
Nr.
p. k.

institūcijas veids 

(iestāde, 
struktūrvienība, 

kapitālsabiedrība, cits)

nosaukums, reģistrācijas numurs, 
atrašanās vieta (adrese)

kompetence un darbības teritorija
finansējuma apjoms (euro ) un 

pašvaldības budžeta avots ____.gadā
esību pamatojošie dokumenti

(dibināšanas lēmumi) 

cita būtiska informācija 
(piem., reformas 

ietekme uz institūcijas 
darbību un tās 

darbiniekiem, ietekmes 
sekas)

plānotais nodošanas 

datums (dd.mm.gg.) 
__________ pašvaldībai

nododamais 

finansējuma 
apjoms (euro )

cita būtiska 
informācija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Pirmsskolas izglītības 

iestāde 

"Saimīte", Nr.4301901949, Rīgas 

iela7, Babītes novads, Babītes 

pagasts, Piņķi, LV-2107

pirmsskolas izglītības programmas  

realizācija
1189250

Babītes pašvaldības, Babītes pagasta 

tautas deputātu padomes lēmums 

20.sasaukums 13.sesija 17.03.1992. 

Iestādes celšanas laiks 1974.g.AF 

Bulduru dārzkopības tehnikums.

Nav

Babītes novada pašvaldības 

bibliotēka, reģ.Nr.BLB1615, 

Jūrmalas iela 14 A, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads

Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas filiāle Salas pagastās, 

reģ. Nr. BLB1637, Spuņciema iela 

9, Spuņciems, Salas pagasts, 

Babītes novads

Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas filiāle Babītes ciemā, 

reģ. Nr. BLB2081, Liepu aleja 17, 

Babīte, Babītes pagasts, Babītes 

novads

Bibliotēkas filiāles Babītes ciemā 13816 

3.
Pastarpinātās pārvaldes 

iestāde

Babītes novada pašvaldības  

Babītes vidusskola, 

Nr.4313901118, Jūrmalas iela 17, 

Piņķi, Babītes novads

Pamatizglītības programmu un 

Vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošana Babītes novadā

2 651 809
Rīgas rajons TDP 19.sasaukuma 

12.sesijas lēmums (25.09.1991.)
Nav

4.
Pastarpinātās pārvaldes 

iestāde

Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centrs, 

Reģ.Nr.90000028870, Juridiskā 

adrese:Jūrmalas iela 14A, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads LV-

2107, filiāle "Vietvalži",  adrese: 

Spuņciems, Salas pagasts, Babītes 

novads LV -2105

Pašvaldībai deleģēto valsts funkciju 

izpilde kultūras jomā; tradicionālo 

kultūras vērtību un mantojuma 

saglabāšanas sekmēšana; tautas 

jaunrades attīstības sekmēšana

KIC  480 886 ,                          filiālei 

Salas pagastā "Vietvalži" 72588 ;                             

Dotācija kultūrai 50000 

Babītes novada pašvaldības domes 

27.11.2013. lēmums (Protokols Nr.17, 

28§) "Par Babītes novada pašvaldības 

kultūrizglītības centra izveidošanu"

Nav 

5.
Pastarpinātās pārvaldes 

iestāde

Babītes novada pašvaldības Babītes 

Mūzikas skola, 

Reģ.Nr.4376902251, Jūrmalas iela 

14A. Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads

Skolas darbības pamatvirziens ir 

izglītojoša, kultūras un audzinoša darbība
263251

Babītes pagasta TDP 1994.gada 4.marta 

lēmums "Par Babītes pagasta mūzikas 

skolu"

Nav

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa

Babītes novada pašvaldības institūcijas, 
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana, 

Babītes novada pašvaldības domes lēmums Nr.6, 5.§   2021. gada 5.marts 

Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu

2.

Babītes pagasta 

pašvaldības bibliotēka  

(1946.gadā dibināta 

Babītes pagasta bibliotēka 

)

Bibliotēka ir Babītes novada pašvaldības 

izglītojoša, informatīva un kultūras 

iestāde, kas veic pasaules kultūras 

mantojuma iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrastu u.c dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

katoloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas 

brīvpieeju un izmantošanu, nodrošina 

operatīvu un kvalitatīvu visu bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas 

lietotājiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, 

vecuma, rases, tautības.

Siguldas zonālā valsts arhīva  

14.10.2003. izziņa Nr.S116/9-3 un 

17.10.2003. izziņa Nr. B-74/9-3. 

Kultūras ministrijas reģistrācijas 

apliecības.                                   

Bibliotēkas filiāle Babītes ciemā nodota 

ekspluatācijā 23.01.2018.g. Iesniegums 

LR Kultūras ministrijai ar lūgumu 

reģistrēt bibliotēkas filiāli Babītes ciemā 

iesniegts 24.02.2020.g.un reģistrēta 

Bibliotēku reģistrā 03.03.2020.g.

Nav

Bibliotēka Piņķos un filiālei Salas 

pagastā - 249817 



6.
Pastarpinātās pārvaldes 

iestāde

Babītes novada pašvaldības Babītes 

sporta komplekss,                                                                                                                                                                        

Reģ.Nr. 90000028870, adrese  

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads, LV-2107

Apsaimniekot pašvaldības nodoto 

valdījumā  nekustamo un kustamo 

īpašumu.

Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sporta attīstību Babītes novadā.

Īstenot pašvaldības deleģēto valsts 

funkciju izpildi sporta jomā.

Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi 

pašvaldības izglītības iestāžu sporta 

stundu norisei

1207388

Dibināts 01.03.2006.

Babītes pagasta padomes 31.01.2006. 

lēmums 3.§ "Par pagasta pašvaldības 

iestādes "Babītes sporta komplekss" 

dibināšanu", protokols Nr. 2 

Nav

Administrācija 1698300 

Sabiedriskās attiecības 71530

Sabiedriskās kārtības daļa 263598 

Apsaimniekošana 774810 

Ielas un ceļi 607835

Ielu apgaismošana 245450 

Meliorācija 134725 

Teritoriju attīstība 60303 

8
Pirmsskolas izglītības 

iestāde

Babītes Pirmskolas izglītības 

iestāde,                      Reģ. nr. 

4301902018 (Izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecība), Priežu iela 

1, Babīte, Babītes pagasts LV-2101

Pirmsskolas izglītības programmas  

realizācija
355977

2010. gada 24.februāra lēmums Nr.2-

26/143 par grozījumiem Izglītības iestāžu 

reģistrā un reģistrācijas apliecības 

izdošanu izglītības iestādei.  Tika mainīta 

piederība  no Rīgas rajons uz Babītes 

novads un izsniegta jauna reģistrācijas 

apliecība

Nav

Iestāde

Babītes novada pašvaldības 

Sociālais dienests (Centra iela 3, 

Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.)-

pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas 

Nr. 494

sociālo pakalpojumu,sociālās palīdzības 

sniegšana un administrēšana
734664

15.01.2003. Domes lēmums par Sociālā 

dienesta izveidošanu

Struktūrvienība

Babītes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta Daudzfunkconālais 

sociālais pakalpojuma centrs 

(Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag., 

Babītes nov.) pakalpojumu 

sniedzēja reģistrācijas Nr. 1035

sociālo prasmju apgūšana, attīstīšana, 

izglītošana, psihosociālās palīdzības 

sniegšana, socializēšana, saturīgu brīvā 

laika pavadīšana 

28880 Nolikums

Struktūrvienība

Babītes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta Daudzfunkconālais 

sociālais pakalpojuma centra 

filiāle "Babīte" (Liepu aleja 17, 

Babīte, Babītes pag., Babītes nov.) 

pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 

nr. 1180

sociālo prasmju apgūšana, attīstīšana, 

izglītošana, psihosociālās palīdzības 

sniegšana, socializēšana, saturīgu brīvā 

laika pavadīšana 

17200 Nolikums

10
Pastarpinātās pārvaldes 

iestāde

Babītes novada pašvaldības Salas 

sākumskola, reģ.nr. 90000029081, 

Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas 

pagasts, Babītes novads, LV - 2105

Izglītība - pirmsskola un sākumskola

Kopā 5620621, no tā Salas sākumskola 

505306,  Salas sākumskolas bērnudārzs 

56756 

Izglītības iestāde kopš 1990.gada 

1.septembra, sākotnēji Salas pamatskola. 

Kā Babītes novada pašvaldības Salas 

sākumskola no 2010.gada 26.maija 

Babītes novada pašvaldības domes 

lēmumu, prot.Nr.6, 20., reģistrācijas 

apliecība ar nr.4311902824 izdota 

2010.gada 9.augustā

Reorganizācijas rezultātā 

daļa darbinieku zaudēs 

darbu.

9
Neziņa, identitātes 

zaudēšana

7 Iestāde 

Babītes novada pašvaldības 

Administrācija                                        

Reģ. Nr.90000028870 - Centra iela 

4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 

novads

Nodrošināt domes lēmumu izpildi, veikt 

domes darba organiztorisko un tehnisko 

apkalpošanu, kā arī nodrošināt likumā 

"Par pašvaldībām" un citos likumos 

noteikto pašvaldības funkciju izpildi

Babītes novada pašvaldības domes 

01.07.2009.lēmums "Par Babītes novada 

centrālās administratīvās iestādes 

izveidošanu" (prot.Nr.1,&.6.)



11 Iestāde

Babītes novada Bāriņtiesa. 

Babītes novada pašvaldības reģ.Nr.  

90000028870. Adrese: Centra iela 

4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 

noivadas, LV-2107

Babītes novada bāriņtiesa ir Babītes 

novada domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kas Babītes novada 

administratīvajā teritorijā  veic Latvijas 

Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu 

likumā, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumos un šajā nolikumā 

paredzētās funkcijas un uzdevumus. 

82349

Babītes novada bāriņtiesa izveidota ar 

Babītes bovada domes 22.07.2009.  

lēmumu (protokols Nr.3, 13.§).

Nav vēl skaidri zināma

12 Kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BABĪTES SILTUMS" Reģ. Nr. 

40003145751 Babītes nov., Babītes 

pag., Piņķi, Jūrmalas iela 13E, LV-

2107

Siltumenerģijas ražošana un piegāde 

Piņķu ciemā;

Ūdens ieguve, attīrīšanu un piegāde 

Piņķu, Babītes, Spuņciema un 

Priežciema ciemos;

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Piņķu, Babītes, Spuņciema un 

Priežciema ciemos;

Notekūdeņu savākšana un pārsūknēšana 

Spilves ciemā;

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu Piņķu 

un Babītes ciemos, kā arī Babītes 

novadā.

3496439 kapitāldaļas, vienas 

kapitāldaļas vērtība ir 1,00 EUR

Rīgas rajona Babītes pagasta Pašvaldības 

uzņēmuma ""Babītes Siltums" statūti      

Apstiprināti ar Rīgas rajona babītes 

pagasta tautas deputātu padomes 1993. 

gada 17. augusta 20. sasaukuma 23. 

sesijas lēmumu, reģistrēti LR UR 

1993.gada 03. septembrī ar Nr. 

000314575

Nav

Apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes 2021.gada 5. marta protokola Nr. 6 pielikumu 1.§ 

Domes priekšsēdētājs Aivars Osītis              __________________________  ________________________________

                                          (vārds, uzvārds)                                           (paraksts*)                                                      (datums*)


