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LATVIJAS   REPUBLIKA 
 

BABĪTES  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

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

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

 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Babītes novada, Babītes pagastā 

   

2011.gada 27.aprīlī  Nr. 6 

 

 
  

38.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, LR Ministru kabineta 

2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Finanšu 

komitejas 20.04.2011. atzinumu (protokols Nr.4,12.§), atklāti balsojot „par” 14 balsis 

(V.Andrejevs, R.Auziņš, R.Bērziņa, J.Bērziņš, Dz.Dūšele, A.Ence, A.Ēvalds, D.Kuzņecova, 

I.Liepa, A.Lukstiņa, G.Osis, G.Senkāns, T.Tračums, E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” 

nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2010.gada pārskatu, t.sk.: 

 

bilances kopsummu Ls 13’502’982; 

pamatbudžeta faktiskos ieņēmumus Ls 7’924’623; 

pamatbudžeta faktiskos izdevumus Ls 5’445’824; 

speciālā budžeta faktiskos ieņēmumus Ls 105’213; 

speciālā budžeta faktiskos izdevumus Ls 129’056; 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta faktiskos ieņēmumus Ls 14’830; 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta faktiskos izdevumus Ls 15’270. 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)  Andrejs Ence 
 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Babītes novada pašvaldības 

sekretāre_____________  

S.Sviķe, Piņķos, 
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LATVIJAS   REPUBLIKA 
 

BABĪTES  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

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

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

 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Babītes novada, Babītes pagastā 

   

2011.gada 22.jūnijā  Nr. 10 

39.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

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

kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”, atklāti balsojot „par” 12 balsis (N.Antipenko, R.Bērziņa, J.Bērziņš, Dz.Dūšele, 

A.Ence, A.Ēvalds, D.Kuzņecova, I.Liepa, A.Lukstiņa, G.Osis, G.Senkāns, T.Tračums, 

E.Vinceviča), „pret” nav balsis, „atturas” 2 balsis(V.Andrejevs, D.Kuzņecova), Babītes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu. 

 

2. Pašvaldības izpilddirektorei organizēt publiskā pārskata publicēšanu Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)  Andrejs Ence 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS 

Babītes novada pašvaldības 

sekretāre_____________  

S.Sviķe, Piņķos, 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

 

Babītes novada pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta 

Nodokļu maksātāju reģistrā, reģistrācijas Nr. 90000028870, apliecības sērija NM Nr. 

0182537, izsniegta 2009.gada 15.jūlijā. 

 

Babītes novada pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta ar 

pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, reģistrācijas Nr. LV 90000028870, 

apliecības sērija AA Nr. 0187839, izsniegta 2009.gada 15.jūlijā. 

 

Babītes novada pašvaldības juridiskā adrese ir - Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV 2107.  

 

Babītes novada teritorijai ir šāds iedalījums: 

1. Babītes pagasts; 

2. Salas pagasts. 

 

Par novada teritorijas administratīvo centru noteikts Piņķu ciems. 

 

Babītes novada teritorijā ir 27 ciemi: 

- Babītes pagasta teritorijā atrodas sekojoši ciemi:  Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi,        

Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems, 

Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems; 

- Salas pagasta teritorijā ir sekojoši ciemi: 

Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems , Gātciems, 

Pavasari, Kūdra, Kaģi.   

 

Babītes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – Babītes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un 

par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, atbilstoši kompetencei ir atbildīga 

par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.    

 

Babītes novada pašvaldības dome ievēlēta atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likumam un sastāv no 15 deputātiem, 2010. gadā notika 18 domes sēdes. 

 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, pašvaldības dome no pašvaldības 

deputātiem izveidojusi 3 komitejas (skat. tab. Nr.1) un atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai 7 komisijas (skat. tab. Nr.2): 

 

 

 
Tab. Nr.1 

N.p.k. Komitejas nosaukums 

1. Finansu komiteja (5 deputāti) 

2. Izglītības, kultūras un sporta komiteja (5 deputāti ) 

3. Sociālo lietu komiteja ( 5 deputāti ) 
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Tab. Nr.2 

N.p.k. Komisijas nosaukums 

1. Administratīvā komisija 

2. Vēlēšanu komisija 

3. Koku ciršanas saskaņošanas komisija 

4. Pašvaldības iepirkumu komisija 

5. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija 

6. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 

7. Politiski represēto personu statusa noteikšanas un nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija 

  

 

Pašvaldības dome izveidojusi pastarpinātās pārvaldes iestādes: 

- Babītes novada pašvaldības Administrācija; 

- Babītes novada bāriņtiesa; 

- Babītes novada pašvaldības sociālais dienests; 

- Babītes vidusskola; 

- Salas sākumskola; 

- Babītes mūzikas skola; 

- Babītes novada Babītes pirmsskolas izglītības iestāde; 

- Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”; 

- Babītes novada pašvaldības bibliotēka ar nodaļām Babītes pagasta Babītē un Salas 

pagastā; 

- Babītes sporta komplekss; 

- Sporta un kultūras centrs. 

 

 

Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 

1. Pašvaldības kapitālsabiedrībās – 

 

1.1.SIA „Babītes siltums”; 

1.2. SIA „Komunālie pakalpojumi”. 

 

2.  Privātajās kapitālsabiedrībās –  

 

2.1. SIA „Babītes hokeja halle”; 

2.2. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 

2.3. SIA „R20”. 

 

Babītes novada pašvaldība ir dalībnieks: 

 

1. Biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”; 

2. Sabiedriskajā organizācijā „Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”; 

3. Sabiedriskajā organizācijā „Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija”. 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti. 

 

Babītes novada teritorijas platība ir 24193 ha. 

Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2011. gada 1. janvārī kopā 

reģistrēti 6235 īpašumi. 

Uzsākot 2011.gadu Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 9184 iedzīvotāji, no 

kuriem 7771 iedzīvotājs Babītes pagastā un 1413 iedzīvotāji Salas pagastā. Tomēr šis rādītājs 

neatspoguļo faktiski dzīvojošo cilvēku skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās 

savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā novadā. 
Tab. Nr.3 

Iedzīvotāji 01.01. 2010. 31.12. 2010. 

Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits 8949 9184 

 

 No kopējā iedzīvotāju skaita, Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji 

reģistrējušies bija 416 cilvēki, kas sastāda 6,8 % no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 2011.gada 

1.janvārī un tas ir gandrīz 2 reizes mazāk nekā 2010.gada 1.janvārī. 

Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2010.gads Babītes novadā bijis mazāk veiksmīgs kā 

2009.gads, jo iepriekšējos gados uzsāktā masveida dzīvojamo ēku būvniecība apstājās, bet 

ieņēmumi no iedzīvotāju nodokļa pašvaldības budžetā samazinājās.  

2010.gadā, kā ik gadu, Babītes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti 

investīcijām pašvaldības iestāžu renovācijas projektos. 2010.gadā tika veiktas investīcijas 

Babītes vidusskolā, tukšajās telpās puspagrabā tika izbūvēti darbmācības kabineti, 

izremontētas klašu telpas, bet ar ES līdzfinansējumu iekārtoti moderni dabaszinātņu kabineti. 

Babītes sporta kompleksā izremontēts gaitenis un tualešu telpas, bet Babītes pirmsskolas 

izglītības iestādes ēkai veikta jumta daļas siltināšana un kāpņu atjaunošana ieejai grupu telpās. 

Salas sākumskolas ēkai, izremontētas telpas divām klasēm, kā arī atjaunotas četras nojumes, 

gājēju celiņi un atjaunots teritorijas žogs. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem Salas pagastā, 

pārbūvētas dažas telpas sporta namā, kur izveidoti kabineti pašvaldības administrācijas 

darbiniekiem. Pārbūvējot ēku, kur atrodas Doktorāts, ir nodrošinātas telpas Salas pagasta 

pasta nodaļai un pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi”.  

2010.gadā no ceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti LVL 

114 791, bet no pašvaldības budžeta - ielu un ceļu būvprojektu izstrādē, kārtējā remontā un 

būvuzraudzībā LVL 602 080 (a/c seguma atjaunošana vecajā Liepājas ceļā, Meistaru un 

Priedaines ielu posmos, Upes ielas izbūve, ceļa posma uz Vīkuļiem rekonstrukcija, ceļa 

posma no Jūrmalas apvedceļa uz Muceniekiem Salas pagastā rekonstrukcija, gājēju celiņa 

rekonstrukcija Piņķos, autostāvvietas izbūve pie Babītes vidusskolas, a/c seguma izbūve 

Mazajā Kalna ielā, šķembu seguma izbūve ceļā no Brīvkalniem uz Skultes ciemu, Lieknas 

ielā un ceļā uz Beltēm Salas pagastā, nojumes sabiedriskā transporta pieturās).  

2010.gadā izbūvēts ielu apgaismojums Ezermalas un Rīgas ielās Piņķos, Bērzu ielā 

Babītē, Spuņciema ielā un skolas teritorijā Salas pagastā. 

Dažādu birokrātisku, no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ, netika uzsākta gājēju tilta 

būvniecība pāri Rīgas – Jūrmalas autoceļam pie Priežciema, taču 2010.gadā uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde šim gājējiem paredzētajam tiltam. 

Grāvju un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai, caurteku labošanai un bebru 

veidoto dambju likvidēšanai meliorācijas novadgrāvjos un polderu sūkņu staciju uzturēšanai 

izlietoti LVL 68 611. 

2010.gads zīmīgs ar ievērojamu klientu skaita pieaugumu pašvaldības Sociālajā 

dienestā. Kopumā pašvaldības palīdzību personas lūgušas ap 4000 reizes, kurām piešķirti 

pabalsti LVL 191 624 apmērā.  
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2010.gadā pašvaldība veica iepirkumu procedūras Publisko iepirkumu likumā 

noteiktajā kārtībā par LVL 929 308,99 bez PVN, no kuriem konkursa kārtībā veikti iepirkumi 

par LVL 308 869,61 bez PVN, bet pārējos iepirkumus par LVL 620 439,38 bez PVN. 

 
Tab. Nr.4 

Sniegto pakalpojumu veidi Skaits 2010.g. 

KANCELEJA  

Saņemti dokumenti:  4332 

Nosūtīti sarakstes dokumenti:  2580 

Izsniegtas dažādas izziņas:  401 

Izdoti rīkojumi:  

pamatdarbības jautājumos 115 

personāla jautājumos 359 

DZIMTSARAKSTA NODAĻA  

Reģistrēta laulība Babītes novada pašvaldībā 36 

Reģistrēta bērna dzimšana Babītes novada pašvaldībā 67 

Reģistrēta miršana Babītes novada pašvaldībā 69 

Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu 6 

Uzvārdu, vārdu maiņas 1 

Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi 43 

Izdotas atkārtotas civilaktu reģistr. apliecības pēc pieprasījuma 21 

BŪVVALDE  

Izskatīti un izsniegti dokumenti :   

par zemes detālplānojumu projektu izstrādi 5 

par zemes detālplānojuma projektu apstiprināšanu 12 

par zemes ierīcības projektu uzsākšanu 11 

par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 18 

par būvprojektu saskaņošanu 284 

par plānošanas - arhitektūras uzdevumu 193 

par būvju pieņemšanu ekspluatācijā 80 

par būvatļauju izsniegšanu jaunai būvniecībai 97 

par nepabeigtu būvniecību 40 

administratīvo pārkāpumu protokoli par būvniecības noteikumu pārkāpšanu 12 

  

SOCIĀLAIS DIENESTS  

Sociālā palīdzība :   

sniegta kopā (personām) 1263 

Pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

(pansionāti, bērnu nami) kopā (personām) 42 

  

BĀRIĽTIESA  

notikušas sēdes 36 

pieņemti lēmumi                                        50 

  

Lietas par bērna mantas pārraudzīšanu 14  

Lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē 

Latvijā vai ārvalstī 1 
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Lietas par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas 

izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu   3 

Lietas par aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu  6  

Adopcijas lietas 9 

Aizbildnības lietas 26 

Lietas par bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu bērnu ievietošanu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 3 

Audžu ģimeņu lietas 3 

Aizgādnības lietas 5 

Lietas, kurās lēmumi pieņemti pēc tiesu pieprasījuma 7 

Veikti notariālie apliecinājumi 225 
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Informācija par Babītes  novada pašvaldības domes padotībā esošām iestādēm 

pievienota Pielikumā Nr. 1. 
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Babītes novada pašvaldības finanšu saistības 

      

      

Gads 

Plānotie aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumi, 

galvojuma maksājumi 

Pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi bez 

mērķdotācijām 

Saistību apjoms % no 

pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumiem 

Galvojums 

studējošā      

kredīta 

nodrošinājumam 

Valsts kase - sporta 

zāles celtniecībai 

Salas pagastā 

Babītes novada 

pašvaldības 

saistības kopā 

            

2010.       4 236 480   

2011. 120 30 776 30 896   0,73 

2012. 120 55 932 56 052   1,32 

2013. 120 54 680 54 800   1,29 

2014. 120 53 428 53 548   1,26 

2015. 120 52 175 52 295   1,23 

2016. 120 50 923 51 043   1,20 

2017. 120 49 671 49 791   1,18 

turpm.g. 200 695 158 695 358     

          

Kopā 1 040 1 042 743 1 043 783   
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS  

  

Babītes novada domei  

  

Ziņojums par finanšu pārskatu  

  

Mēs esam  veikuši  Babītes  novada  pašvaldības  (turpmāk  tekstā  „Pašvaldības”)  2010.  

gada  finanšu  pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010. gada 31. decembra 

pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa  Nr.1  "Bilance",  2010.  gada  pārskatu  

par  darbības  finansiālajiem  rezultātiem  –  veidlapa  Nr.4-3,  pašu kapitāla (neto aktīva) 

izmaiņu pārskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu 

pārskatu  pielikumus,  kas  noteikti  LR  Ministru  Kabineta  noteikumu  Nr.  777  „Gada  

pārskata  sagatavošanas kārtība”  4.5.  punktā,  grāmatvedības  uzskaites  pamatprincipu  

aprakstu,  pārskatu  skaidrojumus,  t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.   

  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu  

  

Vadība  ir  atbildīga  par  šī  finanšu  pārskata  sagatavošanu  un  tajā  sniegtās  informācijas  

patiesu  atspoguļošanu saskaņā  ar  2010.gada  17.augusta  LR  Ministru  Kabineta  

noteikumiem  Nr.  777  „Gada  pārskata  sagatavošanas kārtība”. Šī atbildība ietver tādu 

iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu,  kas  

nesatur  ne  krāpšanas,  ne  kļūdu  izraisītas  būtiskas  neatbilstības,  sagatavošanu  un  patiesu  

atspoguļojumu,  piemērotas  grāmatvedības  politikas  izvēli  un  lietošanu,  kā  arī  apstākļiem  

atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.  

  

Revidenta atbildība  

  

Mēs  esam  atbildīgi  par  atzinumu,  ko,  pamatojoties  uz  mūsu  veikto  revīziju,  izsakām  

par  šo  finanšu  pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem 

revīzijas standartiem.  Šie standarti nosaka, ka  mums  jāievēro  ētikas  prasības  un  jāplāno  

un  jāveic  revīzija  tā,  lai  iegūtu  pietiekamu  pārliecību  par  to,  ka finanšu pārskatos nav 

būtisku neatbilstību.  

  

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 

pārskatā uzrādīto summu un  atklātās  informācijas  pamatotību.  Procedūras  tiek  izvēlētas,  

pamatojoties  uz  revidenta  profesionālu vērtējumu,  ieskaitot  krāpšanas  vai  kļūdu  izraisītu  

būtisku  neatbilstību  riska  novērtējumu  finanšu  pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 

revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 

sagatavošanu  un  tajā  sniegtās  informācijas  patiesu  atspoguļošanu,  ar  mērķi  noteikt 

apstākļiem  piemērotas revīzijas  procedūras,  bet  nevis  lai  izteiktu  atzinumu  par  kontroles  
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efektivitāti.  Revīzija  ietver  arī  pielietoto grāmatvedības  uzskaites  principu  un  nozīmīgu  

pašvaldības  vadības  izdarīto  pieņēmumu  pamatotības,  kā  arī finanšu pārskatā sniegtās 

informācijas vispārēju izvērtējumu.  

  

Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma 

izteikšanai.  

  

Atzinums  

  

Mūsuprāt,  iepriekš  minētais  finanšu  pārskats  sniedz  skaidru  un  patiesu  priekšstatu  par  

Babītes  novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010.  gadā  saskaņā  ar  2010.gada  17.augusta  LR  

Ministru  Kabineta  noteikumiem  Nr.  777  „Gada  pārskata sagatavošanas kārtība”.  

 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību   

  

Mēs  esam  iepazinušies  arī  ar  vadības  ziņojumu  par  2010.  gadu,  kas  atspoguļots  gada  

pārskata  sadaļā  Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2010. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.  

  

  

  

SIA BIRUTAS BIROJS   

zvērinātu revidentu komercsabiedrība  

licence Nr. 9  

  

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

  

  

Biruta Novika  

Atbildīgā zvērinātā revidente  

Sertifikāta Nr. 106  

Valdes priekšsēdētāja  

  

Ludza, Latvija  

2011. gada 21.aprīlī 
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3. PERSONĀLS 

 

Amata vietu skaits pašvaldības administrācijā (t.sk. būvvalde, sabiedriskā kārtība, 

kultūra, tehniskie darbinieki), sociālajā dienestā, bāriņtiesā, bibliotēkā -  gadā vidēji 74. 

2010.gadā pieņemti  12, atbrīvoti  20 darbinieki.  

 

Izglītība: 

 

augstākā vidējā profesionālā vidējā pamata 

51 9 13 1 

 

 
 

Vecuma grupas pa gadiem: 

 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60  un 

Sievietes 10 8 11 13 7 

Vīrieši 4 7 5 5  

kopā 14 15 16 18 7 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

 Komunikācija un atgriezeniskās saites veidošana ar sabiedrību, kā arī informācijas 

izplatīšana pašvaldībā tiek nodrošināta ar dažādu saziņas līdzekļu un tehnoloģisko iespēju 

izmantošanu. Nozīmīgākie no tiem:  

 

 Babītes novada pašvaldības interneta mājaslapa  www.babite.lv   
(iespēja pieteikties un saņemt e-jaunumus e-pastā, rakstīt vēstuli pašvaldībai, 

izmantojot e-formu, piedalīties e-aptaujās, sekot aktualitātēm, informācijai notikumu 

kalendārā, aplūkot video- un fotogalerijas u.c.); 

 Informācijas dēļi pašvaldības administrācijas ēkās un 10 informācijas stendos 

novadā (Babītes pagastā: Piņķos, Babītē, Priežuciemā, Brīvkalnos, Dzilnuciemā, 

Skārduciemā, Egļuciemā, Spilvē. Salas pagastā: Varkaļos, Pavasaros, Gātciemā, 

Spuņciemā); 

 Pašvaldības bezmaksas izdevums „Babītes ziľas”   
(Tirāža: 2880 eksemplāri. Avīze tiek izdota vienu reizi mēnesī un nogādāta Babītes 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Tā ir iespēja iepazīties ar Babītes novada 

pašvaldības ziņojumiem, aktivitātēm un aktualitātēm novadā, ar domes 

sēdes lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem. Avīze ir pieejama 

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

 Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”; 

 Reģionālais laikraksts „Rīgas Apriľķa Avīze” (tai skaitā arī vortāls 

www.aprinkis.lv); 

 Latvijas valsts portāls www.latvija.lv  (Portālā ievietoti pašvaldības iestāžu sniegto 

pakalpojumu apraksti). 

 

Babītes novada pašvaldība organizē sanāksmes, sapulces un apspriešanas ( t.sk. sabiedriskās 

un publiskās apspriešanas), lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par aktualitātēm, kā arī 

iesaistītu sabiedrību svarīgu notikumu norisē un lēmumu pieņemšanā. 

Novada iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti gan mutiski, gan rakstiski sniegt 

priekšlikumus un ierosinājumus Babītes novada Administrācijā par pašvaldības darbību un tā 

uzlabošanas iespējām.   

Babītes novada pašvaldība finansiāli atbalsta Babītes novada pašdarbības kolektīvus un 

sportistus: 

 Kori „Atskaņa”;  

 Deju kolektīvu „Dārta”;   

 Dejas atbalsta fondu „Zvaigžņu AkA”;  

 Jauniešu kori „Maska”;  

 Mūsdienu deju grupu „Platīns”;  

 Senioru deju kopu „Gāte”;  

 Vokālais ansamblis „Savādie” un „Salēni”; 

 Garīgās mūzikas ansambli;  

 Teātra kolektīvu "Kalambūrs";  

 Babītes pagasta pensionāru, politiski represēto personu (PPRP) labdarības biedrību;  

 Sporta klubu „Babīte”;  

 Babītes novada pašvaldības iedzīvotājus, kuri valsts izlases komandu sastāvā piedalās 

dažāda līmeņa čempionātos. 

 

http://www.babite.lv/
http://www.babite.lv/
http://www.aprinkis.lv/
http://www.latvija.lv/
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5. PLĀNI  2011. GADAM 

 

2011. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti LVL 4 523 961, 

kas ir par 1,16 % mazāk salīdzinot ar 2010. gada nodokļu ieņēmumiem, bet iemaksas 

pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā pieaug par LVL 10 312  un sastāda LVL 661 413, kas 

ir 17 % no nodokļu ieņēmumiem. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, rēķinot 

pret nodokļu ieņēmumiem, ir trešās lielākās starp 18 Latvijas pašvaldībām, kuras veic šīs 

iemaksas. 

 Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā plānoti LVL 5 387 584, tai 

skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2010.gada 

31.augustam, bērnu vecāku iemaksas mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas. Atšķirībā no iepriekšējiem 

gadiem, tiek garantēta kompensācija no valsts budžeta, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

izpilde būs zemāka par 96 % no plānotās, tomēr pieļaujamā 4 % IIN neizpilde ir drauds 

budžeta ieņēmumu izpildei. 

2011.gadā plānots finansējums pašvaldības izglītības iestāžu ēku remontiem, paredzēti  

klašu telpu un gaiteņu remonti Salas pamatskolā, ēdnīcas un virtuves telpu remonts, virtuves 

iekārtu nomaiņa Babītes vidusskolā, tehnisko telpu remonts Piņķu PII „Saimīte” un 

pirmskolas izglītības iestādē Babītē. Tā kā pašvaldības pirmsskolas iestādēs trūkst vietu, tiek 

plānots atvērt divas grupas, uzstādot moduļu tipa ēku Babītē, nodrošinot vietas 44 bērniem. 

2010.gada 26.oktobrī parakstīts līgums starp LR Vides ministriju, Babītes novada 

pašvaldību un SIA „Babītes siltums”, par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Babītē” īstenošanu un Babītes novada pašvaldība šī projekta realizācijai saņems LVL 3 502 

000 no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, bet kopējās izmaksas sastāda LVL 5 864 691. 

 2010.gada 6.decembrī parakstīts līgums starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra” un pašvaldības SIA ”Komunālie pakalpojumi” par projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Spuņciemā” īstenošanu, kā realizācijai no Eiropas 

reģionālās attīstības fonda piešķirti LVL 298 691, bet kopējās projekta izmaksas sastāda LVL 

653 367. 

Ielu un ceļu būvniecībā paredzēts rekonstruēt Vīkuļu ceļa posmu, daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalma ielu Piņķu centrā, Dzintaru un Burkānu ceļu posmus Salas pagastā, atjaunot a/c 

segumu vecajam Liepājas ceļam Dzilnu ciemā un Meistaru ielai Piņķos, izbūvēt autobusu 

pieturvietas Kleistu ceļā pie Pumpām Mežāres ciemā, kā arī izbūvēt šķembu segumu dažos 

ceļu posmos Babītes pagastā un gājēju ceļu gar Kleistu ceļu, posmā no Laimas ielas līdz 

Liepezera ielai. 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija plānota daudzdzīvokļu māju iekšpagalma ielā Piņķu 

ciema centrā un Saules ielā, kā arī posmā no Spuņciema ielas līdz valsts autoceļam A10 Rīga-

Ventspils Salas pagastā. 

2010.gadā pašvaldība no SIA „Lattelecom” iegādājās nekustamo īpašumu Jūrmalas 

ielā 14a, Piņķos, lai šo trīsstāvu ēku pārbūvētu un tur izvietotu pašvaldības bibliotēku un 

Babītes mūzikas skolu ar klašu telpām un koncertzāli. 2011.gadā paredzēts izstrādāt 

rekonstrukcijas projektu un uzsākt būvdarbus. 

Izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, paredzēts izbūvēt profesionālu futbola 

laukumu Piņķos. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     Andrejs Ence 

 

 

 

 

2011.gada 22.jūnijā 
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Pielikums Nr.1 

 

 

 

Babītes vidusskolas 2010. gada publiskais pārskats 
 
1. Pamatinformācija. 

 

Babītes vidusskola ir Babītes novada pašvaldības iestāde, kura dibināta 1980. gadā. 

Babītes vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītošana. Babītes vidusskola īsteno mācību 

procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus: 

- pamatizglītības programmā (kods 21011111) un izsniedz apliecības par 

pamatizglītību; 

- mazākumtautību pamatizglītības programmā (kods 21011121) un izsniedz 

apliecības par pamatizglītību; 

- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 

31011011) un izsniedz apliecības par vidējo izglītību. 

 

Babītes vidusskolas galvenās prioritātes: 

- Turpināt jauno vidējās izglītības standartu ieviešanu 10. – 11. klasēs; 

- Pilnveidot mācīšanās procesu, nodrošinot atgriezenisko saikni mācību un 

audzināšanas darbā; 

- Pilnveidot materiālo tehnisko bāzi kvalitatīvai dabas zinību cikla priekšmetu 

apguvei. 

- Pilnveidot vērtēšanas sistēmu mācību priekšmetos; 

- Uzlabot mācību sasniegumus ikdienas darbā 7. – 9. klašu posmā: fizikā, ģeogrāfijā, 

dzimtajā valodā, vēsturē, matemātikā; 

- Veicināt skolēnu un skolotāju pozitīvu sadarbību mācību un audzināšanas 

jautājumu  risināšanā; 

- Pilnveidot darbību skolēnu kārtības un disciplīnas nodrošināšanai skolā; 

- Uzsākt darbu pie e-klases ieviešanas; 

- Gatavoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 

Skola piedāvā 27 interešu izglītības programmas. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

 

 Babītes vidusskolas kopējos plānotos 926975,00 LVL finanšu resursus izdevumu 

segšanai 2010. gadā veidoja : 

- dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām  464050.00 

LVL ,kas ir 50.06 % no visiem finanšu resursiem; 

- dotācija no pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 403174,00 LVL , kas ir 43,49% 

no visiem finanšu resursiem; 

- dotācija no valsts budžeta mācību literatūras iegādei 451,00 LVL, kas ir 0,05% no 

visiem finanšu resursiem;  

- ES struktūrfondu finansējums projektiem 58700,00LVL, kas ir 6,33% LVL no 

visiem finanšu resursiem; 

- ieņēmumi no telpu un inventāra nomas Babītes vidusskolā 600,00 LVL, kas ir 

0,07% no visiem finanšu resursiem. 

 

Pamatbudžeta izdevumi 
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Babītes vidusskolas pamatbudžeta kopējie izdevumi skolas funkciju veikšanai 2010.gadā bija 

878 124,00 LVL , kuru palielinājums salīdzinot ar 2009.gadu ir 10,95 %. 

 

Galvenās izdevumu grupas: 

- atlīdzībai, darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem izlietoti 611782,00 LVL ; 

- pakalpojumiem iestādes uzturēšanai izlietoti 83248.00 LVL;  

- materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei izlietoti 28709.00 LVL;  

- laikraksti un žurnāli bibliotēkai 699,00 LVL; 

- pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 153042.00 LVL;  

- PVN un pabalsta izmaksai izlietoti 644,00LVL. 

 

Babītes vidusskolas pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam, veicot 

dažus grozījumus pārskata gada laikā. Kopējais apjoms ir izpildīts par 95%.  

Plānojot skolas  budžeta izdevumus 2011. gadam, ir  ņemtas vērā iepriekšējā gada izmaksas, 

kā arī ievērotas budžeta apjoma samazināšanas un taupības prasības.  

 

Darbības rezultāti 

 

2009. / 2010. m. g.  augsti valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti: 

 

 A+B+C līmenis Babītes vidusskolā  79 % 

    Pierīgas novadi  62 % 

    Valstī    49,2 % 

 

Valsts olimpiādēs piedalījās 6 skolēni: 

Atzinība -1 

2. vieta -1 

3.vieta – 3 

 

Reģionālās olimpiādēs iegūta 1 atzinība.  

 

Pierīgas novadu olimpiādē piedalījās 61 skolēns: 

atzinība - 6 

1.vieta - 2 

2.vieta -  6 

3.vieta – 5 

 

3. Personāls. 

 

Skolā strādā 63 pedagoģiskie darbinieki un 27 tehniskie darbinieki: 

- skolotāji - 50 

- direktors un direktora vietnieki - 6 

- izglītības psihologs - 1 

- sociālais pedagogs - 1 

- skolotājs logopēds - 1 

- bibliotekārs - 1 

- pulciņu skolotāji – 3 

 

 

 

Personāla izglītība: 
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- vidējā pedagoģiskā - 1 

- iegūst augstāko pedagoģisko- 2 

- augstākā pedagoģiskā - 61 

- cita augstākā - 4 

- vidējā profesionālā - 10  

- vidējā vispārējā - 10 

- pamatizglītība - 4 

Personāla mainība: 

2010. gada laikā atbrīvoti 14 darbinieki un pieņemti darbā 13 darbinieki 

Personāla sadalījums pa vecuma grupām: 

- 20 - 29 gadi -   9 

- 30 – 39 gadi - 13 

- 40 – 49 gadi - 20 

- 50 – 54 gadi - 19 

- 55 – 59 gadi - 9 

- 60 g. un vecāki- 20 

        Personāla sadalījums pa dzimuma grupām: sievietes – 76 un vīrieši – 14.  

   

4. Komunikācija ar sabiedrību. 

 

 Skolā notika skolas konference, kurā piedalījās vecāki, skolotāji un skolēni. Tika 

apstiprināts Skolas padomes sastāvs un ievēlēts Skolas padomes priekšsēdētājs. Sadarbības 

pilnveidošanai ar vecākiem ir vienotas Babītes vidusskolas dienasgrāmatas, skolvadības 

sistēma „e-klase” un uzlabota skolas mājas lapa.  

 Reizi mēnesī tiek gatavots skolas mācību un audzināšanas darba pārskats  un iesniegts 

Babītes novada pašvaldība. Regulāri  tiek publicēti raksti Rīgas Apriņķa avīzē. Divreiz gadā 

rudenī un pavasarī notiek Vecāku diena, kurā ir iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un 

administrāciju. Skolas rīkotajos pasākumos tiek aicināti gan vecāki, gan iedzīvotāji. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi. 

 

         Turpināt  skolas  līdzdalību  ES projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā” iegādājoties mācību līdzekļus bioloģijas, 

fizikas, matemātikas un ķīmijas kabinetiem.  Izstrādāt  Babītes vidusskolas virtuves telpu 

tehnisko projektu un  veikt virtuves telpu remontdarbus. 

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas 

2010.gada 

publiskais pārskats 

 
 Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola  dibināta kā Salas  pagasta bērnudārzs 

„Pīlādzītis”  1990.gada 20.aprīlī un kā pamatskola  1990.gada 1.septembrī. 2010.gada 

26.maijā  Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par skolas reorganizāciju. 

2010.gada 9.augustā skola reģistrēta  Izglītības kvalitātes valsts dienestā  kā Babītes novada 

pašvaldības Salas sākumskola.  

 

 

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola: 

 

- realizē mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus 

pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011111); 
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- realizē  mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus 

pamatizglītības pirmā posma   (1. – 6. klasei)  programmu         ( kods 11011111);  

- realizē  mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus 

speciālās pamatizglītības pirmā posma ( 1. – 6. klasei) programmu izglītojamiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 11015811); 

- vides izglītības programmu. 

 

 Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas darbības rezultāti un galvenās 

prioritātes: 

 

- mācību satura diferencēšana un individualizācija jau pirmsskolas vecumā  

atbilstoši bērnu spējām un vajadzībām, veidojot skolēnu vērtību orientāciju; 

- pirmsskolas un skolas pakāpenības īstenošana; 

- vecāku iesaistīšana skolas dzīves organizēšanā; 

- skolas personāla kvalitatīva nodarbinātība un kompetence; 

- atbalsts talantīgo bērnu izaugsmei; 

- atbalsts skolēniem ar nepietiekamu zināšanu līmeni. 

 

Iestādes darbības rezultāti. 

 

 Pirmsskolas izglītības(PI) grupu darbs  bija organizēts, lai veicinātu vecāku 

iesaistīšanos  mācību un audzināšanas procesā, piedaloties nodarbību vērošanā un pasākumos: 

Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, „Pasaku svētki”, Meteņdiena, Mātes diena, „Cālis – 2010”, 

teātra izrādes marta mēnesī , izteiksmīgās runas konkurss” Zvirbulis  - 2010”. Pirmsskolas  

„ABC” grupa piedalījās Babītes PII „Saimītes” organizētajos sporta svētkos. Salas 

sākumskolā  PI grupu skolotājas organizēja  semināru – praktikumu „Mūsdienīgas metodes 

lasītprasmju un rakstītprasmju apgūšanai pirmsskolā” novada Pierīgas pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem. Pirmsskolas skolotāja A,Šumska piedalījās ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas apstākļos”. PI skolotājas I.Balode un M.Cirvele 

pabeidza augstāko mācību iestādi un ieguva PI skolotāja kvalifikāciju. Skolas medmāsa 

A.Anspoka ieguva sertifikātu bērnu aprūpes māsas specialitātē. 

 PI pedagogi gada laikā bija apmeklējuši seminārus un citas Pierīgas PI iestādes, lai 

dalītos pieredzē un paaugstinātu savu kvalifikāciju. 

 

Skolas mācību sasniegumi. 

 

Salas sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos: 

Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē 7.- 8.klasēm  - Amanda Ozoliņa; 5.- 6. klasēm – 

Marta Pitlane. Pierīgas novadu informātikas olimpiādē piedalījās skolas  5.-7.klašu komanda. 

Starptautiskajā matemātikas konkursā 4.klasēm „Tik vai Cik?”  - Ivars Janukovičs. 

 

Audzināšanas darbs un sasniegumi interešu izglītībā: 

 

Turpinot sadarbību ar vecākiem, 2x gadā organizējam vecāku konferences, kurās 

pārrunājam par nākamā mācību gada plāniem un padarīto mācību gadā. Mācību gada laikā   

PI vecāki  regulāri saņem informāciju par bērna veselības stāvokli, padarīto dienas laikā, 

pasākumiem un notikumiem skolā, un  skolēnu vecāki -  atzīmju izrakstu. 

 

2010.gadā Salas sākumskolā  īstenoja 5 interešu izglītības programmas: 

 

- keramikas pulciņš; 
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- vides pulciņš „Dzīves skola”; 

- teātra pulciņš; 

- vokālais ansamblis; 

- datorzinību pulciņš. 

 

 2010. gadā laikā skolas teātra pulciņā bija  10 - 12 dalībnieku, kuri piedalījās teātra 

izrādēs, skolas un ārpusskolas pasākumos, Pierīgas izteiksmīgās runas konkursā.  

 Keramikas pulciņa dalībnieku darbi iepriecina jebkuru skolas ciemiņu, izrotā telpas un 

sagādāja  prieku pašiem dalībniekiem. 1. klases skolniece A. Lapšāne piedalījās izstādē – 

konkursā ”Ritmu spēles” un ieguva 1. pakāpes diplomu.  

 Datorzinību pulciņa dalībnieki nodarbībās apguva darbības ar datoru, veica pētījumus, 

rakstīja sekmju izrakstus, noformēja skolas telpas, apsveikumus, un, sadarbojoties ar vides 

izglītības pulciņu „Dzīves skola” veidoja konkursa prezentāciju, piedalījās dabas ceļojumu 

datorspēlēs Latvijas dabā. 

 Skolas ansamblis 2010. gadā kuplināja pirmsskolas un  skolas pasākumus, „Talantu 

konkursu”, Salas pagasta svētkus. 1. – 4. klašu ansamblis gatavojās Pierīgas pašvaldības skolu 

vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2011.gadā. 6. klases skolēns T.Jermacāns ar ģimeni 

piedalījās Babītes novada „Dziedošo ģimeņu” konkursā. 

  Vides izglītības programmas ietvaros  pulciņā „Dzīves skola” bērni   kopīgi 

darbojoties  ir apguvuši prasmi sekot norisēm dabā un sadzīvē, pilnveidot  prasmes un 

iemaņas  vides labiekārtošanā un aktīvi piedalīties vides izglītības projektos, kā arī organizēt  

dabas procesu izpētes  ekskursijas, iesaistot arī skolēnu vecākus. 2010.gadā  piedalījās Eiropas 

Savienības un Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā „Future Forest”   „Mūsu mazais 

pārgājiens”.Eiropas – Latvijas ornitoloģijas biedrības gājputnu atgriešanās pētījumā „Dzīvais 

pavasaris”. Atkārtoti piedalījās A/S „Latvijas valsts meži” programmā „Izzini mežu!” 

Mammasdabas meistarklasē, iegūstot „Zeļļu diplomu”. Vides pulciņa dalībnieki  ir arī  skolas 

apkārtnes labiekārtotāji.  

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas finanšu pārskats un iestādes darbības 

rezultāti: 

 

- Finanšu resursi izdevumu segšanai 2010.gadā  224 946 LVL, 

t.sk.  Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām 35 411 LVL 

Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 25 LVL 

Telpu un lietu noma 30 LVL 

Pašvaldības finansējums 189 480 LVL 

 

- Pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā  215 810 LVL 

Galvenās izdevumu grupas: 

Darba samaksa un VSAO iemaksas  128 866 LVL 

Pakalpojumi 55 048 LVL 

Preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs 13 636 LVL  

Nodokļu maksājumi (PVN) 8 LVL 

Pamatlīdzekļi (bruģa laukums, nožogojums, āra rotaļu laukums, gultas, skapīši, 

elektriskā plīts) 18 252 LVL 

 

Radot drošu un izglītojošu  vidi bērniem  ir uzstādīts jauns žogs,  bruģis, bērnu rotaļu 

laukums, renovētas telpas, nosiltināts skolas jumts un renovētas 4 nojumes. Iegādātas jaunas 

mēbeles, mācību līdzekļi un rotaļlietas. 

Plānots 2011.gada vasarā turpināt renovācijas darbus skolā: virtuvē, pirmsskolas izglītības  

„Ķiparu” grupā, telpās un atjaunot nojumi.  
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Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas pedagoģisko un  tehnisko darbinieku 

sastāvs un izglītība pārskata periodā – 27, no tiem 21- sieviete,  6 – vīrieši. Pastāvīga darba 

vieta  ir 26 darbiniekiem.  

 

Personāla mainība  2010. gadā : 

 

gada laikā atbrīvoti – 3 darbinieki 

                  pieņemti – 3darbinieki 

 

Pedagoģiskā personāla izglītība: 

 

vidējā profesionālā – 1 ( apgūst augstāko izglītību); 

vidējā vispārējā – 1 (apgūst augstāko izglītību); 

augstākā pedagoģiskā – 14, tai skaitā maģistri – 2. 

Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām: 

 

Gadi 2010.gadā 

24 un jaunāki 1 

25 -29 0 

30 - 34 2 

35 - 39 2 

40 - 44 1 

45 – 49  4 

50 - 54 4 

55 - 59 2 

60 un vecāki 0 

Vīrieši /sievietes 1/15 

 

Babītes mūzikas skolas 2010.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija. 

 

          Babītes mūzikas skola ir Babītes novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. Skolai ir savas telpas, kas atrodas 

Babītes vidusskolas 4.stāvā un kokles spēles klase pagrabstāvā. Skolas kopīgā platība 250m2. 

Skolas juridiskā adrese – Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

          Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Ar.2009.gada 1.septembri 

Babītes mūzikas skola īsteno interešu izglītības programmas. 

Kopīgais audzēkņu skaits 2010.gadā ir 138 audzēkņi:  

- 84 audzēkņi mācās no 1.-8.klasei;  

- 13 audzēkņi sagatavošanas klasē; 

- 41 audzēkņi interešu izglītībā.  

        Audzēkņu skaitu skolā veido Babītes novada iedzīvotāji. 

        Mēs strādājam ar audzēkņiem, veidojot, attīstot personības, meklējot individuālu pieeju, 

atraisot viņu muzikalitāti. 

          Visa darba un panākumu pamatā ir pedagogu un audzēkņu veiksmīga sadarbība. Tā 

balstās uz savstarpēju sapratni, cieņu un labdabīgām attiecībām. 
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2. Iestādes darbības rezultāti. 

 

          Skolā īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un 

tālākizglītības departamenta 7 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

programmas, kuras apstiprinātas 2009.gada 11.decembrī. Licences derīguma termiņš 

2017.gada 28.jūnijs. 

 

 

N.p.k. Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

2010.gadā 

1. Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle 31 

2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 5 

3. Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle 9 

4. Stīgu instrumentu spēle – čella spēle 9 

5. Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle 15 

6. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle 9 

7. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle 6 

  

        Mūzikas skolas audzēkņi ir aktīvi piedalījušies dažādos festivālos un konkursos -  

Vidzemes jauniešu orķestru festivālā Lēdurgā, Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 

izgl. progr. Taustiņinstrumentu spēle -klavierspēle audzēkņu konkursā „Jaunais pianists”, 

Valsts konkursa-festivāla Pūšaminstrumentu spēle Reģionālajā konkursā, pianistu konkursā 

Parīzē „Concours Musical de France”, VIII Starptautiskajā bērnu kameransambļu festivālā-

konkursā „Muzicējam kopā ar draugiem”, Latvijas kokļu dienās „Jūrmala -2010”,  X Latvijas 

skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, pianistu konkursā Francijā, Nicā,  L.van 

Bēthovena klaviermūzikas koncertos Rīgas un  Jūrmalas mūzikas skolās, A.Vivaldi mūzikas 

festivālā Rīgas 3.MS.Mūzikas skolas audzēkņi RRJO sastāvā piedalījušies festivālā 

Noirandenburgā, Vācijā. Šajos konkursos Babītes mūzikas skolas audzēkņi ir bijuši gan 

diplomandu, gan laureātu vidū. 

         Mūzikas skolas mērķis ir sniegt audzēkņiem kvalitatīvu, profesionālu mūzikas 

pamatizglītību un piedalīties Babītes novada kultūrvides veidošanā. Ir izkopta tradīcija 

audzēkņus vismaz reizi gadā aizvest uz Latvijas Nacionālās operas izrādi un abonementa 

koncertiem Lielajā Ģildē. 

       Skolā ir paveikts liels darbs, nostabilizējušās izglītības programmu prasības, 

pilnveidojusies skolas materiālā bāze, iegādāti jauni mūzikas instrumenti.  

       Mūsu darbs nav bijis veltīgs, ja novada sabiedrība jūt un atzīst to pozitīvo nozīmi, ko 

mūzikas nodarbības sniedz katram, neatkarīgi no viņa nākotnē iecerētās profesijas. 

Priecājamies par saviem skolas absolventiem, kuri turpina sevi pilnveidot mūzikas 

vidusskolās. 

 

Absolventi 

Nr.p.k.  2009./10.m..g. 

1. Absolventu skaits 12 

2. Turpina izglītību 

nākošajā izglītības 

pakāpē – mūzikas 

vidusskolā 

1 klavierspēle  

1 vijoļspēle 
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       Pastāvīgi tiek pilnveidota pedagogu profesionālā meistarība piedaloties dažādās 

meistarklasēs un semināros. 

       Visiem audzēkņiem ir rasta iespēja uzstāties atklātajos koncertos mūzikas skolās, Babītes 

vidusskolā un arī citos radošos pasākumos. Audzēkņu sadarbība ar pedagogiem īpaši tiek 

veicināta, izkopjot kolektīvās muzicēšanas iemaņas. 

        Audzēkņi, kas absolvējuši skolu, aktīvi iesaistījušies novada pašdarbības kolektīvos – 

dzied jauniešu korī „Maska“, jauktajā korī „Atskaņa“ kā arī citos Babītes vidusskolas un 

novada kolektīvos.  

        Pedagogiem ir pieejama datortehnika, internets un kopējamais aparāts, kā arī video 

kamera, TV un DVD aparatūra, CD un DVD fonotēka. 

Tiek veikta skolas dokumentācijas datorizēta apstrāde. 

Skola ir klavierspēles skolotāju asociācijā, Latvijas kokļu biedrībā un  Latvijas mūzikas 

izglītības iestāžu asociācijā. 

 

3. Budžeta informācija. 

  

Finanšu resursi izdevumu segšanai. 

 Babītes mūzikas skolas kopējos 93 112,00 LVL finanšu resursus izdevumu segšanai 

2010.gadā veidoja : 

- Dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām 37708,00 

LVL ,kas ir 40,50% no visiem finanšu resursiem. 

- Dotācija no pašvaldības līdzekļiem 39 214,00 LVL , kas ir 42.11% no visiem finanšu 

resursiem. 

- Ieņēmumi no Babītes mūzikas skolas audzēkņu mācību maksas un mūzikas 

instrumentu nomas maksu 16 190,00 LVL, kas ir 17.39% no visiem finanšu 

resursiem. 

 

Pamatbudžeta izdevumi. 

      Babītes mūzikas skolas pamatbudžeta kopējie izdevumi skolas funkciju veikšanai 

2010.gadā bija 93112,00 LVL , kuru samazinājums salīdzinot ar 2009. gadu ir par 11,53%. 

 

Galvenās izdevumu grupas: 

- Atlīdzībai, darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem izlietoti 77613, 00 LVL .  Izdevumi atlīdzībai ir 83.35 % no visiem 

izdevumiem. 

- Komandējuma izdevumiem izlietoti 224,00 LVL, kas bija nepieciešami nodrošinot 

iespēju pedagogiem pavadīt audzēkņus uz konkursiem Latvijā un Francijā. Šie 

izdevumi ir 0,24% 

- Pakalpojumiem iestādes uzturēšanai  izlietoti 10527.00 LVL . Tajā skaitā  1972,00 

LVL bija nepieciešami skolēnu dalības iespējai starptautiskos konkursos, izglītojošā 

nometnē, kā arī pedagogu izglītošanai kursos un semināros. 1324,00LVL transporta 

izdevumiem audzēkņu nogādei uz konkursiem, koncertiem, festivāliem, draudzības 

koncertiem. 1502,00 LVL izmantoti skolas rīcībā esošo mūzikas instrumentu un 

inventāra uzturēšanas un remonta pakalpojumiem. Šajā gadā tika veikti skolas 

garderobes un koridora remonti par summu 2999,00LVL. Izdevumi pakalpojumiem ir 

11.31% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. 

- Materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei izlietoti 3050.00 LVL. Tajā skaitā 

iegādāts nepieciešamais aprīkojums mācību procesam, tautas tērpi kokles spēles 

audzēkņiem, toneris, kancelejas preces. Šie izdevumi ir 3.28 % no visiem 

izdevumiem. 
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- Pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 1597.00 LVL. Tajā skaitā iegādāts bungu komplekts, 

flauta un kokle ar slēdžiem. Pamatkapitāla veidošanai izmantotie līdzekļi ir 1.72 % no 

visiem izdevumiem. 

- Nodokļu maksājumi. Tā kā skolas audzēkņi tiek nodrošināti ar mūzikas instrumentu 

mācību procesam, un ar skolēnu vecākiem ir noslēgts līgums par instrumenta nomu, 

kas ietver nomas maksu 1,00LVL mēnesī, tad skolas budžetā ir arī izdevumi PVN 

nomaksai. 2010.gadā tie bija 101,00 LVL kas ir 0.11% no visiem budžeta 

izdevumiem.   

 

 Babītes mūzikas skolas pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši 

plānotajam, veicot dažus grozījumus pārskata gada laikā. Kopējais apjoms ir izpildīts par 

99,99%. 

 Plānojot budžetu 2011. gadam, ir ņemtas vērā iepriekšējā gada izmaksas, kā arī 

ievērotas budžeta apjoma samazināšanas un taupības prasības. Ir plānota audzēkņu dalība 

vairākos starptautiskos konkursos un izglītojošā nometnē. Plānots iegādāties 

datorprogrammu SIBELIUSS nošu rakstīšanai, datoru un flautu mācību procesa 

nodrošināšanai. Kopējie budžeta izdevumi 2011. gadam ir plānoti līdzīgā apjomā. 

 

4.Personāls. 

 

Skolā strādā 14 pedagogi, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību. 

Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem - 2 pedagogi; 

31-49 gadiem – 11 pedagogi; 

50-59 gadiem – 1 pedagogs 

 

 

Likmju skaits štata darbiniekiem: 

Direktore – 1 likme; 

Sekretāre-lietvede- 0,5 likme; 

Apkopēja – 0,5 likme. 

 

5. Komunikācija ar sabiedrību. 

 

       Audzēkņi regulāri sniedz atklātos mācību koncertus vecākiem, koncertē Piņķu un Salas 

baznīcās, Babītes vidusskolā, Salas pamatskolā,  novada bērnudārzos, notiek radoši un 

draudzīgi pasākumi ar citām Latvijas mūzikas skolām. Skolā 2 reizes gadā notika vecāku 

sapulces, kurās tika sniegta informācija par audzēkņu izglītošanu un viņu sekmēm. 

       Audzēkņi un pedagogi piedalās Babītes novada kultūrvides veidošanā. 

 

6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi. 

 

Nākamā gada prioritāte – izstrādāt projektu skolas paplašināšanai un jaunu telpu 

izbūvei.  

      Dot iespēju mūzikas skolas absolventiem turpināt muzikālo izglītību interešu izglītībā un 

sevi pilnveidot muzicējot dažādos skolas ansambļos.  

Jaunu mūzikas instrumentu iegāde ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

      Ar 2012.gada 1.septembri atvērt Sitaminstrumentu spēles klasi, jo ir liela interese no 

iedzīvotāju vidus. 
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Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 

publiskais gada pārskats par 2010. gadu. 
 

 

1. Pamatinformācija. 

 

1.1. Iestādes juridiskais statuss. 

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”, reģistrācijas nr. 4301901949 

(izglītības iestāžu reģistrā), adrese Rīgas iela 7, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, ir 

Babītes novada pašvaldības reģ. Nr. 90000028870, juridiskā adrese Centra iela 4, Babītes 

pagasts, Babītes novads, LV-2107, 1977. gadā dibināta pastarpinātās pārvaldes iestāde 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

likumi un normatīvie akti, kā arī Babītes novada pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

Iestādes vadītāja- Evita Vinceviča. 

Iestādē esošās struktūrvienības- Iestādes pedagoģiskā padome, izveidota saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 12. panta nosacījumiem un darbojas saskaņā ar reglamentu; 

Iestādes padome, izveidota saskaņā ar Izglītības likuma 31. panta un Vispārējās izglītības 

likuma 13. panta nosacījumiem un darbojas saskaņā ar nolikumu; Rotaļu grupa, kas izveidota 

un darbojas saskaņā ar Babītes novada pašvaldības apstiprinātu nolikumu. 

 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 5. panta nosacījumiem, Vispārējās izglītības likuma 5. daļas un 

Babītes novada pašvaldības domes apstiprināta iestādes nolikuma nosacījumiem, iestādes 

mērķis ir īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos 

pamatizglītības apguvei. 

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. panta nosacījumiem, iestāde veic obligāto 5 un 6 

gadus veco bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, īstenojot licencētu pirmsskolas 

izglītības programmu-kods- 0101 1111 (Licence nr. V-3131). 

 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi. 

Saskaņā ar 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām” nosacījumiem: 

Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot 

viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam 

iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir:  

1.3.1. sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;  

1.3.2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas 

attīstību;  

1.3.3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi;  

1.3.4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;  

1.3.5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, 

apkārtējo vidi un Latvijas valsti;  

1.3.6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību. 

 

1.4. pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) aptver: 

1.4.1. Esošās pirmsskolas izglītības programmas atbilstība vispārējās pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām adaptācija: 
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- Pedagoģiskā procesa plānošana un analīze atbilstoši pirmsskolas vadlīniju prasībām 

skolotāju metodiskajās sanāksmēs; 

- 5 un 6 gadīgo bērnu mācību un audzināšanas darba organizācija atbilstoši aktualitātēm 

izglītības sistēmā (paredzot, sešgadīgo pāreju uz 1. klasi): 

 Programmu projektu izpēte; 

 Bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu analīze; 

 Metodikas izstrādāšana vecāku informēšanai par bērnu zināšanām un 

sasniegumiem. 

1.4.2. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana: 

- Iesaistīšanās ES projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”; 

- Kvalifikācijas kursu apmeklēšana; 

- Skolotāju līdzdalība iestādes darba plānošanā un realizēšanā (skolotāju personīgie 

projekti iestādes līmenī). 

1.4.3.Bērnu iztēles, radošo spēju, sajūtu, emociju pilnveidošana, izmantojot dažādas 

netradicionālas tēlojošās darbības tehnikas, netradicionālus materiālus. 

 

1.5.Logopēda darba plānošana un organizācija. 

 

 1.attēls. 

 Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” organizācijas struktūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Pedagoģiskā struktūrvienība 

(PED), kuras mērķis ir 

programmas īstenošana 

Atbalsta struktūrvienība 

(AS), kuras mērķis ir 

nodrošināt pedagoģiskā 

procesa nepārtrauktību 

Administratīvā 

struktūrvienība (ADM), 

kuras mērķis ir nodrošināt 

iestādes darba atbilstību 

normatīvo aktu prasībām 
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2.attēls. 

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” organizācijas sakārtojums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

 

 Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” kopējais 

plānotais budžets 2010. gada sākumā sastāda 463 497 LVL. Tai skaitā- pašvaldības 

finansējums 423 656 LVL apmērā, valsts budžeta mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai – 39 419 LVL apmērā un ieņēmumi no telpu nomas 

378 LVL apmērā un lietu nomas – 44 LVL apmērā. 

Pārskata gada noslēgumā iestādes finanšu izdevumi sastāda – pašvaldības finansējums- 

338 656 LVL, valsts budžeta mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 

darba samaksai- 53 940 LVL, telpu noma- 378 LVL un lietu noma 44 LVL. 

 

 Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17. panta 1. daļas un 3. daļas 13. punkta un 16. 

punkta izpildi, Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde ir slēgusi līgumus par telpu un 

lietu nomu ar individuālā darba veicējiem, interešu izglītības realizēšanai un individuālo 

komersantu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 

 

 

Vadītājs 

(ADM, PED) 

Vad. vietnieks 

izglītības jomā 

(PED, ADM) 

Pirmsskola

s iestādes 

māsa 

(ADM) 

Saimniecība

s daļas vad. 

(AS) 

Lietvede 

(ADM) 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāji (PED) 

Skolotāju 

palīgi (AS) 

Remontstrādnieks 

(AS) 

Apkopēja (AS) 

Sētnieks (AS) 

Pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotāji 

(PED) 

Pirmsskolas izglītības 

sporta skolotājs 

(PED) 

Logopēds (PED) 
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64%10%

8%

8% 10% augstākā

apgūst augstāko

vidējā profesionālā

vidējā

pamata

3. Personāls. 

 

3.attēls.  

Personāla iedalījums pēc izglītības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. attēls. 

Personāla iedalījums pēc vecuma un dzimuma un atbilstoši iegūtajai izglītībai. 

Iestādē strādājošās sievietes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādē strādājošie vīrieši. 
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4. Komunikācija ar sabiedrību. 

 

 Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem, cieša 

sadarbība notiek ar Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu, izmantojot 

mājās lapu www.babite.lv un publicējot informāciju laikrakstā „Babītes ziņas”. 

 

 Iestādē notiek informatīvi izglītojošas sanāksmes pedagoģijas un audzināšanas 

jautājumos audzēkņu vecākiem, viedokļu izzināšanai notiek periodiskas anketēšanas. 

 

Lai nodrošinātu sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm un sabiedrību, ir izstrādāts un 

vairākus gadus realizēts „Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” sadarbības 

plāns”, kurā ir iekļautas sekojošas pašvaldības iestādes- Babītes vidusskola, Babītes mūzikas 

skola un Babītes novada pašvaldības bibliotēka, kā arī noteikti darbības principi sadarbībai ar 

sabiedrību. 

 

5. Nākamā gada plānotie pasākumi.  
 

 2011. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar jauno pirmsskolas izglītības 

vadlīniju turpmāku realizāciju, programmu un apakšprogrammu atbilstības nodrošināšanu un 

vērtējuma metodikas izstrādāšanu atbilstoši normatīvajām prasībām. 

Tiek plānots turpināt izglītības darbinieku profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai 

Eiropas struktūrfondu programmās, papildinot ar piedalīšanos starptautiskos mācību 

braucienos. 

 Komunikācijas iespēju paplašināšanai ar sabiedrību ir plānots apsvērt iespēju iestādes 

mājas lapas izveidošanai. 

 Tiks turpināts darbs pie iestādes infrastruktūras sakārtošanas maksimālai cilvēku un 

materiālo resursu racionālai izmantošanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai (konkrēti – 

neizmantoto telpu remonts un labiekārtošana par mācību kabinetiem, siltummezgla remonts 

energoefektivitātes paaugstināšanai). 

 

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

 2010.gada publiskais pārskats. 

 
1. Babītes novada Babītes pirmsskolas izglītības iestādi dibināja Babītes novada 

pašvaldība (agrāk – Babītes pagasta padome) 1992.gada 2.septembrī ar Latvijas 

Republikas Rīgas rajona Babītes pagasta TDP lēmumu „Par Jūrmalas MRS 

bērnudārza pieņemšanu”. 

Iestādes juridiskā adrese – Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101. 

 

2. 2010.gadā Iestāde īstenoja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

licencētu pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101 1111). Licence 

Nr. V–3109, izsniegta 2010.gada 8.decembrī. 

 

3. Iestādes galvenie uzdevumi ir: 

- Veicināt bērnu vispusīgu attīstību, palīdzēt bērniem veidoties par harmoniskām 

personībām, balstoties uz vispārcilvēciskajām un nacionālajām vērtībām, un bērnu 

fizisko, sociālo, emocionālo, intelektuālo un tikumisko attīstību; 

- Veicināt bērnu izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi; 

- Motivēt bērnus izzināt apkārtnē esošās likumsakarības un pārņemt pieaugušo 

uzkrāto pieredzi; 
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- Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērniem pašiem pret sevi, citiem 

cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

- Mērķtiecīgi sagatavot bērnus psiholoģiski un praktiski pamatizglītības apguvei, 

nodrošinot kvalitatīvu attīstības vidi. 

 

4. 2010.gadā kā prioritāte audzināšanas – mācību darbā joprojām ir piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai. Rudenī uz skolu aizgāja 11 pamatizglītības 

apguvei sagatavoti audzēkņi.  

2010.gada 1.septembri pēc saraksta iestādē bija reģistrēti  48 bērni, no tiem 24 bērni ir 5 – 6 

gadus veci. 

 

5. Finansu resursi: 

- no Babītes pašvaldības budžeta – 89902 LVL; 

- no valsts mērķdotācijas – 11191 LVL; 

- no SIA „Kaktiņš” – 14 LVL; 

 

2010.gadā finansu līdzekļi izlietoti saskaņā ar apstiprināto 2010.gada budžeta tāmi. 

 

Saimnieciskajā jomā:   

- Atjaunots asfaltbetona segums  iebraucamajam ceļam un laukumam Iestādes 

teritorijā – SIA „Valmeks” – 4921,68 LVL; 

- Nojaukta saimniecības ēka – SIA „ANBI” – 2528,20 LVL; 

- Iestādes āra kāpņu remonts – SIA „VR Projekts” – 2538, 94 LVL; 

- Izgatavotas Iestādes āra kāpņu margas ar 2 līmeņu lenteriem – SIA „KRISS 

LV” – 828,85 LVL. 

 

6. Babītes pirmsskolas izglītības iestādē apstiprinātas 5,75 pedagogu amata vienības, kurās 

nodarbināti 7 pedagogi, tajā skaitā – vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 4 

pirmsskolas izglītības skolotājas un pirmsskolas mūzikas skolotāja, kurām ir atbilstoša 

izglītība.  

Pedagogi savas zināšanas papildina kvalifikācijas celšanas kursos, dažādos semināros.  

Pārējo darbinieku 4,9 amatu vienības aizpilda 6 darbinieki.  

 

Iestādē strādāja 11 sievietes un 2 vīrieši šādās vecuma grupās:  

- līdz 29.gadiem – 3 cilvēki; 

- no 30 līdz 39.gadiem – 2 cilvēki; 

- no 40 līdz 49.gadiem – 3 cilvēki; 

- no 50. līdz 59.gadiem – 3 cilvēki; 

- no 60. līdz 64.gadiem – nav; 

- no 65.gadiem – 2 cilvēks. 

 

Iestādes darbinieku mainība: 

Darba tiesiskās attiecības pārtraukuši 2 darbinieki, pastāvīgu darbu uzsākuši 2 

pedagogi un 1 pedagogs pieņemts uz laiku – dekrēta atvaļinājumā esošā pedagoga 

vietā.  

 

7.  Sabiedrības informēšanai un izglītošanai veikti šādi pasākumi: 

-  Sniegta informācija laikraksta „Rīgas Apriņķa avīze” pielikumam „Babītes ziņas”; 

-  Regulāra rakstiska ikmēneša informācija par paveikto Babītes novada domes 

deputātiem; 

-  Uzturēta saikne ar Babītes vidusskolas pedagogiem par mūsu audzēkņu gaitām 

skolā; 
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-  Regulāri sniegta informācija audzēkņu vecākiem par aktuāliem jautājumiem bērnu 

audzināšanā (vecāku sanāksmēs, atklātajās stundās, svētkos, ekskursijās); 

-  Iestādē esošajos informatīvajos stendos. 

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas 

2010. gada publiskais pārskats 

 
1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads. 

 

 2006. gadā  Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka Piņķos (skolas ēkas pagrabā) ar 

nodaļu „Strazdos”  reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā (reģistra Nr BLB1615, 

reģ. Apliecības Nr 1917). No 2007. gada bibliotēkas Piņķos un Babītē apvienotas un kalpo kā 

vesela vienība.  

 2009. gada jūlijā pēc novada reformas  klāt nākusi Salas bibliotēkas nodaļa. Grāmatu 

fonds un prese tiek iepirkti kopīgi un notiek regulāra fondu apmaiņa starp bibliotēkām. 

  

2. Politikas jomas un darbības virzieni. 

 

Bibliotēkas misija – iekļauties vienotā publisko bibliotēku tīkla struktūrā, lai nodrošinātu 

lietotāju informacionālo vajadzību kvalitatīvu apmierināšanu.   

Mērķis – bibliotēkas pakalpojumi maksimāli pieejami un apmierina visu pagasta iedzīvotāju 

vecuma, sociālo un interešu grupu  vajadzības. 

Darbības virzieni - bibliotēkai ir izglītības, informācijas, kultūras un sociālā funkcija, kas ietver 

sekojošus uzdevumus: 

 

- grāmatu krātuves veidošana un papildināšana, vadoties no dažādām lietotāju 

interešu grupu vajadzībām; 

- brīvpieeja bibliotēkas fondiem; 

- bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana; 

- lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 

- informācijas meklējumsistēmu, datu bāzu izmantošana; 

- novadpētniecība; 

- bojāta, aktuālā fonda restaurācija; 

- krājuma rekomplektēšana – nepopulāru, bojātu, netīru, novecojušu izdevumu 

izslēgšana; 

- par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāto izdevumu bibliotekārā pārvalde; 

- bibliotēkas akceptētā dāvinājuma, kas ir labā stāvoklī, laikmetīgs un „iekļaujas 

fondā”, apstrāde; 

- 2007. gada novembrī sāktā Bila Geitsa fonda projekta „Trešais tēva dēls” 

īstenošanas pasākumi; 

- plašas uzziņu literatūras kolekcijas izveide dažādām lietotāju interešu un vecuma 

grupām; 

- tematisko izstāžu veidošana par ievērojamiem kultūras un sabiedriskiem 

darbiniekiem; 

- jaunieguvumu izstādes; 

- ziņojumi par aktualitātēm  uz informācijas dēļa kultūras, sabiedrības un citās jomās; 

- sadarbība ar bērnudārza grupiņu „Saimīte”. 
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3. Bibliotēkas pakalpojumu attīstība. 

 

 Mērķauditorija – visa vecuma un sociālo grupu lietotāji. 

 Apmeklētāju sociālo grupu procentuālo sadalījumu lielā mērā ietekmē atrašanās 

skolas telpās, tādēļ viena no primārajām lasītāju grupām ir bērni un jaunieši. 

 

 Lietotāju sociālo grupu procentuālais sadalījums pa gadiem bibliotēkā: 

Gadi/ /% skolnieki speciālisti pensionāri strādnieki studenti bezdarbnieki 

2008 58 16 10 10 5 1 

2009 52 26 9 3 3 4 

2010 49 25 10 4 6 6 

Salas 

nodaļas 

bibliotēka 

28 8 15 29 7 13 

 

 Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā: 

 

Krājuma 

apjoms 

 

2008. gads 

 

2009. gads 

 

2010.gads – kopā ar 

Salas nodaļas 

bibliotēku 

 iz- 

slēgts 

ie- 

nācis 

 

 

kopā 

iz- 

slēgts 

ie- 

nācis 

 

 

kopā 

iz- 

slēgts 

ie- 

nācis 

 

 

kopā 

grāmatas 703 1284 18000 508 1309 18801 1110 1410 27572 

Seriālizdevumi 1074 1607 1898 1898 2427 2427 4584 2028 2028 

Kopā: 1777 2891 19898 2406 3736 21228 5694 3438 29600 

 

 Grāmatu krājums pēdējā gada laikā ievērojami attīrīts no fiziski nolietotām un morāli 

novecojušām grāmatām. Izvērtējām arī grāmatas, kuras ilgstoši nav bijušas apritē. Vertīgākās 

un potenciāli pieprasītās paturējām izveidotā depozitārijā. 

 

4. Bibliotēkas izmantošana. 

 

4.1. Lasītāju skaita, izsniegumu, apmeklējuma skaita izvērtējums  

 

gadi 

 

2006. 

 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

2010.gads – kopā ar 

Salas nodaļas 

bibliotēku 2010 

Lietotāju skaits 334 752 1108 1110 1368 

Izsniegums 13201 18277 24238 49695 82380 

Apmeklējumu 

skaits 

3596 10553 18723 29892 35806 

       

4.2.Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai: 

- aktualizēta internetā pašvaldības mājas lapa, kur detalizēti var iepazīties ar 

bibliotēkas darba laikiem un sniegtajiem pakalpojumiem; 

- izstrādāts buklets, kur atspoguļota informācija par novada bibliotēku ar tās 

nodaļām, bukleti pieejami bibliotēkās un pašvaldībā;; 

- izveidoti informācijas stendi uzgaidāmā telpā; 
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- jaunieguvumu izstādes, iespēja iepazīties lasītājiem ar pēdējā pusgadā iepirktām 

grāmatām; 

- Izveidoti stendi labākai uzziņu un bērnu literatūras apskatei, izstāžu veidošanai; 

- Babītē darba laiks izmainīts. Bibliotēka strādā arī otrdienās; 

- turpinām labiekārtot bērnu stūrīti. 

 

 

5. Nākamā gada prioritātes: 

 

- bibliotēkas un to nodaļu akreditācija; 

- Bis Alise kursi, sākt veidot elektronisko katalogu; 

- buklets par bibliotēkām; 

- jaunās bibliotēkas Piņķos prasību apjoms\ projekta izstrādei; 

- krājuma papildināšana; 

- radīt atmosfēru, kas labvēlīgi noskaņo dažādas lietotāju grupas bibliotēkas 

apmeklēšanai un izmantošanai; 

- darbs pie krājuma attīrīšanas; 

- darbs pie krājuma fiziskā  stāvokļa uzlabošanas. 

 

Babītes sporta kompleksa 2010.gada publiskais pārskats 
 

1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads. 

 

 Babītes sporta komplekss ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas izveidota 

2006.gada 1.martā. 

 

2. Politikas jomas un darbības virzieni. 

 

 Babītes sporta komplekss ir atbildīgs, lai būtu nodrošināta materiālā bāze atbilstoši 

Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma un LR Ministru kabineta noteikumu prasībām 

sporta priekšmeta standartu un licenzētu programmu apguvei Babītes vidusskolas 

audzēkņiem. 

 Babītes sporta komplekss nodrošina sporta pasākumu norisi Babītes vidusskolas 

audzēkņiem, darbiniekiem un Babītes novada iedzīvotājiem. Sadarbībā ar sporta federācijām, 

pašvaldībām, sporta klubiem un kolektīviem sekmē sporta aktivitāšu attīstību novadā. 

 Pakalpojumu veidi: sporta zāles izmantošana aktīvajai atpūtai, dažādām sacensībām 

un pasākumu rīkošanai, peldbaseina izmantošana (peldbaseina īre). Pakalpojumi tiek sniegti: 

valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, publiski pakalpojumi privātpersonām, maksas 

pakalpojumi, un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā. 

 

3. Iestādes darbības rezultāti. 

 

 2010. gadā ir veikti remontdarbi sanitārajos mezglos. 

 Sporta komplekss ir noorganizējis Babītes novada 2010. gada sporta spēles, kuras 

norisinājās 12 sporta veidos. Kopējais dalībnieku skaits–458 (sievietes-53; vīrieši-405). 

 Babītes novada komandas piedalījās Pierīgas novadu 2010. gada sporta spēlēs, kurās 

no 14 sporta veidiem startējām 13 sporta veidos ar 110 dalībnieku līdzdalību (sievietes-26; 

vīrieši-84) un sesto gadu pēc kārtas kopvērtējumā izcīnīta 2.vieta (1. vieta savā grupā). 

 Organizētas septiņas republikas mēroga draudzības sacensības pieaugušiem un 

jauniešiem. Kopējais dalībnieku skaits ~ 400. 
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 Pierīgas novadu sporta spēlēs novadītas 4 sacensības (volejbols sievietēm; novuss; 

šautriņu mešana; dambrete). 

Organizētas un novadītas divas starptautiska mēroga sacensības: 

- novusā „Ziemassvētku balvas” ar 50 dalībnieku piedalīšanos no 3 valstīm; 

- svarbumbu celšana „Viestura kauss” ar 40 dalībnieku piedalīšanos. 

 

4. Personāls. 

 

Kopējais amata vietu skaits Babītes sporta kompleksā - 21,30 (skat.tabulu). 

 

Amats Likmes 

lietvedis 0,60 

medicīnas māsa 2,50 

administrators 2 

elektriķis 0,50 

strādnieks 3 

apkopēja/dežūrējošā 

apkopēja 

7 

peldēšanas instruktors 2,70 

pulciľa vadītājs 1 

sporta metodiķis 1 

treneris 1 

 

Sporta kompleksā ir 26 darbinieki: 

- Vīrieši – 6; 

- Sievietes – 20. 

Personāla izglītība: 

- Augstākā izglītība – 9; 

- pirmā līmeņa augstākā izglītība – 1; 

- vidējās speciālā izglītība – 9; 

- vidējā izglītība – 6; 

- astoņgadīgā izglītība – 1. 

 2010. gadā pieņemti 5 darbinieki. 

 

 

 

 

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām un dzimumiem: 

Līdz 20 g. Līdz 30 g. Līdz 40 g. Līdz 50g. Līdz 60 g. Līdz 70 g. 

Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 

  6 1 1  2  7 4 4 1 

 

5. Komunikācija ar sabiedrību. 

 

Informācija par Babītes sporta kompleksa aktivitātēm publicēta Babītes novada mājas lapā, 

laikrakstā „Babītes Ziņas”, kā arī informācijas stendos. 

 

6. Nākamā gada prioritātes: 

 

6.1. uzbūvēt profesionālo futbola laukumu Piņķos, Rīgas ielā 1c; 

6.2. pabeigt tehniskā projekta izstrādi āra stadionam, kā arī turpināt organizēt un iesaistīt 

Babītes novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties sporta kompleksa rīkotajās sacensībās. 
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 Sporta un kultūras centra  

publiskais pārskats 2010.gadā. 
 

Lai sekmīgi pildītu pašvaldībai uzticētās funkcijas, 2009.gada 22.jūlijā,Babītes novada 

dome nodibina , Babītes novada pašvaldības  iestādi „Sporta un kultūras centrs” ar mērķi, 

nodrošināt iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu, veselīga dzīvesveida  iespējas, sporta un 

kultūras pasākumu organizēšanu. 

Par iedzīvotāju garīgo labklājību un talantu izkopšanu gādā  2 deju kolektīvi, bērnu un 

jauniešu teātra kopa un 1 ansamblis: 

- senioru deju kopa „Gāte”, kurā dejo 13 dejotājas; 

- bērnu un jauniešu  deju grupa „Platīns”,  ar 31 dejotājiem; 

- bērnu un jauniešu teātra kopa  „Kalambūrs”, kurā darbojas 15 dalībnieki; 

- garīgās mūzikas ansamblis – ar 11 dalībniekiem.  

 

Pārskata periodā ar Babītes novada pašdarbnieku kolektīvu piedalīšanos, noorganizēti  

vairāki pasākumi:    

 -  Lieldienu pasākums, 

 -  Salas pagasta svētki, 

 -  LR proklomēšanas 92. gadadienai veltīts pasākums, 

 -  Ziemassvētku pasākums bērniem, 

 -  Babītes novada pensionāru Ziemassvētku pasākums. 

 

Deju kopa „Gāte”  uzstājusies un spodrinājusi novada godu 8 pasākumos Latvijā, kā 

arī 2 reizes Igaunijā Hijumaa un Marjamaa. 

Veiksmīga sadarbība visa gada garumā bija ar Salas sākumskolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes audzēkņiem, kultūras un sporta aktivitāšu jomā. 

Sporta  un kultūras centra lielo sporta zāli spēlēm un treniņiem, izmanto – florbolisti, 

basketbolisti, handbolisti, volejbolisti, futbolisti. Savukārt, mazo sporta zāli izmanto 

vingrotāji (aerobika), sporta, līnijdeju un vēderdeju dejotāji, kā arī dažādu  sanāksmju 

organizēšanai. 

Individuālām nodarbībām patstāvīgi pieejama trenažieru zāle, galda teniss, novuss. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar vairākām Latvijas  sporta federācijām: 

- Latvijas Handbola federāciju, 

- Latvijas Florbola federāciju, 

- Latvijas Futbola federāciju 

- Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju. 

 

Sporta un kultūras centra lielajā sporta zālē, mājvietu spēlēm un treniņiem ir atradusi 

florbola komanda „Jūrmala”, kura startēja Latvijas 1.līgas čempionātā, kura spraigās cīņās 

kļuva par 1.līgas čempioniem, līdz ar to nodrošinot 2011.gadā vietu augstākajā divīzijā. 

Daudzi novada iedzīvotāji aktīvi trenējas florbolā. Florbolisti, sporta kluba  „Babīte” 

sastāvā,  piedalījās  1. līgas čempionātā un izcīnīja 7. vietu. 

Jau vairākus gadus notiek sadarbība ar Jūrmalas handbola klubiem  „Jūrmala” un  

„Jūrmala 2”, kuri startē augstākajā un 1. līgās.  

Vasaras vidū tika noorganizēta treniņnometne Latvijas U-20 izlasei handbolā, pirms 

došanās uz spēlēm Izraēlā, kā arī divas pārbaudes spēles ar Igaunijas U-20  valstsvienību. 

Sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju tika noorganizēti turnīri basketbolā 

un zāles futbolā ar Azerbaidžānas Nedzirdīgo valstsvienības piedalīšanos. 

Sporta un kultūras centra sporta zālē tika novadītas Pierīgas novadu pašvaldības sporta 

spēles futbolā un florbolā. 

Latvijas Futbola federācija ir rīkojusi vairākus ziemas futbola turnīrus. 
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Sporta un kultūras centra darbu vada un organizē : 

- iestādes vadītājs, 

- 2 deju kolektīvu vadītāji, 

-  ansambļa vadītājs, 

- teātra kopas vadītājs, 

- 2 administratori, 

- lietvedis- metodiķis, 

- strādnieks un apkopēja. 

 

2010.gadā, Sporta un kultūras centrā tika veikti labiekārtošanas darbi - piebraucamā 

ceļa, teritorijas nožogojuma izveide. Lai uzlabotu pakalpojumu  labāku pieejamību 

iedzīvotājiem,  Sporta un kultūras centra  telpās ,no vecajām telpām, pārcēlās Salas pagasta 

adminitrācija 

  

2011.gadā, Sporta un kultūras centra, sporta zālē tiks veikta rekonstrukcija  - zāles 

grīdā tiks iestrādātas divas čaulas volejbola stabu stiprināšanai, līdz ar to volejbolu varēs 

spēlēt vienlaicīgi uz diviem laukumiem. 

 


