieku sports 1 - - - 

Peldēšana 1 - - - 

Pludmales volejbols 4 - 1 - 

KOPĀ 17 2 5 3 

 

 dalību Babītes novada sporta veterānu (senioru)  Latvijas  sporta veterānu (senioru) 

savienības 56. sporta spēlēs, kopvērtējumā izcīnot N3 grupā 5. vietu; 

 sadarbībā ar biedrību ,,Meža taku skrējieni” starptautiska mēroga (Latvija, Lietuva) 

nakts taku skrējienu “Zilonis Babītē 2019” ar 153 dalībniekiem. 

 

Babītes sporta komplekss sniedzis atbalstu sporta pasākumu organizēšanā: 

 biedrībai ,,Sporta klubs Babīte”: 

 sieviešu volejbola komandai Latvijas sieviešu volejbola čempionāta un Latvijas kausa  

mājas spēļu organizēšanā; 

 novusa komandām Latvijas čempionāta mājas spēļu organizēšanā. 

 Latvijas vieglatlētikas savienības organizētajā Latvijas čempionātā un Babītes atklātajās 

sacensībās vieglatlētikas krosā, kopējais dalībnieku skaits 497. 

 Biedrībām ,,Latvijas svarbumbu sprinta, maratona un netradicionālo celšanas 

asociācijai” un ,,Latvijas veterānu svarbumbu celšanas asociācijai” sacensībām svaru 

bumbu celšanā ,,Viestura kauss”, kurš pulcēja 93 dalībniekus no 24 Latvijas novadiem 

un pilsētām, kā arī Igaunijas un Lietuvas. 
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Peldbaseinu noslogojums 2019.gadā (apmeklējumu skaits) 

Peldbaseins 
Babītes izglītības 

iestādes audzēkņi 

Bērnu 

peldētapmācība 

Maksas pakalpojumu 

apmeklētāji 

Lielais peldbaseins 12 242 285 26 436 

Mazais peldbaseins 3 285 2 478 7507 

KOPĀ: 15 527  2 763 33 943 

 PAVISAM KOPĀ 52 233 

Vidēji dienā lielajā peldbaseinā 113, mazajā peldbaseinā 32 apmeklētāji. 

 

3.  Personāls. 

Babītes sporta kompleksā 2019. gada sākumā noteiktas 40,8 amata likmes 
Amata nosaukums Likme 

Līdz 31.08.2019. Ar 01.09.2019. 

Babītes sporta kompleksa vadītājs 1 1 

Sporta kompleksa vadītāja vietnieks 2 2 

Fizioterapeits 0,4 0,4 

Medicīnas māsa  2,5 0 

Elektriķis 0,5 0,5 

Strādnieks 3 3 

Dežūrapkopējs 3 3 

Apkopējs 6,2 5,7 

Spuņciema sporta zāles pārzinis 1 1 

Lietvedis 1 1 

Peldēšanas instruktors 2,7 0 

Administrators 4 4 

Automobiļa vadītājs 1 1 

Sporta metodiķis 1 1 

Vecākais sporta treneris 1 1 

Pulciņa vadītājs 1 1 

Sporta treneris 9,5 9,5 

Glābējs-uzraugs 0 5 

KOPĀ 40,8 40,1 

 

2019. gadā darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar 15 darbiniekiem, izbeigtas ar 13 

darbiniekiem. 
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Pārskata gadā uz semināriem un kvalifikācijas celšanas / tālākizglītības kursiem 

nosūtīti 8 darbinieki. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību. 

Informācija par Babītes sporta kompleksa darbību, sasniegumiem, sniegtajiem 

pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām tiek regulāri publicēta Babītes novada 

pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv un informatīvajā izdevumā „Babītes ziņas”, kā 

arī uz pašvaldības informācijas stendiem. 

 

5. Plānotie darbi 2020.gadā. 

Ierīkot āra badmintona sporta laukumu, nekustamajā īpašumā  Sila ielā 14, Babītē. 
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Projekts tiek īstenots   ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 

apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros. 

 

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 

2019. 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,  atrodas Jūrmalas 

ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.  

 2017.gadā Babītes novada pašvaldība mainīja  Kultūrizglītības centra nolikumu 

nododot Centra valdījumā nekustāmo īpašumu “Vietvalži” Spuņciemā, Salas pagastā, 

Babītes novadā, izveidojot  Kultūrizglītības centra filiāli Salas pagastā “Vietvalži” 

(turpmāk tekstā – Filiāle “Vietvalži”). 

 Centra un Filiāles “Vietvalži” darbības mērķis - sagatavot un koordinēt galvenās 

kultūras norises novadā, sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējību, organizēt un 

atbalstīt tautas mākslas un citu radošo  kolektīvu darbību, iesaistot tos novada un valsts 

kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs, kā arī nodrošināt izstāžu zāles darbību un 

pieejamību apmeklētājiem, lai sekmētu kultūras mantojuma saglabāšanu.  

        2019.gadā Centrā tika organizēti Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgadei 

veltītie pasākumi.  Svētku ietvaros notika vieda orientēšanās  spēle “Pa vēstures pēdām”, 

piemiņas brīdis pie Piņķu kaujai veltīta pieminekļa un Zemessardzes kora “Stars” koncerts. 

    2019. gada svarīgākais notikums bija Babītes novada desmit gadu jubilejai veltītie 

svētki, kas ar plašu programmu risinājās no 1.līdz 8.jūnijam.Svētku nedēļa sākās 1.jūnijā ar 

tradicionālajiem Bērnu svētkiem. 

    Svētku ietvaros 2.jūnijā notika brīvdabas dievkalpojums par godu Piņķu Jāņa 

baznīcas 145 gadu jubilejai. Dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags, piedalījās 

jauktais koris “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadība, bet vakarā Kultūrizglītības centra zālē 

novada amatierteātris “Kalambūrs” rādija jauniestudējumu “Kā top izrāde”” pēc K. 

Čapeka stāstu motīviem. 4.jūnijā tika atklāta medību trofeju izstāde. Visas nedēļas garumā 

novada iedzīvotājiem tika piedāvātas īpašas ekskursijas ,kas iepazīstināja ar novada 

vēsturi, ”Babītes novada baznīcas ‘’kā arī Eduarda Pāvula memoriālo izstādi. Par godu 

novada jubilejai tika izdots pogrupu “Pīlādzīši” un “Cool Kids” albums ar novadnieka 

Reiņa Sējāna speciāli popgrupām komponētajām dziesmām “Neticams notikums”. 

    8.jūnijā pie Piņķu ūdenskrātuves novada iedzīvotāji tika aicināti uz nedēļas 

noslēguma koncertu ‘’Babītes novadam 10”, kurā piedalījās visi novada radošie kolektīvi. 

    2019.gada 17.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā 

pasākumā novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika pasniegti I un II pakāpes 

apbalvojumi. Kategorijā “Kultūra” par izcilību sava jomas darbībā, popularizējot Babītes 

novadu Latvijā un Starptautiskā mērogā I pakāpes apbalvojumu saņēma jauktais koris 

“Maska”, II pakāpes apbalvojums tika pasniegts jauktā kora “Atskaņa” diriģentei Gintai 

Pētersonei par ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā. 

    

2019.gadā Centrā darbojās vienpadsmit amatiermākslas kolektīvi ar 222   

dalībniekiem: 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta” D grupa, 

 Vidējas paaudzes deju kolektīvs “Dārta” E grupa, 

 Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “Kaspīne” (C grupa), 
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 Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “Kaspīne” (vidējā grupa),  

 Jauktais koris “Atskaņa”, 

 Jauktais koris “Maska”, 

 Koklētāju ansamblis “Balti”,  

 Vokālais ansamblis “Karameles”, 

 Vokālais ansamblis “Ledenītes”,  

 Vokālais ansamblis “Bon Bon”,  

 Vokālais ansamblis “  Šokolāde”.   

    

Filiālē “Vietvalži” ir iekārtota zāle ar skatuvi kultūras pasākumiem līdz 100 

skatītāju vietām, izstāžu zāle ar divām  telpām kurās izvietotas patstāvīgas ekspozīcijas par 

Salas pagasta vēsturi, un teātra un filmu aktieri Eduardu Pāvulu, kura dzimta saistīta ar 

Salas pagastu.  

2019. gadā Filiāles “Vietvalži” izstāžu zāle turpināja pasākumu ciklu “Sarunas pie 

Eida”, kurā notika trīs pasākumi (tikšanās ar E. Veidemani un R. Vazdiku, tikšanās ar E. 

Nordmani un tikšanās ar D. Judinu-Nīmani un A. Nīmani), kas noslēdzās ar ceturto – 

Eduarda Pāvula 90. jubilejai veltīto tikšanos, kurā piedalījās viņa kolēģi un laikabiedri 

(aktieri Katrīne Pasternaka, Pēteris Gaudiņš, Mārtiņš Vērdiņš, Juris Lisners, Rolands 

Zagorskis, Anta Grūbe, režisors Varis Brasla, LKA E. Smiļģa teātra muzeja vadītājs Jānis 

Siliņš).  

Izstāžu zālē notikušas 8 izstādes. Teātra spēlēšanas tradīcijām Salas pagastā veltītā 

izstāde “Teātra gars” sagatavota no “Vietvalžu” krājumā esošiem priekšmetiem, 

dokumentiem un fotogrāfijām, kā arī balstoties uz izstāžu zāles vadītājas veikto pētījumu 

par tēmu. Fotoizstāde “Nezināmais Pāvuls” izveidota no “Vietvalžu” krājuma, Dailes 

teātra un LKA E. Smiļģa Teātra muzeja krājuma fotogrāfijām un ir paredzēta turpmākai 

izmantošanai citās Babītes novada kultūras un izglītības iestādēs vai deponēšanai citiem 

muzejiem Latvijā.  

Maijā notikusi otrā Muzeju nakts “Vietvalžos”, tās laikā notika foto orientēšanās, 

erudīcijas spēle “Bīstamāks par gūgli-2”. Spēļu veidošanā izmantoti “Vietvalžu” krājuma 

priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti un atmiņu pieraksti.  

Izveidots vēsturisku liecību un nostāstu apkopojums “Sīpolu un dzintara stāsti”, kā 

pamats amatierteātra “Kalambūrs” iestudētajam uzvedumam Sīpolu svētku laikā.  

Sīpolu svētku laikā godināti Salas pagasta iedzīvotāji, kas ar savu ģimeņu piemiņas 

lietām, dokumentiem un fotogrāfijām papildinājuši “Vietvalžu” krājumu.  

Septembrī un oktobrī izstrādāta lekcija un prezentācija “Tūrisma iespējas Babītes 

novadā”, kurā atspoguļota novada vēsture, ģeogrāfija un infrastruktūra, ietverot ziņas par 

tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un apskates objektiem,  doti paraugi maršrutu 

plānošanai.  

Uzsākts Salas pagasta un Babītes novada leģendu apkopojums, lai izveidotu 

literāru pamatu projektam “Leģendu sargi”, balss ierakstam sagatavota “Leģenda par Veļu 

māti Lēģerkalnā”.  

 Lai piesaistītu apmeklētāju interesi vestibilā tika izveidots mobilais izstāžu stends 

“Eidis runā” fototapetes veidā izvietota apjomīga fotokolāža no krājumā esošajiem 

mūsdienu un vēsturiskajiem attēliem, kuros atspoguļota Salas pagasta dzīve un tradīcijas. 

Radošo prasmju telpā patstāvīgi tika organizētas mainīgas tematiskas izstādes. 

Filiālē “Vietvalži” darbojas seši amatiermākslas kolektīvi ar 56 dalībniekiem: 

 Vokālais ansamblis “Pīlādzīši” (divas grupas) 

 Vokālais ansamblis ”Cool Kids” 

 Mūsdienu deju kolektīvs “Platīns “ ( divas grupas) 
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  Senioru deju kolektīvs “Gāte” 

 Amatierteātris “Kalambūrs” 

Amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalījās Centra un Filiāles “Vietvalži” rīkotajos 

kultūras pasākumos, koncertēja novadā, ārpus novada, un piedalījās arī starptautiska 

mēroga konkursos un skatēs. Kultūrizglītības centra jauktais koris “Maska” piedalījās 

Tarakuzas  starptautiskajā kamerkoru konkursā Japānā kur ieguva divas zelta godalgas 

renesanses un laikmetīgās mūzikas kategorijās, kā arī Grand Prix . 2019.gadā  korim 

“Maska” tika uzticēts  pārstāvēt Latviju starptautiskajā amatierkoru konkursā “Eirovīzijas 

koris 2019” Gēteburgā, Zviedrijā kur koris ieguva 2.vietu. 

            2019.gadā kopā Centrā un Filiālē “Vietvalži” (t.sk. izstāžu zālē) tika organizētas 91 

kultūras norises no tām 28 maksas un 63 bezmaksas. Kultūras norisēs piedalījās 14638 

apmeklētāji, no kuriem 11849 bezmaksas pasākumu apmeklētāji un 2789 maksas  

pasākumu apmeklētāji.  

Filiālē “Vietvalži” tradicionāli tika rīkots 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

pasākums, Latvijas gadadienas svinības. Lāčplēša dienas pasākumā tika atjaunota sveču 

ceļa veidošanas tradīcija Spuņciemā un sadziedāšanās pie ugunskura vienoja iedzīvotājus 

kas bija atbraukuši no dažādām Babītes novada vietām.  

Liels iedzīvotāju skaits pulcējās ielīgošanas pasākumā “Jāņuguns”, kurā uzstājas 

koklētāju ansamblis "Balti", Jūrmalas teātris ar izrādi “Alunāna dziesmu spēle – Jā tie bij’ 

zelta laiki mums”, Jāņa un Anitas Precinieku vadītie deju kolektīvi “Dālderītis” un “Abi 

divi” ar deju izrādi “Čigānmeitēns Ringla” ar vairāk kā 80 dejotājiem. 

Babītes novada pirmsskolas vecuma vokālā konkursa "Babītes novada Cālis 2019" laureāts 

ieguva arī starpnovadu vokālā konkursa “Skanīgākais Cālis 2019” titulu. 

Tika plaši apmeklēti otrie Salas pagasta Sīpolu svētki ar tēmu “Dzintars Sīpolos”- 

kuros ar izrādēm, koncertiem, darbnīcām apmeklētāji tika iepazīstināti ar Salas pagasta 

vēsturi un stāstiem par dzintara atradnēm Salas pagastā.  

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Centra un filiāles “Vietvalži” budžeta ieņēmumi 2019. gadā bija  27 295 EUR, t.sk.: 

 Nacionālā Kultūras centra mērķdotācija jauktajam korim „Atskaņa”, jauniešu korim 

“Maska”, vidējās paaudzes deju kolektīvam ”Dārta”, koklētāju ansamblim “Balti”, 

amatierteātrim “Kalambūrs” kolektīvu vadītāju darba samaksai  5 745 EUR, 

 ieņēmumi no biļešu realizācijas  16 332 EUR, 

 ieņēmumi par telpu nomu  3 319 EUR,  

 citi ieņēmumi 1 899 EUR.     

     

Centra un filiāles “Vietvalži” budžeta izdevumi 2019. gadā bija  488 319 EUR , t.sk.: 

 darba samaksa un VSAO iemaksas darbiniekiem 310 817 EUR, 

 pakalpojumi iestādes uzturēšanai   134 819 EUR, 

 materiālu, inventāra  iegāde  34 048 EUR, 

 PVN nodokļa maksājumi 592 EUR, 

 pamatlīdzekļu iegāde  8 043 EUR. 

  

Centra budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam, saskaņā ar 

grozījumiem pārskata gada laikā. 
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3. Personāls 

  Centrā un Filiālē “Vietvalži” 2019. gadā kopā strādāja 30 darbinieki no kuriem  2 

vadītāji, 8  kolektīvu vadītāji, 1 koncertmeistars, 2 repetitori, 2 diriģenti, 2 vokālie 

pedagogi, 2 kormeistari un 11 tehniskie darbinieki. Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem - 4 

no 31-49 gadiem – 11 

no 50-59 gadiem – 7 

60 un vairāk - 8 

Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 

vadītāja – 1 likme 

vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos – 1 likme 

kultūras pasākumu organizators – 1 likme 

izstāžu zāles vadītājs – 1 likme 

sekretāre-lietvede - 0,25 likme 

apkopējas – 4 likmes 

administratores – 3,5 likmes 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
Par Centra un Filiāles “Vietvalži” aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri 

tiek sniegta Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv, sociālos tīklos 

Facebook, avīzē „Babītes ziņas”, kā arī  Babītes novada pašvaldības informatīvajos 

stendos.    

      

5. Plānotie pasākumi 2020.gadā 

 Ziemassvētku kauju svinīgs atceres pasākums Antiņu kapsētā,    

 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums un lekcija “Pāvula neatkarība” 

 Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts tematisks pasākums 

 Ilonas Jahimovičas spogulīšu kolekcijas izstāde  

 Lekcija  Latviešu Romeo stāsts 

 Eduarda Pāvula dzimšanas dienai veltīts tematisks pasākums Pāvula zvaigžņu stundas 

kino – “Zvejnieka dēls” 

 Amatierteātru festivāls “Sīpolspēle” 

 Salas pagasta Sīpolu svētki tēma “Vietvalži” 

 Mūsdienu deju grupas Platīns 20 gadu jubilejas pasākums 

 Tēvu dienai veltīts tematisks pasākums  

 Pasākums “Leģendu nakts” un pārējo vides objektu atklāšana un projekta “Salas 

pagasta leģendas” darbu prezentācija 

 Starptautiskajai senioru dienai veltīts tematisks pasākums 

 Lāčplēša dienai veltīts tematisks pasākums   

 Prezentācija – E. Pāvula karavīru stāsti kino un teātrī “Latviešu strēlnieka stāsts” 

 Latvijas Republikas proklamēšanas  gadadienai veltīti pasākumi 

 Vidējās paaudzes deju kolektīva “Dārta” 15 gadu jubilejas pasākumi 

 Ziemassvētku tradicionālie pasākumi. 

 

  Centrs un Filiāle “Vietvalži” turpinās organizēt un piedāvāt dažādām auditorijām 

un vecuma grupām maksas pasākumus: izrādes bērniem un pieaugušajiem, koncertus un 

tikšanās ar māksliniekiem. 
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Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta 

2019.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 tās 

atbalsta sistēmās. 

 

2.  Finanšu resursi un darbības rādītāji 

Sociālā dienesta 2019.gada budžeta izdevumi –667 960.97 EUR t.sk.,:  

 sociālai palīdzībai –218 472.19 EUR, 

 pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pansionāti, 

bērnu nami u.c.) –36 283.52 EUR 

 darbinieku darba algām –271 083.25 EUR, 

 uzturēšanas izdevumi –20 917.64 EUR, 

 asistentu pakalpojumu nodrošināšanai –121 204.37 EUR. 

 

Izvērtējot ģimenes un personu sociālās problēmas un vajadzības 2019. gadā tika 

piesaistīti atbilstoši pakalpojumi un resursi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ģimenes un 

personu sociālo funkcionēšanu, kā arī tika izglītoti bērnu vecāki audzināšanas jautājumos, 

tika vadītas izglītojošās atbalsta grupas ilgstošiem bezdarbniekiem. Tika strādāts ar 

nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuriem pēc administratīvā pārkāpuma vai 

krimināllietas ierosināšanas tika izveidotas uzvedības sociālās palīdzības un sociālās 

korekcijas programmas.  

2019. gadā tika organizētas starpinstitucionālās sadarbības, kas veicināja veiksmīgu 

klientu problēmu risināšanas gaitu. 

Analizējot 2018. gada sniegtos pakalpojumus, tika konstatēts, ka ir liels 

pieprasījums pēc fizioterapijas pakalpojuma, kā rezultātā 2019. gadā tika izveidota pilnas 

slodzes štata vienība. 
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 Statistikas dati par 2019.gadu:  

 
 

3.  Personāls  

Sociālo dienestu vada dienesta vadītājs, kura pakļautībā ir trīspadsmit darbinieki, t. 

sk. Struktūrvienība – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra darbinieki un 

darbinieki administratīvajā teritorijā – Salas pagastā. Sociālo darbinieku 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. 

 

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.  

 

5.  Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 2020. gadā tiks turpināts darbs ar mazaizsargātiem klientiem, kuriem nepieciešama 

palīdzība pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.  

  

 

Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālā 

sociālā pakalpojuma centra un filiāles “Babīte” 2019.gada publiskais 

pārskats 
 

1. Pamatinformācija 

Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

(turpmāk tekstā – DSPC) ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kurš ir reģistrēts Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

http://www.babite.lv/
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DSPC darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju apgūšanu, attīstīšanu, 

izglītošanu, psihosociālās palīdzības sniegšanu, socializēšanu, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu Sociālā dienesta klientiem un citiem Babītes novada iedzīvotājiem.  

 

2.  Finanšu resursi un darbības rezultāti 

DSPC budžeta izdevumi 2019.gadā  - 24 430,11, t.sk.: 

* pakalpojumiem –17 958,97 EUR, 

* materiāliem, precēm un inventāram – 6 471,14 EUR. 

 

Kopējais DSPC apmeklējumu skaits 2019. gadā bijis 8406.  Notikušas dažādas 

aktivitātes: veļas mašīnas pakalpojums izmantots 176 reizes; dušas pakalpojums izmantots 

222 reizes;   nodrošināta datora/interneta izmantošana, sniegta palīdzība darbā ar datoru 24 

reizes; notikušas 88 “Mākslas studija” nodarbības - 524 apmeklējumi; 40 “Formas dizaina 

radošā nodarbība” - 283 apmeklējumi;  30 “Tradicionālās mūzikas pēcpusdiena” - 137 

apmeklējumi; 24 “Rokdarbu pulciņš” nodarbības - 153 apmeklējumi; 11 “Kulinārija “ 

nodarbības - 78 apmeklējumi; 32 “Mazā Radošā darbnīca” nodarbības - 162 apmeklējumi.  

Projekta “EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM” 

ietvaros DSPC bija iespēja saņemt palīdzību: Izdalīti 11 Skolas piederumu komplekti; 267 

Higiēnas un saimniecības preču komplekti; 436 Pārtikas palīdzības komplekti; Pārtika 

bērniem līdz 2 gadu vecumam izdalītas 8 pakas; Higiēna bērniem līdz 2 gadu vecumam 

izdalītas 4 pakas.  

Izdalītas 132 Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas 486 personām. 

DSPC darbinieki plānojuši, organizējuši: pasākumus, nodarbības, informatīvas lekcijas, 

konkursus, tematiskos pasākumus, koncertus, darbnīcas, sportiskas aktivitātes, svinējuši 

gadskārtas svētkus.  

 

3.  Personāls 
DSPC darbu veic DSPC vadītāja un trīs sociālie darbinieki. DSPC darbinieki 

regulāri apmeklē profesionālos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus un 

apmācības, lai nodrošinātu Babītes novada iedzīvotājiem kvalitatīvu un profesionālu 

sociālo palīdzību un pakalpojumus. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informāciju par DSPC darbību, pieejamajiem pakalpojumiem un jaunumiem  tika 

publicēta Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv, 

www.facebook.com., un avīzē „Babītes ziņas”, kā arī informācijas stendos. 

 

 

Babītes novada bāriņtiesas  

2019.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, 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/
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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. 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Bāriņtiesas budžeta plānotais finansējums 2019.gadam – 64 425 EUR, t.sk., 

 pašvaldības piešķirtais finansējums – 62 625 EUR 

 plānotie ieņēmumi par iekasētajām valsts nodevām  –1 800 EUR. 

 

2019.gada budžeta izpilde: 

 ieņēmumi par iekasētajām valsts nodevām – 2 145 EUR.  

 izdevumi –55 067 EUR, t.sk.,: 

 darba samaksa un VSAO iemaksas  - 52 152 EUR; 

 preces un pakalpojumi 2 915 EUR. 

 

2019.gadā Bāriņtiesā notikušas 27 sēdes un pieņemti 41 lēmumi, t.sk.,:  

 6 lēmumi aizbildnības lietās;  

 2 lēmumi aizgādības lietās; 

 8 lēmumi bērnu mantisko interešu nodrošināšanai; 

 3 lēmumi audžuģimeņu lietās; 

 5 lēmumi aizgādnības lietās; 

 2 lēmumi lietās par vecāku domstarpību risināšanu bērnu audzināšanas jautājumos;  

 4 lēmumi saistībā ar ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotajiem bērniem; 

 2 lēmumi adopcijas lietās; 

 2.lēmumi lietās par viesģimenes statusa piešķiršanu; 

 6 lēmums pēc tiesu pieprasījuma (par bērna dzīvesvietu, par atsevišķu aizgādību, par 

saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu) 

 1 lēmums par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērnam. 

 

2019.gadā Administratīvajā rajona tiesā vērsies lietas dalībnieks par bāriņtiesas faktisko 

rīcību, tiesa vēl nav notikusi. 

2019.gadā uzsāktas 21 jaunas lietas, bet kopumā 2019. gadā Bāriņtiesas lietvedībā un 

pārraudzībā bija 64 aktīvas lietas: 

 2 aizgādības lietas (par aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu) 

 13 aizbildnības lietas (aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana, personas 

izvērtēšana aizbildņa pienākumu pildīšanai),  

 10 aizgādnības lietas (par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju),  

 2 aizgādnības lietas (par aizgādņa iecelšanu promesošas personas mantai vai 

mantojumam), 

 4 audžuģimeņu lietas (audžuģimenēs citās pašvaldībās ievietoti četri Babītes novada 

bērni)  

 16 lietas par bērnu mantas pārvaldību, 

 3 adopcijas lietas, 

 1 lieta par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā, 

 2 lietas par vecāku domstarpību risināšanu bērnu audzināšanas jautājumos; 

 1 lieta, kurā izvērtēta personas spējas un īpašības aprūpēt bērnu, un tajā ievietots bērns 

pēc vecāku lūguma, 
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 3 viesģimeņu lietas,  

 7 lietas, kurās sniegti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma. 

 

Bāriņtiesas lietvedības reģistros veiktie ieraksti liecina, ka 2019.gadā: 

 veikti 340 notariālie apliecinājumi, 

 saņemti un reģistrēti 472 dokumenti, 

 nosūtīti 345 dokumenti.  

 

3. Personāls 
2019.gadā Bāriņtiesa strādāja šādā sastāvā: 

 Bāriņtiesas priekšsēdētājs (izglītība – pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds un 

piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), viena slodze;  

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (izglītība – juridiskā, profesionālais maģistra 

grāds), viena slodze;  

 trīs Bāriņtiesas locekļi (izglītība - diviem bāriņtiesas locekļiem juridiskā - profesionālais 

maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vienam pedagoģiskā – 

maģistra grāds pedagoģijā), saņem atalgojumu par nostrādātajām stundām; 

 lietvedības sekretārs, viena slodze. 

 Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir atbilstoša izglītība. Viens bāriņtiesas loceklis 

2019.gadā apguva 24 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja  vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu 

pilnveides mācību programma”. Četri bāriņtiesas darbinieki piedalījās Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācijas rīkotajā konferencē “Ģimene institūciju krustugunīs”, kas notika 

Smiltenē. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un vietniece apmeklēja SIA “Latvian Holidays” 

rīkotos profesionālā atbalsta pasākumus – sešās grupu supervīzijas.  

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
Informācija par aktualitātēm Bāriņtiesā ievietota pašvaldības mājas lapā internetā  

www.babite.lv. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi  

 Turpināt nodrošināt supervīzijas Bāriņtiesas darbiniekiem, lai uzlabotu darbinieku 

profesionālo kompetenci un sniegtu psiholoģisko atbalstu. 

 

  

 

 

http://www.babite.lv/

