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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.8  PIELIKUMS 

 
2017.gada 24.maijā 

 

24.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 15. 

oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Finanšu komitejas 

18.05.2017. atzinumu (protokols Nr.5., 6.§),, atklāti balsojot „par” 12 balsis (A.Ence, G.Senkāns, 

I.Bērziņa, D.Broka, J.Ivanovs, N.Antipenko I.Bude, I.Dubra, I.Pūķe, Dz.Dūšele, R.Bērziņa, 

J.Bērziņš), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2016. gada pārskatu, t.sk.: 

bilances kopsummu – EUR 32 796 353; 

pamatbudžeta izpildes rezultātu – EUR 1 136 484; 

speciālā budžeta izpildes rezultātu – EUR 24 795; 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu – EUR 2 142. 

 

2. apstiprināt Babītes novada pašvaldības konsolidēto 2016. gada pārskatu, t.sk.: 

bilances kopsummu – EUR 32 791 919; 

pamatbudžeta izpildes rezultātu – EUR 1 007 326; 

speciālā budžeta izpildes rezultātu – EUR 24 795; 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes rezultātu – EUR 2 142. 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts) Andrejs Ence 

 

 
NORAKSTS PAREIZS 

Babītes novada pašvaldības 

sekretāre        L.Kallisa 

2017.gada 31.maijā 
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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.10  PIELIKUMS 

 
2017.gada 28.jūnijā 

 

34.§ 

Par Babītes novada pašvaldības 2016.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”, atklāti balsojot 

„par” 12 (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs, A.Osītis, E.Vinceviča, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, 

N.Antipenko, V.Vaivods, J.Kazaks, R.Bērziņa) balsis, „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, 

Babītes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (pārskats-pielikumā). 

 Pašvaldības administrācijas sekretārei nosūtīt Babītes novada pašvaldības 2016.gada 

publisko pārskatu: 

 elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

 elektroniski pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistēm publicēšanai 

pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv ; 

 elektroniski – informācijai visām pašvaldības iestādēm. 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)                           Andrejs Ence 

 

        
NORAKSTS PAREIZS 

Babītes novada pašvaldības 

sekretāre        L.Kallisa 

2017.gada 30.jūnijs 
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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 01.01.2017. ir 24309.6 ha. Par novada 

teritorijas administratīvo centru noteikts Piņķu ciems. 

 

Babītes novada teritorijā ir 29 ciemi: 

1. Babītes pagasta teritorijā: Babīte, Bļodnieki, Brīvkalni, Cielavas, Dzērves, Dzilnuciems, 

Egļuciems, Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, Piņķi, Pluģuciems, Priežciems, Sēbruciems, 

Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi; 

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

Spuņciems, Straupciems, Varkaļi. 

Adrešu precizēšana tika veikta 23.07.2014. atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-

2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam ģeogrāfiskai atrašanās vietai.  
                                                                         
Babītes novada pašvaldība ir Babītes novada pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – 

Domes un tās izveidoto iestāžu un institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības funkciju izpildi. 

Dome ievēlēta saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu un sastāv 

no 15 (piecpadsmit) deputātiem. 2016.gadā notika 12 kārtējās un 5 ārkārtas Domes sēdes. 

 

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

4 pastāvīgās komitejas: 

finanšu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 

sociālo lietu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 

izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā; 

attīstības komiteju 5 (piecu) deputātu sastāvā. 

 

Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveidojusi 13 pastāvīgi darbojošās komisijas: 

 Administratīvā komisija; 

Vēlēšanu komisija; 

Koku ciršanas saskaņošanas komisija; 

Pašvaldības iepirkumu komisija; 

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 



 Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības 

vispārizglītojošās skolās komisijas nolikums; 

Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

Medību koordinācijas komisija; 

Babītes novada pašvaldības simbolikas 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. 

  

Domes izveidojusi 11 pastarpinātās pārvaldes iestādes: 

Babītes novada pašvaldības Administrācija; 

Babītes novada Bāriņtiesa; 

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests; 

Babītes vidusskola; 

Salas sākumskola; 

Babītes mūzikas skola; 

Babītes novada Babītes pirmsskolas izglītības iestāde; 

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”;  

Babītes novada pašvaldības bibliotēka; 

Babītes sporta komplekss; 

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs. 

 

Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības ir: 

SIA „Babītes siltums”; 

SIA „Komunālie pakalpojumi”. 

 

Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja privātajās kapitālsabiedrībās: 

SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 

SIA „R20”; 

SIA „AlgoMed”. 

 

2016.gada beigās pašvaldības iestādēs faktiski strādājošo skaits 458 darbinieki. 

  

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Līdz 31.12.2016. Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 10711 iedzīvotāji, tomēr šis 

rādītājs objektīvi neatspoguļo faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados 

uzceltajās savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā novadā un tas nozīmē, ka šajās 

mājās dzīvojošo cilvēku maksātie nodokļi nenonāk Babītes novada pašvaldības budžetā. 

2016.gadā Babītes novadā deklarēti 152 jaundzimušie bērni, reģistrēti 77 mirušie un pašvaldības 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 54 laulības un vēl 36 laulības reģistrētas baznīcā. 

Demogrāfiskās situācijas dinamika uz katra gada 1.janvāri: 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.   2016. 2017. 

9184 9354 9591 9828   10131 10339 10711 

 

Valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētāji reģistrējušies 207 cilvēki, tas sastāda 3,3% 

no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 2017.gada 1.janvārī, kas ir tikpat cik 2016.gada 1.janvārī.  

Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2016.gads Babītes novadā bijis veiksmīgs, jo iepriekšējos gados 

uzsāktie būvniecības tempi turpinās, pašvaldības institūcijas realizēja plānotos investīciju projektus. 



Par valsts budžeta līdzekļiem uzbūvēts tilts pār Rīgas – Jūrmalas autoceļu gājējiem un 

velosipēdistiem, kā arī ar luksoforu regulējama pāreja pār Rīgas apvedceļu. Par privātā kapitāla 

līdzekļiem uzbūvēta un darbu uzsāka starptautiskā skola, bet vēl vienas starptautiskās skolas 

būvniecība uzsākta un tiks pabeigta 2017.gadā.  

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem 2016.gadā Babītes novada teritorijā notika EUR 

19 524 645 apmērā, bet salīdzinot un izvērtējot ar darījumu apjomu 2015.gadā, secināms, ka 

nekustamā īpašuma tirgū ikdienas darījumu apjoms ir pieaudzis par EUR 7 722 507. 

Plānošanas un būvniecības daļā akceptēti 224 būvniecības projekti, veiktas 185 atzīmes 

paskaidrojuma rakstos vai apliecinājuma kartēs par būvniecības ieceri, izsniegtas 224 būvatļaujas 

un pieņemtas ekspluatācijā 170 būves.  

2016. gada izlīdzinātie ieņēmumi ( iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma 

nodoklis ) pašvaldības budžetā par EUR 132 522 mazāki kā 2015.gada izlīdzinātie ieņēmumi par 

1.19%, te gan jāņem vērā, ka 2016.gads bija pirmais gads, kurā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

(PFI) aprēķins veikts atbilstoši jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam, kura 

nosacījumi nav labvēlīgi Babītes novada pašvaldības budžetam. 

2016.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļās ieņēmumi pārsniedza iepriekšējā gada 

ieņēmumus - nekustamā īpašuma nodoklis par EUR 120 349 jeb par 7.4%, transfēru ieņēmumi par 

EUR 192 599, jo palielinājās valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu atalgojumam, bet 

samazinājās- iedzīvotāju ienākuma nodoklis par EUR 252 871 jeb 2.65%, pašvaldības iestāžu 

ieņēmumi un citi nenodokļu ieņēmumi par EUR 33 545, bet kopumā ieņēmumi pamatbudžetā 

sasniedza EUR 13 071 691, kas ir par EUR 26 495 vairāk kā 2015.gadā.  

Speciālā budžeta ieņēmumi salīdzinot ar 2015.gadu palielinājās par EUR 15 537, jeb par 6,3% 

un tas ir tāpēc, ka ceļu fonda līdzekļi palielinājās par EUR 17 448, jeb par 7,88%, bet ieņēmumi no 

dabas resursu nodokļa samazinājās par EUR 1 911, jeb par 7,9%. 

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā samazinājās par EUR 185 566, jeb par 11% 

un sastādīja EUR 1 501 094, kas ir 13,6% no nodokļu ieņēmumiem.  

2016.gadā, kā ik gadu, pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti investīcijām pašvaldības 

izglītības iestāžu renovācijas projektos, kā rezultātā Babītes pirmskolas izglītības iestādei 

ekspluatācijā nodots jauns korpuss no moduļiem divām grupām, kas nodrošina ar vietām 40 

mazuļus, būvniecības kopējās izmaksas EUR 386 450. Babītes vidusskolā veikts gaiteņu un 

vestibilu remonts, pilnībā atjaunotas divu klašu telpas un izbūvēta ventilācijas sistēma lielajā zālē, 

kopējās izmaksas EUR 246 246. Pirmskolas izglītības iestādē “Saimīte” atjaunota sporta zāle, 

izveidojot bērniem drošu grīdas segumu un uzstādot jaunus vingrošanas rīkus, kopējās izmaksas 

EUR 14 505 . Salas sākumskolas pirmajā stāvā atjaunota apkures sistēma. 2016.gadā turpinājās 

tehniskā projekta izstrāde Babītes vidusskolas piebūvei apmēram 4000 m² platībā, jo demogrāfiskie 

dati rāda, ka turpmākos gadus Babītes vidusskolā katru gadu būs jāatver 5 pirmās klases. 

2016.gadā tika uzsākti vairāki pašvaldībai piederošu ēku pārbūves darbi, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju kvalitatīvāku izpildi. Babītes ciemā pārbūvējot ēku Liepu alejā 17, 

tiks izveidotas plašākas telpas bibliotēkai un telpas Sociālajam dienestam, kopējā būvdarbu līguma 

summa EUR 542 355. Salas pagasta Spuņciemā, pārbūvējot ēku “Vietvalži”, tiek veikta zāles 

pārbūve, telpu izveide dažādām kultūras dzīves norisēm un dažādiem pasākumiem, kopējā 

būvdarbu līguma summa EUR 697 307. Lai nodrošinātu vides pieejamību, veikta pašvaldības 

administrācijas ēkas pārbūve, izbūvējot liftu un vējtveri, kā arī teritorijas labiekārtošana, kopējās 

izmaksas EUR 200 711.  

2016.gadā izbūvēti divi jauni rotaļu laukumi bērniem līdz 12 gadu vecumam Piņķu ciemā un 

Babītes ciemā par summu EUR 39 930. Spuņciemā izbūvēts jauns skeitparks, bet Babītē - laukums 

strītbolam, kopējā summa EUR 19 500. Uzbūvētas telpas ģērbtuvēm, dušām un treneriem, kā arī 

labiekārtota teritorija pie futbola laukuma Piņķos, kopējās izmaksas EUR 250 231. 

2016.gadā no autoceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti EUR 216 

685, izbūvējot Celtnieku ielas posmu ar asfaltbetona segumu Babītes ciemā, veicot grants ceļu 

pretputekļu apstrādi, vairāku ceļu šķembu seguma atjaunošanu un citus uzturēšanas darbus. No 

pašvaldības pamatbudžeta ielu un ceļu pārbūvē un uzturēšanā ieguldīti EUR 548 866 - Gātes ceļa 



posma pārbūve,izbūvējot asfaltbetona segumu 1,7 km garumā Gātciemā, Salas pagastā; Rožu ielas 

pārbūve Babītes ciemā; gājēju ietves izbūve Piņķos un Pumpuru ielas posma pārbūve Priežciemā, 

izbūvējot asfaltbetona segumu.  

2016.gadā veikta ielu apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā Mežāres ciemā; Sila ielā 

Salas pagasta Spuņciemā; gar veco Liepājas autoceļu Dzilnuciemā, Liberu ielā un gar izbūvētajām 

gājēju ietvēm Piņķu ciemā, par kopējo summu EUR 134 944.  

2016.gadā veikta Ratnieku poldera maģistrālā kanāla pārtīrīšana Salas pagastā, caurteku 

atjaunošana, Babītes, Dzilnupes un Trenču polderu aizsargdambju sakopšana un meliorācijas 

sistēmu uzturēšana, ieguldot EUR 156 106. 

2016.gadā pieauga izdevumi savstarpējos norēķinos ar Rīgas un Jūrmalas pilsētu pašvaldībām 

par Babītes novadā dzīvojošiem bērniem, kuri mācās šo pašvaldību skolās, un tie sastādīja EUR 424 

533, bet finansējums privātajām pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm sasniedza EUR 1 011 

828.  

2016.gadā būtiski samazinājās izmaksāto pabalstu apmērs  pašvaldības Sociālajā dienestā un 

par pakalpojumiem pansionātos un bērnu namos, kopā samaksāts EUR 192 779. 

2016.gadā no pašvaldības budžeta turpinājās  daļēja ēdināšanas izmaksu kompensācija (50% 

apmērā) daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī „zupas virtuves” izdevumu apmaksa trūcīgajiem 

iedzīvotājiem Piņķu ciemā un Spuņciemā.   

2016.gadā pašvaldības dome nolēma likvidēt pašvaldības kapitālsabiedrību Salas pagastā SIA 

“Komunālie pakalpojumi”, bet likvidējamā uzņēmuma funkcijas nodeva pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA  “Babītes siltums”. 

Pašvaldības darbību nākotnē ietekmēt var vienīgi valdības iecere samazināt IIN (iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis), kā arī mainīt IIN neapliekamā minimuma apmēru. IIN īpatsvars pašvaldības 

budžeta ieņēmumos katru gadu ir ap 72%. Paaugstinot nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, 

palielināsies nekustamā īpašuma nodoklis, pastāv nopietns risks, ka nodokļu maksātāji nespēs 

savlaicīgi veikt nodokļa nomaksu. 

2016.gadā teritorijas attīstība tika realizēta atbilstoši 2013.gada 8.maijā apstiprinātajam 

Babītes pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumam 

2005.-2017.gadam ar grozījumiem, kā arī saskaņā ar Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

līdz 2030.gadam. 

Babītes novada pašvaldības dome 2014.gadā konceptuāli atbalstīja nepieciešamību izstrādāt 

jaunu Babītes novada teritorijas plānojumu, atbilstoši kam 2015.gadā tika uzsākts un 2016.gadā 

turpināts darbs pie četru tematisko plānojumu izstrādes. No tiem 2016.gadā tika apstiprināti trīs 

tematiskie plānojumi - Transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums, Babītes novada 

ainavu struktūras tematiskais plānojums un Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko 

teritoriju nodrošinājuma tematiskais plānojums. Līdz pat 2016.gada beigām darbs turpinājās pie 

Aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes. 

Ievērojot, ka 2016.gada nogalē darbs pie tematisko plānojumu izstrādes virzījās noslēgumam, 

Babītes novada pašvaldības dome 23.11.2016. pieņēma lēmumu par Babītes novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot darba uzdevumu. 

2016.gadā novada pašvaldības dome apstiprināja 5 detālplānojumus un 20 zemes ierīcības 

projektus, atļāva uzsākt 7 detālplānojumu un 33 zemes ierīcības projektu izstrādi.  

Lai uzlabotu Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, funkciju izpildi un optimizētu 

pienākumu sadali: 

• pēc nepieciešamības nodrošināta Administrācijas jaunajiem darbiniekiem pieeja tiešsaistē jau 

esošajām datu bāzēm;    

• atjaunotas un sakārtotas no jauna e-paraksta tiesības atbildīgajām amatpersonām; 

• uzlabots darbinieku amata pienākumu veikšanai nepieciešamais materiāli tehniskais 

nodrošinājums; 

• pārkārtota un uzlabota Administrācijas un Pašvaldības kopumā informācijas tehnoloģiju sistēmu 

darbība, datu aizsardzība un arhivēšana;   

• uzlabota iekšējās kontroles sistēma Pašvaldībā, ... . 



 

Informācija par Pašvaldības Administrācijā sniegtajiem pakalpojumiem fiziskām un 

juridiskām personām 2016.gadā apkopota tabulā Nr.1. 

                                                                                                                       

                                                                                                            

 

                                                                                                                     Tabula Nr.1  

 

Pašvaldības administrācijā un dzimtsarakstu nodaļā 

sniegto pakalpojumu veidi un skaits 2016.gadā 

 

KANCELEJA  

Saņemti dokumenti 6311 

Nosūtīti sarakstes dokumenti un izdotas izziņas 3164 

  

Izdoti rīkojumi:  

pamatdarbības jautājumos 111 

personāla jautājumos 364 

  

DZIMTSARAKSTA NODAĻA  

Reģistrēta laulība Babītes novada pašvaldībā 92 

Reģistrēta bērna dzimšana Babītes novada pašvaldībā 109 

Reģistrēta miršana Babītes novada pašvaldībā 46 

Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu 12 

Uzvārdu, vārdu maiņas 3 

Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi 20 

Izdotas atkārtotas civilaktu reģistrācijas  apliecības pēc 

pieprasījuma 
46 

  

PLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DAĻA   

Uzsākta detālplānojumu projektu izstrāde 7 

Apstiprināti detālplānojumi 5 

Atcelti detālplānojumi 5 

Uzsākta zemes ierīcības projektu izstrāde 33 

Apstiprināti zemes ierīcības projekti 20 

Sagatavots atteikums zemes ierīcības projekta 

ierosinājumam 

4 

Pagarināti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei 6 

Uzsākta lokālplanojuma projekta izstrāde 0 

Apstiprināti lokālplānojumi 0 

Apstiprināti Tematiskie plānojumi 3 

Sagatavotas izziņas par nekustamā atļauto izmantošanu un 

apgrūtinājumiem 

29 

Atļauts reģistrēt atsevišķā īpašumā vienā nekustamā īpašumā 

esošas atsevišķas zemes vienības  

6 

Atļauts apvienot blakus stāvošas zemes vienības  3 

Adrešu piešķiršana vai precizēšana  160 

Adreses likvidācija  13 

Nosaukuma piešķiršana vai precizēšana 23 



Nosaukuma likvidācija  5 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršana, 

precizēšana (kadastra objektu skaits) 

178 

Atbildes vēstules pēc institūciju pieprasījuma 11 

Atbildes vēstules privātpersonām (netiek skaitīti iesniegumi, 

kas saistīti ar detālplānojumu, tematisko plānojumu, 

lokālplanojumu izstrādi) 

25 

Informācijas apmaiņa par topogrāfisko uzmērīšanu un 

izpildmērījumu izvērtēšanu un iekļaušanu datu bāzē 

(iesniegumu skaits) 

770 

Saskaņotās reklāmas, to novietnes u.c. 16 

Sēdēs izskatītie jautājumi 30 

Izsniegtas būvatļaujas 224 

Akceptētās ieceres paskaidrojumu rakstā vai apliecinājumu 

kartē 

185 

Veiktas atzīmes būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē par projektēšanas nosacījumu izpildi 

(Akceptēti, saskaņoti būvprojekti, shēmas, u.tml.) 

460 

  

BŪVNIECĪBAS ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA  

Izsniegtas izziņas par nepabeigtu būvniecību vai būvju 

neesamību dabā 

39 

Pagarinātas un/vai pārreģistrētas būvatļaujas 210 

Veiktas atzīmes būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi 

126 

Būvju pieņemšana ekspluatācijā 170 

Veikta atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

par būvdarbu pabeigšanu 

80 

Sagatavoti atzinumi par būves pārbaudi 143 

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par 

būvniecības noteikumu pārkāpšanu 

10 

Būvnodevu aprēķini 327 

Pašvaldības nodevu aprēķini 93 

KOPĀ: PLĀNOŠANAS UN BŪVIECĪBAS DAĻA; 

BŪVNIECĪBAS ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 

(skaitā nav iekļauti ar teritorijas plānošanu saistītie 

jautājumi un informācijas aprites iesniegumi 

topogrāfisko plānu skaņošanai pašvaldībā) 

 

Saņemtie dokumenti 1610 

Nosūtītie dokumenti 276 

 

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 uz 31.12.2016. uz 31.12.2015. 



Zeme, ēkas un būves - kopā 22 901 854 22 111 327 790 527 

t.sk.: dzīvojamās ēkas 3 387 18 283 -14 896 

        nedzīvojamās ēkas 9 507 870 8 685 888 821 982 

        transporta būves 7 133 432 7 278 737 -145 305 

        zeme zem ēkām un būvēm 1 996 467 1 875 475 120 992 

        kultivētā zeme 544 155 627 249 -83 094 

        atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 44 684 82 335 -37 651 

        pārējā zeme 299 896 336 497 -36 601 

        inženierbūves 2 545 637 2 373 828 171 809 

        pārējais nekustamais īpašums 826 326 833 035 -6 709 

Turējumā nodotie pašvaldības 

nekustamie īpašumi 562 479 149 602 412 877 

Bioloģiskie aktīvi un mežaudzes 57 751 56 434 1 317 
 

Vislielākās izmaiņas notikušas kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas” – palielinājums EUR 821 

982. Nodoti ekspluatācijā trīs lielākie objekti – Babītes pirmsskolas izglītības iestādē iegādāta 

moduļu ēka – EUR 388 185, Sociālajam dienestam izveidotas jaunas telpas pārbūvējot ēku Centra 

ielā 3 – EUR 319 472, profesionālajam futbola laukuma izbūvētas ģērbtuves – EUR 189 855. 

Pārskata periodā aprēķināts nolietojums EUR 113 679. No uzskaites izslēgta nekustamā īpašuma 

“Priednieki” ēka un šķūnis bez atlikušās vērtības. 

Kontā 1213 „Transporta būves” – atspoguļots pārskata gadā pārbūvēts Gātes ceļa posms – 

EUR 284 255, Rožu ielas posms – EUR 120 954, Celtnieku ielas posms – EUR 39 909, kā arī 

veikta citu autoceļu un ielu posmu pārbūve, seguma atjaunošana, pārbūvēti gājēju celiņi un izbūvēti 

laukumi – EUR 165 618 apmērā. Pārskata periodā novērtēti bilances uzskaitē esošie 2 tilti. Tiltam 

pār Neriņu pie Austeriem, kuram nebija bilances vērtība, noteikta vērtība EUR 40 769 apmērā un 

tiltam pār Dzilnupi iegrāmatots vērtības samazinājums EUR 1 774, jo novērtēja zemākā vērtībā, 

nekā bilancē uzskaitīts. Pārskata periodā aprēķināts nolietojums EUR 748 124. 

Pārskata periodā pašvaldībā rekonstruēts un izbūvēts ielu apgaismojums – EUR 144 373, no 

kopējā būvniecības apjoma izdalītas un uzņemtas atsevišķā uzskaitē ēkas Centra ielā 3 un 

profesionālā futbola laukuma ģērbtuvju inženierkomunikācijas – EUR 54 475. Izbūvēti divi rotaļu 

laukumi EUR 39 930, izbūvēta skeitparka modulārā konstrukcija nekustamajā īpašumā “Krēsliņi” 

EUR 15 065. 

Bilancē uzskaitīti pašvaldībai piederoši zemesgabali un zemesgabalu domājamās daļas 

467.7632 ha platībā. Uz pārskata perioda beigām īpašumā, valdījumā un turējumā esošie 

nekustamie īpašumi ir salīdzināti ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas (turpmāk 

tekstā – VZD) un Zemesgrāmatas datiem. VZD uzrāda par 13.0842 ha vairāk nekā ir pašvaldības 

bilancē, jo: 

1) VZD datos uzrādīta zeme zem dzīvojamām mājām, kaut arī tai pašā brīdī tiek norādīts, ka 

zeme “pilnībā sadalīta” dzīvokļu īpašumos (Zemesgrāmatā līdz pat mājas pēdējā dzīvokļa 

ierakstīšanai kā zemes īpašniece tiek minēta pašvaldība un līdz brīdim, kamēr Zemesgrāmatas 

nodalījums tiek slēgts). Pašvaldība šādus zemesgabalus bilancē neuzskaita; 

2) VZD datos ir norādītas zemes vienību kopējās platības (piemēram, dzīvokļu īpašumiem), kā 

arī domājamās daļas no zemes vienības kopplatības, kas piekrīt dzīvokļiem. Netiek uzrādīta precīza 

zemes platība atbilstoši domājamām daļām, kas piekrīt konkrētajam dzīvoklim. To pašvaldība 

izrēķina pati. 

11 zemesgabali 3.7367 ha platībā ir pilnībā sadalīti dzīvokļu īpašumos vai atsavināti un 

pašvaldībai nepieder, 35 zemesgabaliem 9.3852 ha platībā VZD uzrāda visu zemesgabala platību, 

bet pašvaldībai piekrīt tikai domājamās daļas no zemesgabaliem 2.22 ha platībā. 



Pašvaldība bilancē uzskaita tikai to daudzdzīvokļu māju zemesgabalu domājamās daļas, par 

kurām ar dzīvokļa īpašnieku nav parakstīta vienošanās par zemes domājamo daļu nodošanu 

īpašumā. 

Pēc datu salīdzināšanas ar VZD no pašvaldības bilances uzskaites ir izslēgtas 7 zemesgabalu 

domājamās daļas 0.1846 ha platībā EUR 7 727 vērtībā, jo īpašumi ir sadalīti dzīvokļu īpašumos vai 

ir noslēgta vienošanās par zemes nodošanu īpašumā, vai īpašumi reģistrēti VZD. 

Pašvaldībā tāpat kā iepriekšējos gados turpinājās zemes uzmērīšanas darbi un nekustamo 

īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā. 

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

Visas ielas un ceļi, un tilti ir pašvaldības bilances uzskaitē ar kopējo garumu 169.20 km. 

Pārskata periodā pašvaldība nav saņēmusi bez atlīdzības vai dāvinātus nekustamos īpašumus. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 25., 26. punktam ir uzskaitīti kontā 1250 “Turējumā 

nodotie valsts un pašvaldību īpašumi” turējumā un bezatlīdzības lietošanā nodotie SIA „Babītes 

siltums” pašvaldības īpašumi: zeme – EUR 35 712 un ēkas un būves atlikušajā vērtībā – EUR 526 

767.  

Konta atlikumam būtisks pieaugums, jo pārskata gadā pašvaldība likvidēja SIA “Komunālie 

pakalpojumi”, kura sniedza komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem Salas pagastā. Šobrīd 

komunālos pakalpojumus Salas pagastā nodrošina SIA “Babītes siltums”, kurai, lai varētu sniegt 

minētos pakalpojumus, pašvaldība nodeva bezatlīdzības lietošanā no likvidētās kapitālsabiedrības 

saņemtos un pēc tam novērtētos septiņpadsmit pamatlīdzekļus EUR 449 680 vērtībā. 

Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica mežaudžu datu salīdzināšanu ar Meža valsts 

reģistrā un Valsts zemes dienestā esošo informāciju. Konstatēts, ka nesakrīt abos valsts reģistros 

norādītā Babītes novada pašvaldības mežaudžu platība. Meža valsts reģistra datos ir par 5.495 ha 

vairāk nekā Valsts zemes dienesta datos. 2016. gadā piecām mežaudzēm tika veikta inventarizācija. 
 

Informācija par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem kapitālsabiedrībās apkopota tabulā 

Nr.3. 

 

Tabula Nr.3 
 

PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ 

 

Nosaukums 

Ieguldījuma vērtība, euro 
Izmaiņas 

(+; -) 

Līdzdalība, % 

uz 

31.12.2016. 

uz 

31.12.2015. 

uz 

31.12.2016. 

uz 

31.12.2015. 

Kapitāla vērtība uzņēmumos, kopā 4 510 007 4 801 899 -291 892   

1. Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā - kopā 4 464 098 4 754 680 -290 582   

SIA „Babītes siltums” 4 442 935 4 114 596 328 339 100 100 

SIA „Komunālie pakalpojumi”  607 995 -607 995 100 100 

SIA „AlgoMed” 21 163 32 089 -10 926 97.380 97.299 

2. Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā:       

SIA „R20” 44 834  46 144 -1 310 30 30 

3. Līdzdalība pārējo kapitālsabiedrību 

kapitālā:      

SIA „Rīgas apriņķa avīze” 1 075  1 075 0 2.323 2.485 

 



Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā – SIA „Babītes siltums” un SIA „AlgoMed”. 

Līdzdalības uzskaites metode ir pašu kapitāla metode.  

SIA “Babītes siltums” pārskata gadu noslēdza ar EUR 72 960 peļņu, tajā skaitā 

apsaimniekojamo dzīvojamo māju iedzīvotāju uzkrātie finanšu līdzekļi EUR 34 346 un atbilstoši 

2017. gada 21. marta kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr. 1 peļņu atstāt nesadalītu pašu 

kapitāla palielināšanai.  

Pārskata gadā SIA “Babītes siltums” atbilstoši 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” 

3052. punktam veica ilgtermiņa kreditoru sastāvā iekļauto atliktā nodokļa saistību pārklasificēšanu 

EUR 255 379 apmērā uz pašu kapitāla posteni “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie 

zaudējumi”. 

SIA „AlgoMed” finanšu pārskats ir apstiprināts 2017. gada 12. aprīļa dalībnieku sapulcē 

(protokols Nr. 1) ar EUR 11 221 zaudējumiem. Pašvaldības daļa atbilstoši līdzdalības procentiem ir 

EUR 10 926. 

Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu ir izvērtēta atbilstoši 

2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un 

centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu 

informāciju” un, lai optimizētu pašvaldības kapitālsabiedrību darbību komunālo pakalpojumu 

sniegšanā iedzīvotājiem un sekmētu pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju, Babītes novada 

pašvaldības dome nolēma likvidēt SIA “Komunālie pakalpojumi”. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 

datiem sabiedrība likvidēta 2017. gada 19. janvārī. 

 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – SIA „R20”. Līdzdalības uzskaites metode ir 

pašu kapitāla metode. Aprēķiniem izmantots 2016. gada pārskats, pēc kura datiem redzams, ka 

uzņēmums 2016. gadu noslēdza ar peļņu. Saskaņā ar 2017. gada 18. aprīļa dalībnieku sapulces 

lēmumu (protokols Nr. 2017/01) peļņu sadalīt, izmaksājot kapitālsabiedrības dalībniekiem 

proporcionāli piederošo daļu skaitam. Nesaņemtās dividendes EUR 9 410 uzskaitītas zembilancē. 

Pārējos ilgtermiņa finanšu ieguldījumos uzskaitīts SIA „Rīgas Apriņķa avīze” ieguldījums. 

Uzskaites metode – izmaksu metode. Uzņēmums pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 79 

apmērā. Pārskata perioda beigās ieguldījuma apmērā (EUR 1 075) ir izveidots vērtības 

samazinājums, jo uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls.  

Babītes novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu atsavināt piederošās SIA „Rīgas 

Apriņķa avīze” 756 kapitāla daļas, taču līdz šim brīdim nav izdevies. 

 

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 

2015.gada 

budžeta 

izpilde, euro 

2016.gada 

budžeta 

izpilde, euro 

Plāns 

2017.gadam, 

euro 

PAMATBUDŽETS 

 

IEŅĒMUMI 13 045 194 13 071 584 13 287 834 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 11 136 747 11 004 226 11 682 971 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 160 302 113 686 48 861 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 239 501 252 429 238 227 

5.0. Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti 1 508 644 1 701 243 1 317 775 

 

IZDEVUMI 12 638 391 13 338 719 14 688 232 



1.0. Uzturēšanas izdevumi 9 703 899 10 510 957 11 942 452 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 7 283 302 8 298 826 9 013 239 

1.2. Procentu izdevumi (4000) 45 208 9 513 3 700 

1.3. Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 308 510 261 447 323 563 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7000) 2 066 879 1 941 171 2 601 950 

2.0. Kapitālie izdevumi  2 934 492 2 827 762 2 745 780 

2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000) 2 934 492 2 827 762 2 745 780 

 

FINANSĒŠANA 406 803 -267 135 -1 400 398 

 

Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 2 332 568 2 090 401 1 623 374 

 

Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 2 090 401 1 623 374   

 

Saņemto aizņēmumu atmaksa (-)  200 000 222 976 

 

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā (-) 1 614 -108  

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

IEŅĒMUMI 245 480 261 017 261 858 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 24 070 22 159 23 000 

5.0. Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti 221 410 238 858 238 858 

 

IZDEVUMI 220 152 216 686 412 058 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 134 048 135 077 268 196 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 134 048 135 077 268 196 

2.0. Kapitālie izdevumi  86 104 81 609 143 862 

2.1. Pamatkapitāla veidošana (5000) 86 104 81 609 143 862 

 

FINANSĒŠANA 25 328 44 331 -150 200 

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā 110 541 105 869 150 200 

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās 105 869 150 200   

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS 

 IEŅĒMUMI 2 440 2 253  

6.0. Ziedojumi un dāvinājumi 2 440 2 253  

 IZDEVUMI 2 440 1 628 625 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 1 628 625 

1.3. Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 2 438   625 

 FINANSĒŠANA  625 -625 

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā    625 

 Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās  625   

 

Babītes novada pašvaldības finanšu saistības veido: 

2002. gadā noslēgtais galvojuma līgums ar privātpersonu studējošā kredīta nodrošinājumam. 

Privātpersona savas saistības sedz savlaicīgi un bankas noteiktajos termiņos. Neatmaksātais 

atlikums EUR 411. 

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

izmaksāti EUR 5 517. 

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

Pamatsummas atlikums 2016. gada 31. decembrī – EUR 379 097. 

2012. gadā Babītes novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts 

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

īstenošanai. Pamatsummas neatmaksātais atlikums 2016. gada 31. decembrī – EUR 1 176 211. 



2014. gadā pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

EUR 200 000 apmērā nedzīvojamās ēkas ATC rekonstrukcijai par Babītes mūzikas skolu un 

bibliotēku. Pamatsummas atlikums pārskata perioda beigās EUR 111 120. 

2014. gadā pašvaldība noslēdza vēl vienu aizņēmuma līgumu par EUR 266 732 projekta 

"Liepu alejas rekonstrukcija Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā" īstenošanai. Pamatsummas 

atlikums pārskata perioda beigās EUR 156 910. 

 

Informācija par pašvaldības finanšu saistībām apkopota tabulā Nr.5. 

 

 

Tabula Nr.5 

 

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 

 

Gads 

Plānotie aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumi, galvojuma maksājumi, euro 

Pašvaldības 

pamat-
budžeta 

ieņēmumi 

bez 
mērķdotā-

cijām un 

iemaksām 
PFIF, euro 

Saistību 

apjoms 
% no 

pašvaldī-

bas 
pamat-

budžeta 

ieņēmu-
miem 

Galvojums 

studējošā 
kredīta 

nodrošinā-

jumam 
09.12.2002. 

līgums 

Galvojums 
studiju 

kredītam, 

13.05.2014. 
līgums 

Sporta zāles 

celtniecībai 
Salas 

pagastā 

Kohēzijas 

fonda 
projekta 

“Ūdens 

saimniecības 
pakalpojumu 

attīstība 

Babītes 
pagastā” 

īstenošanai 

Prioritārā 

investīciju 

projekta 
“Nedzīvoja-

mās ēkas 

ATC rekon-
strukcija par 

Babītes 

mūzikas 
skolu un 

bibliotēku” 

īstenošanai 

Projekta 

“Liepu alejas 

rekonstruk-
cija Babītē, 

Babītes 

pagastā, 
Babītes 

novadā” 

īstenošanai 

Babītes 

novada 

pašvaldības 

saistības 

kopā 

2016.        10 127 741  

2017. 171 618 41 179 81 885 44 948 63 364 232 165  2.29 

2018. 171 618 40 919 81 387 44 781 63 176 231 052  2.28 

2019. 99 618 40 800 81 007 22 335 31 519 176 378  1.74 

2020.  618 40 681 80 628   121 927  1.20 

2021.  618 40 562 80 248   121 428  1.20 

2022.  618 40 443 79 869   120 930  1.19 

2023.  618 40 324 79 489   120 431  1.19 

2024.  618 40 205 79 110   119 933  1.18 

2025.  618 40 086 78 731   119 435  1.18 

2026.  616 20 014 78 351   98 981  0.98 

2027.    77 972   77 972  0.77 

2028.    77 592   77 592  0.77 

2029.    77 213   77 213  0.76 

2030.    76 834   76 834  0.76 

turpm.g.    114 579   114 579   

Kopā 441 6 178 385 213 1 224 895 112 064 158 059 1 886 850   



Informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem apkopota tabulās (ar grafiskajiem pielikumiem) Nr.6 līdz Nr.10. 
 

Tabula Nr.6 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā, EUR 

 

    Ieņēmumi no 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokļa 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

Valsts budžeta 

transferti 

Pašvaldību 

budžetu 

transferti 

Iestādes 

ieņēmumi 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
Kopā 

9256929,23 1747296,39 1451415,58 249828,33 252428,45 113831,09 13071729,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabula Nr.7 

 

Nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā, 

EUR 

 

    

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības 

un īpašuma 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas nodevas 

Naudas 

sodi un 

sankcijas 

Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, 

pārdošanas un no 

nodokļu 

pamatparāda 

kapitalizācijas 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi  
Kopā 

9859,93 54485,03 5426,00 36072 7950 113792,96 

 
 

 



 

Tabula Nr.8 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016. gadā, EUR 

 

 
Vispārējie 

valdības dienesti 

Ekonomiskā 

darbība 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

Izglītība 
Sociālā 

aizsardzība 

Atpūta, 

kultūra un 

sports 

Kopā 

2977137,19 704972,11 1266866,21 6096128,76 900704,36 1392910,69 13338719,32 

 
 

 



 

Tabula Nr.9 

 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2016. gadā, EUR 

  

Atlīdzība 
Pakalpojumi 

un preces 

Subsīdijas 

un dotācijas 

Procentu 

izdevumi 

Pamatkapitāla 

veidošana 

Sociālie 

pabalsti 

Pašvaldību 

uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 

Kopā 

5142726,33 3157920,04 64316,41 9513,15 2825941,64 197130,34 1941171,41 13338719,32 

 
 

 

 



 

Tabula Nr.10 

 

Vadības dienestu izdevumi 2016. gadā, EUR 

 

  

Administrācija 
Sabiedriskā 

kārtība 

Aizņēmumu 

procentu 

maksājumi 

Maksājumi 

PFIF 
Kopā 

1286749 174688 14605 1501094 2977136 

 
 

 

 



NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 

 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. BNP-16-28/RZ 

 
 
Babītes novada domei 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Babītes novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā konsolidētā ietvertā 
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – 
veidlapa Nr. 1 "Bilance",  

• 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 
veidlapa Nr. 4-3,  

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – 
veidlapa Nr. 4-1, 

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. 
punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata 
skaidrojumu. 
 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, 
kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav 
konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Babītes novada Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās 
konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 
2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

 
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(turpmāk – SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 
veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP 
kodeksā un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās 
ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 
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Ziņošana par citu informāciju 
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto 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.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata 
informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita 
veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību 
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 
Papildus tam, saskaņā ar Latvijas Repulikas Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir 
sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 
15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto 
finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles 
sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams 
sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas 
neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto 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 vadība neplāno 
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā 
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu 
pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 
nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ 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 SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. 
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var 
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko 
lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus 
un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 
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• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas 
vai kļūdas dēļ izraisītās 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 neatbilstības 
krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo 
krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar 
nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• 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, vai, ja 
šāda informācija 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; 

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 
atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 
iesaistīto finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 
Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 
pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 
skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus 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@auditadvice.lv 
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3. PERSONĀLS 

 

Pašvaldības administrācijā 2016.gada sākumā noteiktas 60 amata likmes. Ar 01.08.2016. 

izveidots Nekustamo īpašumu administratora amats, ar 01.09.2016. atvērta papildus viena 

Sabiedrisko attiecību speciālista amata vieta. 2016.gada beigās 62 amata likmes. 

2016.gadā tika atbrīvoti 8 darbinieki, pieņemti 7 darbinieki. Ilgstošā prombūtnē (bērna kopšanas 

atvaļinājumā) 5 darbinieces. Darbinieku skaits vidēji gadā 57. 

 

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 2016. 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. 2016. gadā veikta mājaslapas papildināšana ar jaunām lapām, atjaunots publicētās 

informācijas saturs, kā arī koriģēts sadaļu strukturējums. Mājaslapas lietotāju skaits 2016. 

gadā ir strauji audzis, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, un sasniedza 71 636. ); 

2. Pašvaldības informatīvais izdevums „Babītes Ziņas”   

(Izdevuma tirāža - 3450 eksemplāru; tiek izdots vienu reizi mēnesī un nogādāts Babītes 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 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, 2016. gada nogalē sasniedzot 912.);  

4. Informācijas stendi Pašvaldības administrācijas ēkās un novada teritorijā:  

(Pašvaldības institūciju paziņojumi (drukātā veidā) tiek izvietoti Pašvaldības informācijas 

stendos. Arī privātos sludinājumus 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 (2016. gadā tika izveidotas piecas Pašvaldības īsfilmas, kas publicētas mājaslapā 

www.babite.lv  ar sociālās vietnes Youtube.com starpniecību); 

7. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv (portālā ir publicēti un 2016. 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, 

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/
http://www.latvija.lv/
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publicējot  oficiālus paziņojumus vai citu informāciju,  Pašvaldības vārds 2016. 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”, portāls 1188.lv, Latvijas Neatkarīgā televīzija u.c.). 

 

Babītes novada iedzīvotāju iesaistes veicināšanai 2016.gadā novadā tika organizēts 

fotokonkurss, vairāki pasākumi E-prasmju nedēļas ietvaros, Ēnu diena, kā arī citi pasākumi. 

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 

 

2017.gadā kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti EUR 13 287 834 apmērā, tai 

skaitā nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2017.gada 

31.augustam, mācību maksa Babītes mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas, bet izdevumi EUR 14 688 232 

apmērā, jo uzkrājums no iepriekšējā gada EUR 1 623 374, savukārt finanšu saistības ( aizņēmuma 

atmaksa) EUR 222 976 apmērā. 

2017.gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti EUR 11 682 971, kas ir 

par EUR 678 746 vairāk kā ienākumi 2016.gadā, no tiem EUR 10 159 689 iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, bet EUR 1 523 282 nekustamā īpašuma nodoklis. Iemaksas pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā sastāda EUR 2 106 024, kas ir par EUR 604 930, jeb 40,3% vairāk kā 

2016.gadā, un tas sastāda 20,73 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumiem.  

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 261 858 apmērā, no tiem EUR 238 858 

valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un dabas resursu nodoklis EUR 23 000 apmērā. 

2017.gadā tiks uzsākts vērienīgs investīciju projekts -  Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, 

izbūvējot četru stāvu piebūvi ar kopējo platību 4000 m² platībā, lai 2018.gadā nodrošinātu 

izglītojamos ar klašu telpām. Šī projekta finansēšanai, apmēram EUR 3 500 000 apmērā, paredzēts 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Tāpat paredzēts uzsākt nekustamā īpašuma “Mildas” Babītes ciemā 

pārbūvi, pārbūvējot bijušās pasta un telefonu centrāles ēkas par pašvaldības dzīvokļu ēkām 

sociālajām vajadzībām. Projekta kopējas izmaksas ap EUR 1 109 000, kura finansēšanai paredzēts 

ņemt aizņēmumu valsts kasē, vai finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2017.gadā turpināsies 

un tiks pabeigti ēkas “Vietvalži” pārbūves darbi Spuņciemā, Salas pagastā un ēkas Liepu alejā 17, 

Babītes ciemā. 2016.gadā tika iegādāts nekustamais īpašums “Salve” Spuņciemā, Salas pagastā un 

2017.gadā plānots izstrādāt ēkas pārbūves projektu, paredzot telpas pašvaldības bibliotēkai, 

Sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības administrācijai. 

Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai no autoceļu fonda 

līdzekļiem plānots ieguldīt EUR 334 662, jo atlikums no 2016.gada EUR 95 804. No autoceļu 

fonda līdzekļiem paredzēts finansēt apgaismotas gājēju ietves būvniecību gar valsts autoceļu V 10 

Babīte - Vārnukrogs līdz Gravu ielai Spilves ciemā. 

Izstrādāti pārbūves projekti Meža ielai un Bērzu ielai Babītes ciemā, piebraucamajiem ceļiem 

Piņķu ciemā, kā arī Spuņciema ielai Salas pagastā. Ja dažādu iepirkumu procedūru rezultātā 

atbrīvosies finanšu līdzekļi un tiks piešķirts aizņēmums nekustamā īpašuma “Mildas” pārbūvei, tad 

iespēju robežās 2017.gadā tiks realizēta šo pašvaldības ielu un ceļu pārbūve no pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. Plānots izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas un piebraucamā ceļa pie 

ēkas Centra ielā 2, Piņķos pārbūvei, Ķiršu ielas un Mēness ielas posma pārbūvei Babītē, Vārpu ceļa 

http://www.aprinkis.lv/
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pārbūvei Dzilnuciemā, autoceļa Annas – Vīkuļi pārbūvei, kura pārbūvei paredzēts  ES 

līdzfinansējums, kā arī Kļavu ceļa un Straupes ceļa posmam Salas pagastā. Ja minētais aizdevums 

netiks piešķirts, tad projektu realizācija tiks pārcelta uz 2018. un 2019.gadu. 

2017.gadā paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Atpūtas un Skolas ielās Piņķu ciemā, jo 

šobrīd gaismas ķermeņi izvietoti Centrālajiem elektrotīkliem piederošajos elektroapgādes balstos, 

kurus paredzēts demontēt. 

2017.gadā no pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un 

pakalpojumu apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi EUR 297 640 apmērā. Lai nodrošinātu 

kvalitatīvāku pašvaldības Sociālā dienesta darbu, paredzēts, ka 2017.gadā Sociālā dienesta 

darbiniekiem būs pastāvīgas telpas pārbūvētajā ēkā Liepu alejā 17, Babītes ciemā.  

2017.gada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums EUR 50 000 kapsētas teritorijas 

paplašināšanai un labiekārtošanai Salas pagastā. 

2016./2017. mācību gadā 422 novadā deklarētie  bērni saņem līdzfinansējumu privāto 

pirmsskolas izglītības iestāžu  apmeklējumam,  90 bērni saņem līdzfinansējumu mācībām privātās 

vispārizglītojošās skolās, 213 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas 

atvieglojumus izglītības iestādēs (50% no kopējās summas pirmsskolas izglītības iestādēs un EUR 

1,00 dienā vispārizglītojošajās skolās),  25 bērni saņem līdzfinansējumu 50% apmērā mācībām 

Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās. 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums” 2017.gadā Piņķos plāno uzbūvēt jaunu 

modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī  telpas tehniskajam personālam, bet par rīcību 

ar veco katlumājas ēku lems pašvaldības dome.  

Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2017.gadā iespējams 

nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi . 

2018.gadā plānots nodot ekspluatācijā piebūvi Babītes vidusskolas ēkai un ja tiks piešķirts ES 

līdzfinansējums, uzsākt sporta stadiona pārbūvi pie Babītes vidusskolas. Tāpat plānots realizēt ēkas 

“Salves” Spuņciemā pārbūves projektu, izbūvējot telpas pašvaldības bibliotēkai, Sociālā dienestam, 

dienas centram un pašvaldības administrācijai, tādejādi atbrīvojot telpas Salas sākumskolas ēkā 

“Pīlādzīši”. Ņemot vērā, ka 2016.gadā izstrādāts tehniskais projekts Dzilnupes poldera sūkņu 

stacijas pārbūvei, tad 2018.gadā jāveic šīs sūkņu stacijas pārbūve. 2018.gadā jāturpina pašvaldības 

ielu un ceļu pārbūves darbi Babītes ciemā, Piņķu ciemā un Sēbru ciemā, kā arī tilta pār Neriņu 

pārbūve. 2018.gadā jāizprojektē notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve Piņķos, jo attīrāmo 

notekūdeņu apjoms tuvākajā laikā sasniegs attīrīšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo apjomu. 

2018.gadā paredzēts realizēt ES līdzfinansētu projektu „Dabas takas izveide pie Babītes 

ezera”, saremontējot Dzilnupes un Trenču polderu dambju virsmu, lai nodrošinātu iespēju 

pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī uzbūvēt divus putnu vērošanas torņus. 

2019.gadā jāturpina pašvaldības ielu un ceļu pārbūve Spuņciemā, Dzilnuciemā un 

Skārduciemā, izbūvējot asfaltbetona segumu, kā arī ielu apgaismojuma izbūve. Atbilstoši projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ilgtermiņa programmai jāizprojektē 

ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīkli Spilves ciema Spilves , Stropu, Silmaču 

ielās un Kleistu ceļā. 

Ņemot vērā pozitīvu ikgadējo demogrāfisko situāciju un mehānisku iedzīvotāju pieaugumu 

migrācijas rezultātā, jāizvērtē jaunas pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības nepieciešamība 

Piņķos. 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
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Pielikums Nr.1 

 

Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas 

 2016.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 862 izglītojamie, 

no tiem, pamatizglītības programmā – 475 izglītojamie, pamatizglītības humanitārā un sociālā 

virziena programmā – 210 izglītojamie, pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programmā - 102 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmā – 42 izglītojamie un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programmā – 33 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 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 

31013011); 

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). 

 

2016./2017.mācību gadā izglītības iestādes 1.,2.,4.,5. un 8.klases turpina apgūt mācību 

priekšmetu “Datorika”, 10.klases izglītojamiem ir iespēja apgūst trešo svešvalodu – spāņu valodu, 

biznesa angļu valodu, komerczinības, kā arī padziļināti bioloģiju un ķīmiju.    

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Izglītības iestādes 2016.gada plānotie finanšu resursi izdevumu segšanai EUR 2 574 717 apmērā, 

t.sk.: 

* mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām EUR 1 002 926, 

* mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 15 744, 

* mērķdotācija 1. – 4. klašu ēdināšanai EUR 103 570, 

* mērķdotācija ESF projektam EUR 10 801, 

* pašvaldības finansējums EUR 1 452 477. 

 

Izglītības iestādes 2016.gada budžeta izdevumi - EUR 2 390 099, t.sk.: 

*        darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un darbiniekiem - EUR 1 544 163; 

*        komandējumiem - EUR 2 694; 

*        pakalpojumiem Izglītības iestādes uzturēšanai un veicamo funkciju nodrošināšanai –  

          EUR 405 752 (t.sk., EUR 80 599 – komunālo pakalpojumu apmaksai); 

*        materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei - EUR 137 541;  

*        preses abonēšanai Izglītības iestādes bibliotēkai - EUR 1 469; 

*        pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem - EUR 263; 

*        pamatkapitāla veidošanai - EUR 185 060;  

*        1.-4.klašu ēdināšanai – EUR 102 932;  

*        stipendijas un naudas balvas skolēniem – EUR 3950; 

*        ES projektam – EUR 6275. 
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Galvenie uzdevumi 

2016./2017.mācību gada galvenie mērķi un uzdevumi:  

1. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide: 

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

mācību satura apguvi pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 

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

balstīta mācību procesa organizēšana:  

2.1. Turpināt datorikas mācību satura aprobāciju 1., 2., 4.,5.un 8.klasēs; 

2.2. 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 “Ēdam 

atbildīgi”; 

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

3.3. Turpināt darbību programmā  “Skolas auglis” un iesaistīties 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. Mērķtiecīgi turpināt gatavoties Latvijas simtgades svinībām; 

4.4. Izstrādāt un īstenot pasākumus, pilnveidojot izglītojamā pilsonisko atbildību ģimenē, 

Izglītības iestādē, novadā, valstī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību, 

cilvēkdrošību; 

4.5. Sekmēt Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošanu atbilstoši 

vecuma posmam; 

4.6.  Veicināt izglītojamo tikumisko attīstību, pozitīvo attieksmju veidošanos, un vērtību 

sistēmas nostiprināšanu; 

4.7. Klašu audzinātājiem sadarbībā ar pedagoģisko personālu veicināt izglītojamo 

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

brīvība, ģimene, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda; 

4.8. Klašu audzinātājiem sadarbībā ar pedagoģisko personālu un vecākiem sekmēt katra 

izglītojamā iesaistīšanos interešu izglītības programmās atbilstoši spējām un vēlmēm. 

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

5.1. Turpināt sadarbību ar Mārupes vidusskolu dabas zinību mācību priekšmetu mācību 

metodikas uzlabošanā un kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura izstrādē; 

5.2. Turpināt dalību projektu programmā  „Datorika”; 

5.3. Veicināt izglītojamo līdzdalību Izglītības iestādes, novada un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 

 

Sasniegumi mācību darbā  

Vidējie rādītāji (%) 12. klases centralizētajos eksāmenos 2015./2016.mācību gadā: 

 

 

Angļu 

valoda 

Mate-

mātika 
Bioloģija 

Krievu 

valoda 

Latviešu 

valoda 
Vēsture Fizika 

Vidējie rādītāji 

izglītības iestādē 

(%) 

74,22 50,39 65,99 84,33 61,83 57,52 59,16 
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Vidējie rādītāji 

vidusskolu grupā 

(%) 

63,80 41,00 61,40 69,10 51,90 58,80 52,90 

Vidējie rādītāji 

lauku izglītības 

iestāžu grupā(%) 

52,00 28,70 53,50 59,90 47,00 37,30 35,30 

Vidējie rādītāji 

valstī(%) 
61,00 36,20 63,30 67,00 51,30 41,90 49,60 

 

Draudzīgā aicinājuma fonds ir apbalvojis Izglītības iestādes vēstures  skolotājus par izciliem  

sasniegumiem vēstures  mācīšanā. 

Draudzīgā aicinājuma veidotajā Latvijas skolu reitingā  mazo skolu grupā Izglītības iestāde 

ierindota 19.vietā.  

 

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos 

Pierīgas novadu mācību priekšmetu  olimpiādēs un valsts un starptautiskos konkursos piedalījušies 

83 izglītojamie. 

8 izglītojamie ieguvuši 1.vietas, 7 izglītojamie – 2.vietas, 12 izglītojamie – 3.vietas, 21 izglītojamais 

– atzinības. 

3 izglītojamie izvirzīti  uz valsts olimpiādēm mācību priekšmetos  – latviešu valodā, bioloģijā un 

vācu valodā. Valsts bioloģijas olimpiādē 10.klases skolniece ieguva 3.vietu. 

3 izglītojamie piedalījās valsts konkursā “Pazīsti savu organismu”. 

Atklātā matemātikas olimpiādē piedalījās 12 skolēni, 1 izglītojamais  ieguva 1.vietu, 1 – 2.vietu, 1 – 

3.vietu un 1 – Atzinību. 

Izglītojamie veiksmīgi piedalījušies starptautiskajos konkursos: „Tik vai ...Cik” sākumskolā un 

„Ķengurs -2016” matemātikā, kurā piedalījās 157 izglītojamie, 33 no tiem ieguva vairāk kā 80%, 

bet 13 – vairāk kā 90% no iespējamiem punktiem. 

6.b klase piedalījās CSDD satiksmes drošības konkursā “Gribu būt mobils!” un saņēma Atzinības 

rakstu.  

9 izglītības iestādes klašu audzinātāji  piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

konkursā pedagogiem par klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanā, 

iesaistoties kustībā „Draudzīga skola”. 3.d klases audzinātāja saņēma Atzinības rakstu par izciliem 

rezultātiem šajā konkursā 1. – 4.klašu grupā. 

 

Sasniegumi konkursos, skatēs, projektos 

Izglītības iestādei ir augstākie sasniegumi – 2.vieta  interešu izglītības skatēs Pierīgas novadu 

apvienībā. 

2015./2016.m.g. Izglītības iestādē tiek piedāvātas 30 interešu izglītības programmas. 

 

Piedalīšanās: 

 

 
Skolā Novadā Pierīgā Reģionā Valstī 

Starptautiski 

projekti 

Konkursi 

Skates 

Koncerti 

Pasākumi 

atbilstoši Izglītības 

iestādes darba 

plānam un interešu 

izglītības 

5 2 2 8 3 
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programmām 

Izstādes 14 2     

Projekti 10 1 1  1  

Sacensības  4 7  1  

Nometnes  1   1  

Čempionāti   1 1 1  

 

Sasniegumi - godalgotās vietas: 

 

 
Novadā Pierīgā Reģionā Valstī Starptautiski 

1.pakāpe  8 1 3 1 

2.pakāpe 1 8 2 1  

3.pakāpe  3  1  

Atzinība 1 1  1  

Laureāti  3    

 

Izglītības iestādes izglītojamie ir realizējuši projektu – atjaunot izglītojamo klubiņu „Iela”. 

Noorganizēti Babītes vidusskolas 35. dzimšanas dienas pasākumi. Piņķu sv.Jāņa baznīcā sadarbībā 

ar Latvijas Kara muzeju organizēta Muzeju nakts.  

Izglītojamo pašpārvalde sadarbojas  ar Olaines 1.vidusskolas pašpārvaldi, Liepājas 

1.ģimnāzijas pašpārvaldi un “Jauniešu māju” Liepājā, ar biedrību “Pierīgas partnerība”, 

“Daudzbērnu ģimeņu biedrību”, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centra un Rīgas Stradiņa 

universitātes studentu pašpārvaldi.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Latvijas Kara 

muzeju, Zemessardzes 17.Pretgaisa aizsardzības bataljonu, Studentu bataljonu, Nacionālo kino 

centru, Latvijas Kinopunktu, Piņķu baznīcas draudzes mācītāju, Babītes novada pašvaldības – 

Kultūrizglītības centru, Mūzikas skolu, bibliotēku, Sociālo dienestu, Dienas centru, u.c. Izglītības 

iestādē notiek izglītojoši pasākumi saskaņā ar Izglītības iestādes darba plānu un tradīcijām. Karjeras 

izglītības ietvaros 5. -12. klašu izglītojamie piedalās Ēnu dienā. 

 

Dalība projektos 

“Starptautiskā putras diena”, “Skolas piens”, “Skolas auglis”, “Erasmus+”, „Dažādība kā izglītības 

un kopienas attīstības resurss”. 

Iesaistīšanās “Eko skolu programmā”, “Zaļās jostas” programmā, “Mammadaba” projektā, 

projektos “Draudzīga skola”, “Junior Achievement Latvija”, “Panākumu universitāte”. 

Tautas deju kolektīvs “Bize” piedalījās XI Internacionālajā mākslas festivālā “Muzite-2016” 

Bulgārijā un pieguva 2.pakāpi un kausu. 

Sadarbība ar Mārupes vidusskolu “Inovatīvas mācību metodes, plānojot mācību stundas un darbu ar 

talantīgiem izglītojamajiem” dabaszinību mācību priekšmetos un matemātikā.  

Visi Izglītības iestādes izglītojamie un darbinieki piedalījās Olimpiskajā dienā. 

Izglītības iestādes 3.un 4.klases turpina dalību projektā “Sporto visa klase”.  

Izglītības iestādē darbojas Izglītības iestādes padome. 
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Sasniegumi sportā 

Pierīgas novadu apvienībā vidusskolu grupā  sporta spēļu kopvērtējumā Izglītības iestāde ir 

ieguvusi 2.vietu.  

 

Izglītības iestādes komandas piedalījušās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

organizētajās sporta sacensībās un ieguvušas sekojošas vietas: 

 

 Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā “A” vecuma grupas 

jauniešiem  
2.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles vieglatlētikas daudzcīņā telpās 

“C” un “D” vecuma grupām  

“C” grupai - 4.vieta 

“D” grupai - 2.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles peldēšanā stafetes 

• “A” grupai 

• “B” grupai 

• “C” grupai 

• “D” grupai 

 

3.vieta 

3.vieta 

2.vieta 

4.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles peldēšanā komandu vērtējumā 

• “A” grupai 

• “B” grupai 

• “C” grupai 

• “D” grupai 

 

3.vieta 

3.vieta 

2.vieta 

4.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles peldēšanā individuālie rezultāti 

• 2.vieta 

• 3.vieta 

 

divas 

trīs 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles pavasara krosa stafetēs 

• “A” grupai 

• “B” grupai 

• “C” grupai 

• “D” grupai 

 

7.vieta 

2.vieta 

1.vieta 

1.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles minifutbolā “D” vecuma 

grupas zēniem 
1.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles “Olimpiskās stafetes” 

• “A” grupai 

• “B” grupai 

• “C” grupai 

 

3.vieta 

2.vieta 

1.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles rudens krosā vidusskolu grupā  

• komandai 

• individuāli 

o 1. vieta 

o 2. vieta 

o 3. Vieta 

 

2.vieta 

 

trīs 

trīs 

viena 
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Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles basketbolā „B” vecuma grupai 3.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles Tautas bumbā meitenēm 5.vieta 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles Tautas bumbā zēniem 4.vieta 

 

Babītes vidusskolas komandas dalība ārpus izglītības iestādes sporta pasākumos: 

 

Babītes vidusskolas un Latvijas Starptautiskās skolas sadraudzības 

sacensības basketbolā zēniem, futbolā zēniem un meitenēm 
7.-11.klases komandas 

“Lāse 2016” 1. posma atlases sacensības ”A” grupas jauniešiem  6. vieta 

Mārupes novada peldēšanas sacensības 1. klasēm 

Individuāli: 

• 1.vieta 

• 2.vieta 

• 3.vieta 

Pretstafete 

Komandu kopvērtējumā 

 

 

trīs 

divas 

četras 

1. vieta 

1. vieta 

Mārupes novada peldēšanas sacensības 2. klasēm  

Individuāli: 

• 1.vieta 

• 2.vieta 

• 3.vieta 

 

 

divas 

viena 

divas 

Babītes novada atklātās sacensības peldēšanā jauniešiem individuāli 

• 1.vieta 

• 2.vieta 

• 3.vieta 

Stafete 

Komandu kopvērtējumā 

 

četras 

sešas 

trīs 

2. vieta 

2. vieta 

 

Sporta pasākumi izglītības iestādē: 

 

Babītes vidusskolas sporta diena 1. - 8. un 10. - 11.klases 

Dalība “Olimpiskā diena 2016” 1. - 12.klases 

Tautas bumbas sacensības starp ceturtajām un piektajām klasēm 

Babītes vidusskolas peldēšanas 

sacensības 
2. – 8.klasēm 

 

3. Personāls 

Izglītības iestādē vidējais darbinieku skaits 2016. gadā - 123 (89 pedagoģiskie darbinieki, 34 

tehniskie darbinieki), no tiem 108 sievietes; atbrīvoti - 25 darbinieki un pieņemti darbā - 34 

darbinieki. 
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Izglītības iestādē ir šādas amatu vienības, kuras finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas 

un Babītes novada pašvaldības finansējuma: 

• pedagogi    - 85,36 likmes 

• direktors un direktora vietnieki  - 6 likmes 

• izglītības psihologs    - 1,3 likmes 

• sociālais pedagogs    - 1 likme 

• speciālais pedagogs    - 2 likmes 

• skolotājs logopēds   - 2 likmes 

• fizioterapeits     - 1 likme 

• bibliotekārs     - 1 likme 

• interešu izglītības skolotāji   - 2,4 likmes 

• peldēšanas skolotājs    - 0,43 likmes 

• skolotājs     - 1 likme 

• skolotāja palīgs   - 1 likme 

• skolotājs pagarinātā grupā   - 6 likmes 

• koncertmeistars    - 1 likme 

• skolas māsa     - 1 likme 

• administratīvi saimnieciskais personāls - 32,27 likmes 

 

Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība: augstākā pedagoģiskā - 80, t.sk. maģistri 

- 35; cita augstākā - 3; vidējā pedagoģiskā - 1; vidējā profesionālā -1; vidējā vispārējā - 4;   

Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām: 

• 24 gadi un jaunāki - 7 

• 24 - 29 gadi  - 15 

• 30 - 39 gadi   - 19 

• 40 - 49 gadi   - 20 

• 50 - 54 gadi   - 8 

• 55 - 59 gadi   - 12 

• 60 gadi un vecāki  - 8 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informāciju par Izglītības iestādes aktualitātēm, organizētajiem pasākumiem, izglītojamo 

sasniegumiem, dalību projektos un konkursos atspoguļojam izglītības interneta vietnē 

www.babitesvidusskola.lv un sociālajā profilā Facebook,  kā arī Babītes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas” un interneta vietnē www.babite.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 – 

Ziemassvētku koncerts Piņķu sv.Jāņa baznīcā, Lāčplēša dienas piemiņas brīdis pie Piņķu kaujai 

veltītā pieminekļa u.c. 

Iesaistoties dažādos projektos un organizējot pieredzes apmaiņu kā izglītojamo, tā arī pedagogu 

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

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

sniedz Izglītības iestādes direktors un sabiedrisko attiecību speciālists. 

Izglītības iestādē katra mēneša pirmajā otrdienā notiek vecāku individuālās sarunas ar 

pedagogu, novembrī tika organizēta Vecāku nedēļa. 

Klašu audzinātāji regulāri – vismaz divas reizes gadā, organizē klases vecāku sapulces, kā 

arī nepieciešamības gadījumos aicina vecākus uz individuālām sarunām. 
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Izglītības iestādē darbojas Izglītības iestādes padome, kuras sastāvā ir vecāki, pedagogi un 

izglītojamo pārstāvji. Padome tiekas četras 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 2017. gadā: 

*papildināt piedāvājumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās; 

*paplašināt interešu izglītības programmu 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 jaunus klašu mēbeļu komplektus izglītojamajiem; 

*iegādāties mācību līdzekļus un informāciju tehnoloģijas inovatīva mācību procesa 

nodrošināšanai; 

*uzsākt darbu pie Izglītības iestādes mācību priekšmetu stundu saraksta un informācijas dēļa 

modernizāciju; 

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

izglītības iestādēs”; 

*uzsākt darbu ESF “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 

*turpināt piedalīties projektā “Sporto visa klase”; 

*turpināt darbu pie Izglītības iestādes pedagogu metodiskā darba popularizēšanas  kolēģu un 

citu izglītības iestāžu vidū; 

*veikt Izglītības iestādes kāpņu, ēdnīcas jumta un izglītojamo tualešu remontu; 

*uzsākt Izglītības iestādes piebūves celtniecību. 
 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas 

2016.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) dibināta 

1990.gada 20.aprīlī kā Salas pagasta bērnudārzs „Pīlādzītis”, kā pamatskola - 1990.gada 

1.septembrī, bet 2010.gada 26.maijā Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par skolas 

reorganizāciju par Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolu. 

Izglītības iestādē īsteno:  

• pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

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

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

mācīšanās traucējumiem (kods 11015611); 

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

attīstības traucējumiem (kods 11015811); 

• vides izglītības programmu. 

Izglītības iestādes galvenās prioritātes: 

• mācību satura individualizācija atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām, balstoties uz 

mācību priekšmetu standartu prasībām; 

• izglītības iestādes tēla pilnveidošana un popularitātes veicināšana apkārtējā sabiedrībā, 

iesaistīšanās starptautiskajos projektos; 

• vecāku iesaistīšana mācību procesā un izglītības iestādes dzīves organizēšanā; 

• atbalsts talantīgo bērnu izaugsmei; 

• mācību tehniskās bāzes pilnveidošana, piesaistot papildus finanšu līdzekļus; 

• pakāpeniska Montessori apmācības ieviešana visās PI grupās un PI skolotāju apmācība.  
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2. Finanšu pārskats un darbības rezultāti 

2016.gada plānotie budžeta resursi izdevumu segšanai    EUR 378 066, t.sk.: 

                 mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām EUR 60 999, 

                 mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 928, 

      mērķdotācija ēdināšanai 1.-4.klasei EUR 7814,  

                 ES projektam Erasmus+ EUR 497, 

                 pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 344, 

                 telpu un lietu noma EUR 465, 

                 Babītes novada pašvaldības finansējums EUR 308 875; 

2016.gada budžeta izdevumi EUR 358 625 t.sk.: 

                 darba samaksa un VSAO iemaksas EUR 280 562, 

                 komandējumu izdevumi EUR 220, 

                 pakalpojumi EUR 28 616, 

                 preces, materiāli, mazvērtīgais inventārs EUR 27 101, 

                 nodokļu maksājumi (PVN) EUR 85, 

                 pamatlīdzekļi EUR 15 990. 

  

Izglītības iestādes budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam budžetam, 

kopējais apjoms izpildīts par 78 %, kas saistīts ar izglītības iestādes vadības maiņu, līdz ar to arī 

budžeta izdevumu pārskatīšanu. Ir papildināta mācību līdzekļu bāze skolai un labiekārtotas 

pirmskolas izglītības grupas. Papildināts rotaļlietu un spēļu krājums PI grupām, mācību līdzekļi 

izglītības iestādes darbam. Minimāli labiekārtotas iestādes telpas un teritorija. 

 Beidzot 2015./2016.mācību gadu PI grupās bija 57 audzēkņi, sākumskolā no 1. – 4.klasei -  

28 skolēni. Bērnu skaits 2016./2017. mācību gada sākumā: PI grupās - 51 audzēknis, no 1. – 4. 

klasei - 29 skolēni. Izglītojamie aktīvi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs matemātikā un 

latviešu valodā, mākslas dienās ‘’Vinnijā’’. PI grupas ‘’ABC’’ audzēkņi piedalījās sporta dienā 

kopā ar PII ‘’Saimīte’’. 2015./2016.mācību gadā piedalījāmies starptautiskajā matemātikas 

olimpiādē „Tik vai Cik?”, saņemot 96 punktus no iespējamiem 100 punktiem, īstenojām Erasmus + 

programmas Eiropas brīvprātīgā darba projektu „Enrich Yourself!” - 3 mēnešus uzņemot savā 

iestādē brīvprātīgo no Slovākijas. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2015./2016.mācību gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Datums Mācību 

priekšmets 

Apguves 

koeficents 

1. 25.02.2016. Dzimtā valoda 0,87 

2. 02.03.2016. Matemātika 0,85 

  Vidējais koeficents: 0,86 

 

2016.gadā izglītības iestādē īstenoja interešu izglītības programmas:  

*  vizuāli plastiskās mākslas pulciņš, 

*  vides pulciņš „Dzīves skola”,  

*  skolēnu  teātra pulciņš „Pīlādzītis”, 

*  PI grupu vokālais ansamblis „Odziņas” un skolēnu ansamblis „Ķekariņš”, 

*  ritma orķestris, 

* PI grupu audzēkņiem un skolēniem - vispārējās fiziskās sagatavotība un florbola pamati,  

* PI grupu audzēkņiem – angļu valoda, ritmika, māla pulciņš, rokdarbi. 
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3. Personāls 

2015./2016. mācību gadā skolā bija nodarbināti 27 darbinieki, no tiem - 23 sievietes, 4 – 

vīrieši. No strādājošiem pamatdarbā bija 25 darbinieki. Pedagoģiskā personāla izglītība: augstākā 

pedagoģiskā – 16, tai skaitā maģistri –4. 

 2016./2017. mācību gadā skolā bija nodarbināti 27 darbinieki, no tiem - 23 sieviete, 4 – 

vīrieši. No strādājošiem pamatdarbā bija 25 darbinieki. Pedagoģiskā personāla izglītība: augstākā 

pedagoģiskā – 16, tai skaitā maģistri – 4. 

 

Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām: 

 

 

Vecums 

 

 

2015./2016. 

mācību gadā 

 

 

2016./2017. 

mācību gadā 

24 un jaunāki 0 0 

25 -29 2 2 

30 - 34 2 1 

35 - 39 2 1 

40 - 44 1 3 

45 – 49  1 0 

50 - 54 3 4 

55 - 59 3 4 

60  - 64 2 1 

65 un vecāki 0 0 

Vīrieši /sievietes 0/16 0/16 

 

4.Komunikācija ar sabiedrību 

Sabiedrības informēšanai ziņas par norisēm Iestādē, tās darbības virzieniem un aktualitātēm 

pirmām kārtām tiek ievietotas interneta vietnē www.facebook.com, kur izglītības iestādei ir 

izveidots savs profils, Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv un 

pašvaldības avīzē „Babītes ziņas”.  

 

5.Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Plānojot budžeta izdevumus 2017.gadam paredzēti pamatizdevumi kopējās darbības 

nodrošināšanai izglītības iestādē, kā arī tās saimniecisko un administratīvo telpu uzlabošanas darbi 

– pagraba telpu iekšējais remonts, datortīkla izveide visā iestādē. Plānots teritorijas ģeodēziskās 

uzmērīšanas darbi, kā arī teritorijas un nojumu rekonstrukcijas projekta izstrāde, lai pakāpeniski 

plānotu izveidot iestādes āra vidi, atbilstoši dažāda vecumposma izglītojamo apmācībai. Esošo lielo 

koku vainagu sakopšanas darbi, veidojot izglītības iestādē drošu un estētisku vidi. 

Paredzēta arī datorklases aprīkojuma iegāde informātikas nodarbībām, kā arī tehniskais 

nodrošinājums administratīvā darba veikšanai, tāpat, protams, plānota materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana gan pirmskolas izglītības grupās, gan skolā. 

Paredzēts izveidot izglītības iestādes mājas lapu, kas pārskatāmi un produktīvi atspoguļotu 

ikdienas darbu iestādē un publiski sniegtu precīzu nepieciešamo informāciju.  

Tāpat arī plānots darbs  iestādē esošās dokumentācijas sakārtošanā, strukturizēšanā un 

arhivēšanā. 

Tiek plānots izveidot skatuves tērpus izglītības iestādes ansambļiem. 

Tiks turpināta pedagogu apmācību Montessori pedagoģijā vēl papildus pirmskolas izglītības 

grupās, neskaitot jau esošo, kur tā jau tiek realizēta. 

Plānoti dziļi pārdomāti iestādes iekšējie pasākumi, kuros lielākais akcents tiks likts uz 

kopēju iestādes izglītojamo, viņu vecāku, izglītības iestādes skolotāju un darbinieku sadarbības 

veicināšanu un arī kopējas izglītības iestādes popularizēšanu. 

http://www.facebook.com/
http://www.babite.lv/
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 Paredzam 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 

2016. 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. 

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

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. Skolas darbības 

pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skola īsteno interešu izglītības programmas. 

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013.gada 7.novembra lēmumu 

Nr. 320-P, Skola ir akreditēta uz 6 gadiem un īsteno 12 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas. 

 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 2016.gadā 

1.  Klavierspēle 30 

2.  Akordeona spēle 4 

3.  Vijoļspēle 12 

4.  Čella spēle 10 

5.  Kokles spēle 17 

6.  Ģitāras spēle 3 

7.  Flautas spēle 9 

8.  Trompetes spēle 4 

9.  Sitaminstrumentu spēle 9 

10.  Klarnetes spēle 5 

11.  Saksofona spēle 4 

12.  Kora klase 3 

Izglītojamo skaits kopā: 110 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Skolas plānotos finanšu resursus budžeta izdevumu segšanai 2016.gadā EUR 314 371 

apmērā veidoja: 

•      dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām EUR 76455 (24,32% no 

visiem finanšu resursiem), un Nacionālā Kultūras centra dotācija „Dzītariņiem” tērpu iegādei un 

kolektīva vadītāja darba samaksai EUR 682 (0.22% no visiem finanšu resursiem), 

•      dotācija no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 197 234 (62.74% no visiem finanšu 

resursiem), 

•      Skolas audzēkņu mācību maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas ieņēmumi EUR 

40 000 (12.72% no visiem finanšu resursiem). 

 

Skolas budžeta izdevumi 2016.gadā bija EUR 306 300 , t.sk.,: 

•      darba samaksa un VSAO iemaksas pedagogiem un darbiniekiem – EUR 257 690 (84.13% no 

visiem izdevumiem), 

•      komandējuma izdevumi - EUR 62 (0.02% no visiem izdevumiem), 

•      pakalpojumi Skolas uzturēšanai – EUR 16 490 (5,38% no visiem izdevumiem), 

•      materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegāde - EUR 9 408 (3,07% no visiem izdevumiem), 
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•      pamatlīdzekļu iegāde – EUR 22 356 (7,30% no visiem izdevumiem), 

•      PVN nodokļu maksājumi – EUR 293 (0.1% no visiem izdevumiem). 

 

Skolas budžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam saskaņā ar grozījumiem 

pārskata gada laikā. Kopējais izdevumu apjoms ir izpildīts par 97.43% no plānotā. 

 

2016. gadā Skolā mācījās 268 audzēkņi, t.sk.: 

• 110 audzēkņi mācījās no 1.-8.klasei; 

• 26 audzēkņi - sagatavošanas klasē; 

• 132 audzēkņi - interešu izglītībā. 

 

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. 

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

gan laureātu vidū un guva godalgotas vietas: 

• Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle audzēkņu valsts konkursa finālā I vieta Kristīnei 

Tukrei, II vieta – Alisei Paulai, III vieta – Robertai Indričānei un Elizabetei Plienei. Atzinības rakstu 

saņēma Kristīne Kozlovska. Audzēknes mācās pie skolotājas Valdas Bagātas. 

• K.F.Amendas starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu 

konkursā Talsos čellu ansamblis (Emīlija Rafaela, Maksims Skibickis, Elizabete Mona Zariņa, Līva 

Šalkovska, skolotāja Anita Roze) ieguva I vietu. 

• 3.mazajā A.Dombrovska konkursā čellists Maksims Skibickis ieguva I vietu, bet Paula 

Lasmanoviča – II vietu. Abi audzēkņi mācās pie skolotājas Anitas Rozes. 

• A.Dvoržāka jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā “Ceļā uz meistarību” I vietu ieguva 

čellistes Paula Lasmanoviča un Linda Plivna (skolotāja Anita Roze). 

• K.Davidova čellistu konkursā Kuldīgā skolotājas Anitas Rozes audzēknis Maksims Skibickis 

ieguva I vietu. 

• VII Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī koklētājas Elizabete 

Pliene un Kristīne Tukre (skolotāja Valda Bagāta) ieņēma attiecīgi I un III vietu. 

• X Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Dobelē I vietu ieguva pianiste Nikola Elīna Sauja 

(skolotāja Diāna Bergmane), bet II vietu – Karolīna Savina (skolotāja Svetlana Timerkana). 

• II vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā “Rojas ritmi” akordeonu duets Zane Fatjanova un 

Marks Bergmanis (skolotāja Anda Bikauniece) ieguva II vietu. 

• VI Starptautiskajā A.Žilinska jauno pianistu konkursā II vietu ieguva Tīna Muceniece, kas mācās 

pie skolotājas Ilzes Poķes. 

• K.Štrāla Starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists” II vietu ieguva Zane Jansone (skolotāja Zīle 

Ūdre) 

• V mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursā Madlienā II vietu 

guva akordeonu duets Marks Bergmanis un Zane Fatjanova (skolotāja Anda Bikauniece) 

• VI Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās 

mūzikas festivālā-konkursā Vēju ritmi skolas sitaminstrumentu ansamblis “Mazais bundzinieks” 

(skolotāja Maija Švēdenberga) ieguva III vietu. 

• XII Starptautiskajā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā III 

vietu ieņēma Nikola Elīna Sauja (skolotāja Svetlana Timerkana) 

• XXI Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Dāvis 

Ludvigs Bikšus (skolotāja Maija Švēdenberga) guva laureāta diplomu un piedalījās konkursa 

noslēguma koncertā “Bravo-Bravissimo” Lielajā Ģildē. 
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3. Personāls 

Skolā turpina strādāt pedagogi ar sekojošām profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm visi ar 

augstāko pedagoģisko izglītību: 

1. kvalitātes pakāpi - 1 pedagogs; 

2. kvalitātes pakāpi - 2 pedagogi; 

 3. kvalitātes pakāpi - 8 pedagogi; 

 4. kvalitātes pakāpi - 2 pedagogi; 

 5. kvalitātes pakāpi - 2 pedagogi. 

 

Skolā 2016.gadā strādāja 23 pedagogi un 2 koncertmeistari.  

Sadalījums pēc vecuma: 

līdz 30 gadiem - 4 pedagogi; 

no 31-49 gadiem – 17 pedagogi un 1 koncertmeistars; 

no 50-59 gadiem – 2 pedagogi un 1 koncertmeistars. 

Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 

direktore – 1 likme; 

direktores vietnieks izglītības jautājumos – 0,75 likmes; 

sekretāre-lietvede - 0,75 likmes. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Par skolas aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri sniegta Babītes novada 

pašvaldības mājas lapā www.babite.lv, izdevumā „Babītes ziņas” un Skolas informatīvajos stendos. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

  2017. 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: 

• Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Vokālā mūzika-

Kora klase un  Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursā; 

• Sadarbībā ar Latvijas situminstrumentālistu-pedagogu asociāciju, PMAF Mazais bundzinieks un 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolu organizēt II Situminstrumentu spēles solistu un ansambļu 

konkursu-festivālu; 

• Stīgu instrumentu audzēkņu dalība Pēterburgas muzikālā lektorija Pikolo koncertnodarbībās; 

• A.Dvoržāka jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā “Ceļā uz meistarību”; 

• VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī; 

• K. F. Amendas starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un 

ansambļu konkursā Talsos; 

• III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā Rojas ritmi; 

• III Starptautiskajā Baltijas jauno mūziķu konkursā; 

• III mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Inčukalnā; 

• I Starptautiskajā konkursā “Музыкальные мальчики” Klaipēdā; 

• Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2017” 

Daugavpilī; 

• Orķestra dalība Mārupes kamermūzikas festivālā; 

• Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu Ansambļu konkursā “Rīgas stīgas 

2017”; 

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

http://www.babite.lv/
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• II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā 

– festivalā Nīcā; 

• V Starptautiskajā P. Stepulis instrumentālās kamermūzikas ansambļu konkursā Šauļos; 

• VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle- 

Kokles spēle audzēkņu konkursā Iecavā; 

• XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānos; 

• I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem Ulbrokā; 

• VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 

Ozolniekos. 

 

  Plānots piedalīties sekojošos sadraudzības koncertos: 

• Pierīgas kokles spēles reģionālajā skatē; 

• Olaines un Babītes Mūzikas skolu draudzības koncertos; 

• Flautas spēles audzēkņu sadraudzības koncertā ar J.Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolu; 

• Klavierspēles klases sadraudzības koncertā Engurē. 

 

Turpināsim sadarbību ar Babītes novada bibliotēku, rīkojot koncertus un piedaloties tās 

organizētajos radošajos pasākumos. Cieši sadarbosimies ar Piņķu sv. Jāņa baznīcu, iesaistot 

audzēkņus koncertos un svētku pasākumos. Viens no svarīgiem notikumiem novadā būs 

Kutūrizglītības centra “Vietvalži” atklāšanas pasākums, kurā uzstāsies Mūzikas skolas audzēkņi un 

pedagogi. Plānota dalība Muzeju nakts pasākumos, uzstājoties Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzejā, kā arī sitaminstrumentu koncerts Kalnciema kvartālā. Bez uzstāšanās ārpus skolas, 

plānojam arī aktīvu skolas koncertdzīvi, organizējot labāko Latvijas mākslinieku un kolektīvu 

uzstāšanos. 

Ņemot vērā pagājušā gada R.Paula un I.Kalniņa mūzikas koncertu popularitāti audzēkņu un 

novada iedzīvotāju vidū, 25.aprīlī rīkosim vieglās un džeza mūzikas koncertu, bet rudenī – 

Z.Liepiņa mūzikas koncertu. Plānots arī turpmāk turpināt šo tradīciju. 

Janvārī plānots organizēt skolā semināru muzikologiem par solfedžo un mūzikas literatūras 

pasniegšanas metodoloģijas aspektiem. 

Uzskatām par nepieciešamu mūzikas skolas mājaslapas izveidošanu, ciešākas saiknes 

izveidošanai ne tikai ar esošajiem un topošajiem audzēkņu vecākiem, bet arī ar novada 

iedzīvotājiem un viesiem. 

Tā kā pieprasījums pēc interešu izglītības programmas krietni pārsniedz mūsu skolas iespēju 

kapacitāti, vēlamies radīt augsni pozitīvai konkurencei novada mūzikas izglītības piedāvājuma 

laukā. Meklēsim veidus piesaistīt interešu izglītības jomai uzņēmīgus cilvēkus, kas daļēji uzņemtos 

sniegt mūzikas pakalpojumus interešu izglītības jomā. 

  Plānots organizēt Babītes Mūzikas skolas gada balvas pasniegšanas pasākumu, kas ir 

augstākais Babītes Mūzikas skolas apbalvojums profesionālās ievirzes audzēkņiem un skolotājiem, 

kā arī audzēkņu dalību izglītojošās vasaras nometnēs, dažādos konkursos, festivālos, meistarklasēs 

un daudzveidīgos koncertos un pasākumos.  

 

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 

2016.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. 
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Iestādes pamatuzdevumi ir pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana, izglītošana un 

sagatavošana pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

 

Iestādes galvenie gada mērķi un uzdevumi: 

I. Mācību un audzināšanas darbā: 

1. Mācību procesa pilnveidošanai pirmsskolas izglītības iestādē izstrādāt mācību priekšmetu 

vielu sadales dažādu vecumu bērnu grupām. 

2. Vides izglītības apguve, pilnveide skolotājiem un bērniem ,darbojoties iestādes Zaļajā skolā 

ar gada galveno tēmu “Mežs”. 

3. Veidot mācību materiālus bērnu patriotiskajai audzināšanai pirmskolā. 

II. Iestādes darbā: 

1. Pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. 

2. Pedagogu metodiskā darba popularizēšana. 

 

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. 

 

Iestādes 2016.gada plānotie budžeta ieņēmumi – EUR 999 592, t.sk.: 

* valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai – EUR 83 142; 

* valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 2422 EUR; 

* pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 914 028. 

 

Iestādes 2016.gada budžeta izdevumi – EUR 905 915, no tiem: 

* atlīdzība – EUR 729 503; 

* pakalpojumi – EUR 106 488; 

* krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs – EUR 48 152; 

* pamatkapitāla veidošana – EUR 21 101, 

* nodokļu maksājumi – EUR 671. 

 

Prioritāte audzināšanas - mācību darbā 2016.gadā - piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošana skolai (2016.gadā mācībām 1.klasē tika sagatavoti 110 audzēkņu). Pakāpeniski 

atjaunot, labiekārtot bērniem āra rotaļu laukumus. Pirmais šāds rotaļu laukums labiekārtots “Pīlēnu” 

un “Mārīšu” grupām. 

 Pārskata gadā Iestāde turpina sadarbību ar individuāli praktizējošiem pedagogiem, kas 

piedāvā plašu licencētu interešu programmu klāstu, t.i., mūziku – ansamblis „Mazās pērlītes” un 

Yamahas mūzikas skola, mākslu – mākslas un keramikas pulciņš, sportu – brīvās cīņas, mūsdienu 

dejas. 

 

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 1 

5. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 2 1 

5. Logopēds 1 1 

6. Izglītības psihologs 0,5 1 

7. angļu valodas skolotājs 1 1 

8. sociālais pedagogs 1 1 

9. Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs 16 17 
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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 1,3 2 

 Kopā: 62,05 61 

 

Personāla iedalījums pēc izglītības: 

 

 
 

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām: 

 
Nr. Vecuma grupas Darbinieku skaits t.sk. sievietes 

1. t.sk. 24 un jaunāki 3 3 

2. 25-29 gadi 5 5 

3. 30-34 gadi 6 6 

4. 35-39 gadi 16 16 

5. 40-44 gadi 6 6 

6. 45-49 gadi 6 6 

7. 50-54 gadi 3 3 

8. 55-59 gadi 9 9 

9. 60-64 gadi 4 4 

10. 65 gadi un vecāki 3  
 Kopā: 61 60 

 

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”. 

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

sporta pārvaldes pirmsskolas skolotājām, gan LU studentiem no sociālo pedagogu apmācību 

programmas, gan citām pirmskolas skolotājām no Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Sadarbojoties ar Babītes novada Sociālo dienestu, tika rīkots labdarības pasākums novada 

vientuļajiem ļaudīm, kā arī bērnu ansamblis “Mazās pērlītes’ iepriecināja senjorus Lieldienu 

koncertā. 

http://www.babite.lv/
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Katru mēnesi sagatavošanas grupas bērni apmeklēja Babītes novada bibliotēku, kur iepazinās ar 

jaunāko bērnu daiļliteratūru, izvēlētās grāmatas tika nogādātas iestādē, tādejādi citi bērni varēja 

iepazīties ar interesantām grāmatām. 

Lai audzinātu bērnos patriotismu, novembrī sadarbībā ar Zemessardzes 17.Pretgaisa 

aizsardzības bataljonu, tika rīkota bērniem tikšanās ar kareivi. 

 

5. Nākamā gada plānotie pasākumi 

1. Pilnveidot un labiekārtot bērnu āra rotaļu laukumus, radīt bērniem atbilstošu, radošu, izzinošu 

vidi.  

2.Turpināt darboties iestādes Zaļajā skolā. 

3.Veikt kosmētisko remontu “Pīlādzīšu” grupas telpās, perspektīvā pārveidojot grupas vidi, 

atbilstošu bērniem, kas uzsāk obligāto piecgadīgo sešgadīgo bērnu apmācības programmu. 

4. Domājot par papildus drošību ziemas laikā, pie katras grupas ieejas uzstādīt uz jumta sniega 

barjeras. 

5. Drošības sistēmas izveidošana uz visām 14 grupu ārdurvīm (kodu sistēmas) 

 

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 

 2016.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – Iestāde) 

dibināta 1992.gada 2.septembrī ar Latvijas Republikas Rīgas rajona Babītes pagasta TDP lēmumu 

„Par Jūrmalas MRS bērnudārza pieņemšanu”. Iestādes juridiskā adrese – Priežu iela 1, Babīte, 

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101. 

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101 1111; Licence Nr. 

V–5626, izsniegta 2012.gada 9.oktobrī). 

 

Iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Stiprināt piederību Latvijai, veicināt latviskās dzīvesziņas, kultūras mantojuma un tradīciju 

izkopšanu. 

2. Veicināt bērnus un vecākus iesaistīties kopīgos pasākumos ārpus Babītes PII teritorijas, lai 

veicinātu saskatīt un atklāt dabas daudzveidību. 

3. Turpināt veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu un uzvedību. Sekmēt izpratni par dabas 

procesiem un cilvēku mijiedarbību starp tiem. 

 

2. Finanšu pārskats un darbības rezultāti  

Iestādes plānotie budžeta ieņēmumi 2016.gadā sastādīja – EUR 708 459, t.sk.: 

• Valsts budžeta mērķdotācija 5-6 apmācība pedagogu darba samaksai – EUR 23 390; 

• Telpu noma – EUR 366; 

• Valsts dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – EUR 757; 

• pašvaldības budžeta līdzekļi - EUR 683 946. 

 

Iestādes budžeta izdevumi 2016.gadā - EUR 666 712, t.sk.: 

•  darba samaksa un VSAO iemaksas darbiniekiem – EUR 192 007,  

• pakalpojumiem – EUR 54 770; 

• krājumiem un materiāliem – EUR 15108; 

• budžeta iestāžu nodokļu maksājumi - EUR 58, 

• pamatkapitāla veidošanai – EUR 404 769. 

 

Prioritāte audzināšanas – mācību darbā 2016gadā - piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošana skolai (2016.gadā mācībām 1.klasē tika sagatavoti 13 audzēkņi).  
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Iestādē 2016.gada bija reģistrēti 71 bērni, no tiem 23 bērni – 5.un 6. gadīgie. 

 

3. Personāls                  
Iestādē 2016.gadā apstiprinātas 11.10 pedagogu amata vienības (nodarbināti 11 pedagogi, 

tajā skaitā – vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 8 pirmsskolas izglītības skolotājas, sporta 

skolotāja, logopēds un mūzikas skolotāja) un 8,4 tehnisko darbinieku amata vienības (uz darba 

līguma pamata šo darbinieku amata pienākumus pildīja 11 darbinieki). Pedagogi savas zināšanas 

regulāri papildina kvalifikācijas celšanas kursos un dažādos semināros.  

Iestādes darbinieku mainība: Darbinieku ilgstošās slimošanas laikā tiek pieņemti jauni 

darbinieki.  

Iestādē strādāja 22 sievietes  un 2 vīrieši šādās vecuma grupās: 

 

līdz 29 gadiem 5 

no 30 līdz 39 gadiem 3 

no 40 līdz 49 gadiem 9 

no 50 līdz 59 gadiem 5 

no 60 līdz 64 gadiem 1 

no 65 gadiem 1 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Par Iestādē veiktajām aktivitātēm un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem tika regulāri 

sniegtas ziņas Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv un avīzē „Babītes 

ziņas”.  

Tika turpināta sadarbība ar Babītes vidusskolas, Babītes mūzikas skolas audzēkņiem un 

pedagogiem. Izveidota sadarbība ar Babītes bibliotēku.  

Sadarbība ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. 

Sadarbība ar “Latvijas dzelzceļš”  - izglītojoša ekskursija un mācību stunda par drošību uz 

dzelzceļa un citi drošības pasākumi dažādās situācijās. 

 Regulāri tika sniegta informācija, rīkoti semināri pieaicinot atbilstošos speciālistus, 

pedagogiem un audzēkņu vecākiem par aktuāliem jautājumiem bērnu audzināšanā, veselības 

veicināšanā (vecāku sanāksmēs un individuālajās pārrunās, atklātajās stundās, svētkos, ekskursijās 

u.tml.), kā arī papildināta un atjaunota informācija Iestādē esošajos informatīvajos stendos.  

 

5. Nākamā gada plānotie pasākumi 

1. Teritorijas apgaismojuma ierīkošana; 

2. Autostāvvietas ierīkošana Babītes PII darbiniekiem un vecākiem; 

3. Bērnu drošībai, veikt vārtu rekonstrukciju, un uz vārtiem ienākot teritorijā uzstādīt drošības 

mehānismus; 

4. Iesaistīties “Erasmus +” mācību mobilitātes projektā par tēmu Brīvdabas pedagoģija 

5.  Paplašināt interešu izglītības iespējas mūsu iestādē; 

6. turpināt darbību Eco skolas programmā. 

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas 

2016.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.gada jūlijā Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka apvienota ar Salas pagasta bibliotēku, kura 

dibināta 1946.gadā, bet Bibliotēku reģistrā - kopš 2004.gada (turpmāk tekstā kopā – Bibliotēka). 

2011.gada novembrī Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu noteikt Bibliotēkas 

Salas nodaļai filiālbibliotēkas statusu no 2012.gada 1.janvāra. 

http://www.babite.lv/
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 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”. 

2012.gada maijā Babītes novada pašvaldības bibliotēka tika akreditēta. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbībās rezultāti 

Bibliotēkas plānotie budžeta ieņēmumi 2016.gadā – EUR 179 705, t.sk.: 

• pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 178 897; 

• bibliotēkas maksas pakalpojumi – EUR 808. 

Bibliotēkas budžeta izdevumi 2016.gadā – EUR 170 417, t.sk.: 

• atlīdzībai – EUR 132 398; 

• komandējumiem – EUR 158; 

• pakalpojumiem – EUR 4 899; 

• inventāram un materiāliem – EUR 5622; 

• grāmatām un žurnāliem – EUR 3 475; 

• nodokļu maksājumi – EUR 64 

• pamatkapitāla veidošanai – EUR 22 101; 

• transferti citām pašvaldībām – EUR 1700. 

 

Latvijā bibliotēkas nozaru attīstībā, līdz ar informācijas tehnoloģiju straujo attīstību, notiek 

kardinālas izmaiņas. Arī Babītes novadā 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 

bibliotēkā 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. Galvenokārt šīs datubāzes 

izmanto studenti, skolotāji, skolēni, lai vienkārši un ātri iegūtu vajadzīgo informāciju 

visdažādākajās jomās. Bibliotēkā ir pieejama informācija par šīm 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 uzmanību, īpaši iepērkot literatūru bērniem, kuras 

krājums ar katru gadu ievērojami palielinās. 

Grāmatu fonda un preses papildināšana notiek kopīgi ar filiālbibliotēku Salas pagastā, tāpat 

notiek regulāra fondu apmaiņa starp bibliotēkām. 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
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No kopējā krājuma 41,5% ir nozaru literatūra, 14% bērnu literatūra. Bibliotēkā 84,3% 

krājumu ir latviešu, 14,8% - krievu valodā un 0,16% - pārējās svešvalodās. 2016.gadā abonēta 

periodika - 109 nosaukumi.  

 Par pašvaldības līdzekļiem 2016.gadā lietotāju vajadzībām iegādāti 4.datori (“Trešā tēva 

dēla” projekta datori ir savu laiku nokalpojuši un pakāpeniski tiek nomainīti ar jauniem).   

Darbinieku profesionālo pilnveidošanu nodrošināja dažādi kursi, semināri un pieredzes 

apmaiņas braucieni, ko regulāri organizēja reģiona galvenā bibliotēka. 

Viena bibliotekāre 2016.gada septembrī sāka apgūt 960 stundu programmu „Bibliotēku 

zinībās”, bet vēl viena – „Informācijas un bibliotēku zinību pamatu” 240 stundu kursu profesionālās 

pilnveides izglītības programmā.  

Piedalījāmies LNB atbalsta biedrības rīkotā konkursa „Pagasta bibliotekārs - Gaismas 

nesējs” apbalvošanas ceremonijā, uz kuru bija nominētas arī piecas mūsu bibliotekāres.  

 

Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu periodā: 

Krājuma 

apjoms 
2014.gads 2015.gads 2016.gads 

 izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā 

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

grāmatas 614 1862 20899 245 1866 22495 417 1888 23966 

periodika 2758 2735 2735 2735 2547 2547 2547 3937 3937 

Kopā: 3372 4599 23636 2980 4413 25069 2964 5832 27937 

Filiālbibliotēkā, Salas pagastā 

grāmatas 646 537 6716 0 576 7292 180 570 7682 

periodika 655 673 673 673 385 385 385 774 774 

Kopā 1301 1201 7399 673 961 7687 565 1344 8466 

   

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

filiālbibliotēku Salas pagastā): 

 
 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Lietotāju skaits 1664 2107 2447 

Izsniegumu skaits 97095 88641 90499 

Apmeklējumu skaits 39072 55540 86483 

    

2016.gadā no novada 10711 iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 20,4% 

iedzīvotāji (2188 bibliotēkas lietotāji). Bērni un jaunieši sastāda 39,7% no Bibliotēkas kopējā 

lasītāju skaita. 

2015.gadā bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaits palielinājās par 40%, bet 2016.gadā vēl 

par 12%. 

Viens no pašvaldību publisko bibliotēku darba pamatvirzieniem ir arī novadpētniecības 

darbs, kas ietver novadpētniecības resursu komplektēšanu, glabāšanu, apkopošanu un nodrošina to 

pieejamību ikvienam interesentam. Tiek veidotas novadpētniecības izstādes no bibliotēkas fondā 

esošajiem materiāliem un vietējo iedzīvotāju radošo darbu izstādes un meklēti kontakti ar 

novadniekiem-novada kultūrvēsturisko bagātību glabātājiem. Laika gaitā plānota novadpētniecības 

vērtīgāko materiālu digitalizācija. 

   

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”. 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
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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 2016/2017. 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. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bibliotēkā ir ievērojami palielinājies tematisko izstāžu 

(par pazīstamu rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku jubilejām, valsts svētku gadadienām un 

nozīmīgām piemiņas dienām) skaits. Tiek veidotas vizuāli pievilcīgas un saturiski bagātas izstādes, 

noformējumā tiek izmantotas gan grāmatas, gan raksti no žurnāliem un arhīva materiāliem, gan citi 

informatīvie materiāli (diski, plates, fotogrāfijas, gleznas), kas rada estētisku baudījumu, piesaista 

lasītāju uzmanību un veicina grāmatu lasīšanas interesi. 

 Sakarā ar Latvijas simtgadi tika izveidots izstāžu cikls „Latvijai – 100” trīs gadu garumā: 

2016. gadā izstādes tēma ir „Latvieši”, 2017. gadā – „Latvijas etnogrāfija”, 2018. gadā – „Tēvzeme 

- Latvija”. Latvijas simtgadei veltītā izstāžu cikla „Latvijai-100’’ 1. izstādi „Latvieši’’ atklāja 

“Daugavas Vanagi Latvijā’’ Kultūras nozares vadītāja un projekta autore Vija Jansone, kas 

pastāstīja par projekta tapšanu un mērķiem. Izstāžu cikla mērķis ir kopā ar literāro grāmatu 

krātuvi - Babītes novada bibliotēku nest pozitīvu informāciju par mūsu tautu un stiprināt mūsos 

ticību, ka Latvija un latviešu jaunrades gars dzīvo cauri gadsimtiem. 

 Literatūras popularizēšanas nolūkos, sabiedrības piesaistīšanai un ieinteresētības 

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

pasākumi: 

- tikšanās ar grāmatu „Kas es esmu “ autoru, eksprezidentu Valdi Zatleru, 

- ar vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu autoru, Pasaules latviešu klaidoņu brālības 

prezidentu, jūrmalnieku Pēteri Strubergu, kas pazīstams arī kā aizrautīgs ceļotājs, kurš 

apceļojis jau 80 valstis, 
- ar rakstnieci Ingunu Baueri literāri tematiskajā pasākumā „Vecpiebalgas iedvesmotā’’,  

- Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Gaismu Latvijai”, kuras mērķis bija vienot novada 

iedzīvotājus, vairojot patriotismu un lepnumu par Latviju, izzinot latviešu spēka zīmes. 

 - godinot Ziemassvētku kauju 99.gadadienu  Bibliotēkā notika atceres pasākums ar vēstures kluba 

“Latviešu karavīrs’’ piedalīšanos. 

   Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība gan ar novada, gan citiem māksliniekiem, tā 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika:  

- novadnieka Laura Siliņa leļļu izstāde „Apkārt pasaulei’; 

- novadnieka fotogrāfa un pasniedzēja Daiņa Matisona personālā izstāde „Antilopes Kanjons 

ASV”; 

- mākslinieču Solvitas Zāles un Māras Kalnišķes keramikas izstādes „Mazās formas” un „Mani 

stāsti mālam” un Sabīnes Lingas gleznu izstāde; 

- kaktusa mājas īpašnieces, adītu un tamborētu kaktusu amata meistares Lolitas Bāleres izstāde 

„Diēta – neēdamas ēdamās lietas’’; 

- Rīgas Kultūras un Tautas mākslas centra „Mazā Ģilde’’ Tautas lietišķās studijas „Nianse’’ ādas 

mākslas darbu izstāde „Rotas un sapņi”.  

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

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

muzicējot un dažādojot pasākuma programmu.  Kā vienu no viesiem atmiņā paliekošākajiem 

pasākumiem var  pieminēt R.Paula dziesmu pēcpusdienu, par godu komponista R.Paula 80 gadu 

jubilejai. Uz pasākumu pulcējās gan lieli, gan mazi. Mūzikas skolas direktores Initas Pūķes 

klavieru mūzikas pavadījumā tika izdziedātas dažādas R.Paula dziesmas no kinofilmām un teātra 

izrādēm. Lasītājiem patika arī vizuāli pievilcīgā un saturiski bagātā R.Paula jubilejas izstāde, kur 

noformējumā tika izmantotas arī agrāk izdotās skaņuplates no privātām kolekcijām. 

http://www.babite.lv/11-novembri-pasakums-biblioteka-gaismu-latvijai/
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Viens no sadarbības partneriem, ar kuru bibliotēka uzsāka sadarbību 2016.gada vasarā, ir 

Babītes sporta komplekss. 

Sporta kompleksa rīkoto vasaras nometņu dalībnieki (bērnu vecums 7-12 gadi) apmeklēja 

bibliotēku visas vasaras garumā. Kopējā nometņu tēma bija „10 dienas apkārt Zemeslodei’’. 

No bibliotēkas krājuma tika izmantoti: bērnu un skolnieku enciklopēdijas, ģeogrāfijas 

enciklopēdijas, Latvijas karte, grāmatas par Latvijas novadiem, dažādu valstu ceļojumu ceļveži, 

ceļojumu apraksti. Īpaši aizraujoša izvērtās „Ģeogrāfijas viktorīna’’, kā arī tēma par 2016.gada 

olimpiskām spēlēm. Bērni un jaunieši no bibliotēkas krājuma esošiem uzziņu materiāliem iepazina 

Brazīlijas ģeogrāfisko novietojumu, floru un faunu. 

Bibliotēkai turpinās ilgstoša un ļoti veiksmīga sadarbība ar bērnudārzu PII „Saimīte”, 

Babīte PII un privāto PII „Vinnijs”. Bērni iepazina jaunumus bērnu literatūrā no jaunieguvumu 

izstādēm, kā arī ar bērnu literatūras klasiku. Liela uzmanība tika pievērsta bērnu  radošajam 

darbam, tika izveidota savdabīga bērnu sacerējumu, zīmējumu, veidojumu un kolāžu kolekcija. 

Par godu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai Babītes novada 

pašvaldības bibliotēkā notika tematiska pēcpusdiena „Ko Tu zini par Latviju?’’. Ar lielu interesi 

bērni noskatījās multiplikācijas filmu ’’Latvietis’’, kur deviņās minūtēs asprātīgi ir izstāstīta pilnīgi 

visa Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Bērni aktīvi iesaistījās sarunās un 

bija pietiekami zinoši jautājumos par Latvijas valsti, tās vēsturi, karogu, himnu, ģerboni, tradīcijām 

un citu raksturīgo, ar ko var lepoties Latvija. Interesi izraisīja arī aktivitāte konkursā “Pārsteidzošie 

fakti par Latviju”.  

Turpinājām risināt problēmas ar datoru atkarīgiem bērniem, iesaistot viņus citās aktivitātēs – 

piedāvājot dažādas galda spēles, presi, saistošu uzziņu literatūru. 

Vislielāko atsauksmi izpelnījās  radošā darbnīca „Korķīšu otrā dzīve’’, kur iedvesmojoties 

no grāmatas, tika radīti interesanti darbiņi no plastmasas korķīšiem. Pusgada garumā bibliotēkā tika 

sakrāti vairāki simti dažādu plastmasas korķīšu, kas vienā dienā pārtapa par daudzveidīgiem 

robotiem. Darba procesā bērni tika rosināti domāt gan tehniski, gan radoši, un vingrināt pirkstiņus 

savienojot dažādās detaļas. Radošās darbnīcas devīze - domāsim dabai draudzīgi un dosim iespēju 

plastmasas korķīšiem būt lietderīgiem! 

Salas pagasta filiālbibliotēka atrodas vienā ēkā ar Salas sākumskolu un pirmskolu, un līdz 

ar to bibliotēkai ar pašvaldības iestādēm ir izveidojusies cieša un sirsnīga sadarbība. Jebkuri skolas/ 

bērnudārza svētki un pasākumi notiek ar bibliotēkas krājuma atbalstu.  

Lielākās aktivitātes 2016.gadā:    

- Tikšanās ar raidījuma Ielas garumā veidotājiem dokumentālās filmas „Salas pagasts. Spuņciema 

iela” uzņemšanas sakarā; 

-  Dzejas dienas ar skolēnu dzejoļu lasījumiem;  

-  skaņuplašu izstāde ( no privātām kolekcijām) - R.Paulam 80;  

- vietējās skolas skolēnu darbu - J.Rozentāla gleznu kopiju izstāde par godu J.Rozentāla 150 gadu 

jubilejai. 

  

4. Nākamā gadā plānotie pasākumi 
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; 

* Bibliotēkas nodaļas „Strazdi” pāreja no vecajām telpām uz rekonstruētām telpām Liepu alejā 17. 
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Babītes sporta kompleksa 

 2016.gada publiskais pārskats 
 

 

1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS 

  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 - Babītes sporta kompleksā (Jūrmalas iela 17, Piņķi) - 2 peldbaseinus, 3 sporta zāles, āra 

sporta laukumu, Spuņciema sporta halli, skeitparkus Piņķos un Spuņciemā, pludmales volejbola 

laukumus Piņķos, profesionālo āra futbola laukumu Piņķos, nestandarta futbola laukumu 

Spuņciemā, strītbola laukumus Spuņciemā un Babītē, āra trenažierus Piņķos, ielu vingrošanas 

komplektus Babītē un Spuņciemā; 

• nodrošināt materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

sporta priekšmeta standartu un licencētu programmu apguvei Babītes vidusskolas un Salas 

sākumskolas audzēkņiem; 

• 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  

2016.gadā Babītes sporta kompleksa budžeta ieņēmumu plāns EUR 965 178, t.sk.: 

• pašvaldības budžeta līdzekļi EUR 832 941; 

• sporta kompleksa sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas par bērnu 

uzturēšanos sporta nometnēs EUR 132 000; 

• Citi nenodokļu ieņēmumi EUR 237. 

2016.gadā Babītes sporta kompleksa sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi un ieņēmumi no 

maksas par bērnu uzturēšanos sporta nometnēs EUR 141 494; un citi pašu nenodokļu ieņēmumi – 

EUR 287. 

 

2016.gadā Babītes sporta kompleksa budžeta izdevumi bija mazāki kā plānots. Izdevumu plāns bija 

EUR 965 178, faktiski izdevumi veikti EUR 844 561 apmērā, t.sk.: 

• atlīdzībai EUR 404 803; 

• mācību, darba un dienesta komandējumi EUR 2 022; 

• pakalpojumiem EUR 162 188; 

• materiāli, preces un inventārs EUR 66 842; 

• budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem EUR 22 514; 

• pamatkapitāla veidošanai EUR 186 192. 

 

3. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI  

Babītes sporta komplekss nodrošina iespēju apmeklēt sporta zāles, āra futbola laukumu un 

peldbaseinus 7 dienas nedēļā, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās. Peldbaseini apmeklētājiem 
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pieejami laika posmā no 02.01.2016. līdz 22.05.2016. un no 12.09.2016. līdz 30.12.16., āra futbola 

laukums no marta līdz novembrim. 

 

Pakalpojumu prioritārā izmantošanas secība: 

• sporta stundu un ārpus stundu nodarbības Babītes vidusskolas skolēniem; 

• sporta nodarbības novada bērniem un jauniešiem; 

• sporta nodarbības novada iedzīvotājiem; 

• sporta kompleksa maksas pakalpojumi. 

 

Sporta kompleksā tiek organizētas mācību-treniņu nodarbības bērniem un jauniešiem, 

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

apstiprinātām interešu izglītības programmām un nodarbību grafikiem.  

Nodarbību apmeklējumu uzskaite tiek veikta mācību darba uzskaites žurnālos. Treneri veic 

uzskaiti par piedalīšanos sacensībās, sporta rezultātiem. Audzēkņu uzņemšana un atskaitīšana 

notiek saskaņā ar Babītes sporta kompleksa 2016. gada 10. oktobra noteikumiem „Iekšējās kārtības 

un drošības noteikumi interešu izglītības grupu audzēkņiem”. 

2016. gadā Babītes sporta kompleksā īstenotas 3 sporta interešu izglītības programmas ar 

pašvaldības finansējumu, kopā 279 audzēkņi: 

✓ florbols  - 63 bērni un jaunieši; 

✓ basketbols - 39 bērni un jaunieši; 

✓ futbols - 177 bērni un jaunieši. 

Organizētas un novadītas 4 vasaras sporta un atpūtas dienas nometnes ,,Piedzīvojumu sala”  

140 bērniem. 

 

Babītes sporta kompleksa audzēkņu augstākie sportiskie  

sasniegumi 2015./2016. mācību gadā: 

 
Florbols 

2. vieta - Latvijas bērnu un jaunatnes florbola čempionāta regulārais turnīrs, U-14 vecuma grupā 

3. vieta - Latvijas bērnu un jaunatnes florbola čempionāts, U-12 vecuma grupā 

3. vieta - Unihoc Riga Cup, U-14 vecuma grupā  

5. vieta - Riga floorball cup, U-14 vecuma grupā 

 

Futbols 

1. vieta - Latvijas Virslīgas čempionāts, sastāvā 7 jaunieši no U-18 vecuma grupas 

1. vieta - Rīgas pilsētas jaunatnes čempionāts, U-9 un U-11 vecuma grupās 

1. vieta - Zēnu futbola festivāls (Salacgrīva), U-10, U-11 un U-12 vecuma grupās 

2. vieta - Rīgas pilsētas jaunatnes čempionāts, U-10 vecuma grupā 

2. vieta - Dobrecova kauss (Liepāja), U-11, vecuma grupā 

2. vieta - Levadia Pirita Cup (Tallina), U-9 un U-11 vecuma grupās 

4. vieta - Dobrecova kauss (Liepāja), U-9, vecuma grupā 

5. vieta - Latvijas IV Olimpiāde (Valmiera), U-18 vecuma grupā 

Babītes novadā organizēti dažādi sporta pasākumi un veikts organizatoriskais darbs 

piedaloties citos sporta pasākumos - novadītas Babītes novada sporta spēles novada iedzīvotājiem, 

strādājošajiem un viesiem. 

 

2016. gadā Babītes novadā organizētās sporta sacensības  

Nr. 

p.k. 
Sporta veids 

Sacensību  

skaits 

Dalībnieku skaits 

vīrieši sievietes bērni 

1. Boulings 1 32 20  

2. Dambrete 2 5 1  
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Vasaras sporta svētku sporta veidu un dalībnieku skaits:  

1. Babītes novada komandas piedalījās Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēlēs. 

Kopvērtējumā izcīnīta 2. vieta. Babītes novadu 18 sporta veidos pārstāvēja 135 dalībnieki t.sk. 44 

sievietes un 92 vīrieši; 

2. Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros novadītas sacensības 2 sporta veidos - peldēšana un 

novuss. Kopā 135 dalībnieki; 

3. novadītas 7 republikas mēroga sacensības novusā un 5 volejbolā; 

4. organizētas 2 starptautiska mēroga sacensības - volejbolā un svaru bumbu celšanā; 

5. organizēti un novadīti VASARAS sporta svētki: 

 

 
Sporta veidu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits kopā 

Tajā skaitā 

bērni 

Babītes novadā 13 338 138 

 

Lielais un mazais peldbaseins 

Darba dienās Babītes sporta kompleksa peldbaseinus lielākoties izmanto novada izglītības 

iestādes. Peldbaseinos notiek sporta stundas Babītes vidusskolas izglītojamajiem, peldēšanas 

pulciņu nodarbības un Babītes novadā deklarētiem 5 un 6 gadus veciem bērniem bezmaksas 

peldētapmācība. Darba dienu vakaros maksas pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem. 

 

Peldbaseinu noslogojums 2016.gadā (apmeklējumu skaits) 

 

Peldbaseins 

Babītes 

vidusskolas 

audzēkņi 

Bērnu  

peldētapmācība  

5 - 6 g. 

Maksas 

pakalpojumu 

apmeklētāji 

Lielais peldbaseins 13 005  26 320 

Mazais peldbaseins 3 400 2 250 8 059 

KOPĀ: 16 405 2 250 34 379 

 

Vidēji dienā lielajā peldbaseinā 162 apmeklēji, mazajā baseinā 56 apmeklētāji. 

 

Sporta zāles 

Babītes sporta kompleksā (Jūrmalas iela 17, Piņķi) ir 3 sporta zāles - viena lielā (648m2) un 

divas mazās (133,91m2 un 186,8m2). Lielo un mazās sporta zāles izmanto Babītes vidusskolas 

sporta stundām, pulciņu nodarbībām un skolas sacensībām, kā arī Babītes sporta kompleksa bērnu 

un jauniešu futbola, florbola un basketbola interešu izglītības grupu audzēkņi. Darba dienu vakaros 

3. Futbols 7 16 11 357 

4. Florbols 1   40 

5. Galda spēļu daudzcīņa 2 25 3  

6. Kāršu spēle „zolīte” 5 99 23  

7. Novuss 3 50 17  

8. Peldēšana 2 55 40 98 

9. Pludmales volejbols 4 40   

10. Svarbumbu celšana 1 21 16 9 

11. Svaru stieņa spiešana guļus 1 10 1 7 

12. Šahs 1 4 2 2 

13. Šautriņu mešana 1 6 2  

14. Volejbols 3 140   

KOPĀ: 34 503 136 539 
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lielo sporta zāli izmanto Babītes novada sporta spēļu komandas - futbolā, basketbolā un volejbolā. 

Brīvdienās norisinās dažāda mēroga sacensības, kā arī Baltijas sieviešu volejbola līgas spēles ar 

biedrības ,,Sporta klubs Babīte” sieviešu volejbola komandas dalību. Mazajās sporta zālēs darba 

dienu vakaros norisinās dažādas sportiskas nodarbības - aerobikas, badmintons, veselību veicinošas 

bērnu vingrošanas, deju grupas un galda teniss. 

 

Profesionālais āra futbola laukums (Rīgas iela 1c, Piņķi, Babītes novads) 

Āra futbola laukums tiek izmantots:  

• Babītes vidusskolas sporta stundām un sacensībām;  

• Babītes sporta kompleksa futbola interešu izglītības grupu mācību-treniņu nodarbībām un 

sacensībām;  

• Babītes novada pašvaldības kultūras un sporta pasākumiem;  

• Latvijas starptautiskās skolas (International School of Latvia) ārpusskolas nodarbībām; 

• biedrības ,,Sporta klubs Babīte”  vīriešu futbola komandas treniņiem un Latvijas čempionāta 

spēlēm. 

 

Spuņciema sporta halle (“Pīlādzīši”, Spuņciems, Babītes novads)  

 Spuņciema sporta hallei jānodrošina Salas sākumskolas sporta stundas, pulciņu nodarbības, 

sacensības un kultūras pasākumus, kā arī Babītes sporta kompleksa bērnu un jauniešu futbola un 

florbola interešu izglītības grupu audzēkņu nodarbības un sacensības. 

Lielo sporta zāli par patstāvīgu treniņu un spēļu vietu izmantoja biedrības ,,Sporta klubs 

Babīte” vīriešu florbola komanda (RSU/BABĪTE) dalībai Latvijas 1. līgas čempionātā, kā arī 

nomnieki biedrības „Jūrmalas sports” un „Jūrmalas sports 2”, augstākās un 1. līgas Latvijas 

čempionāta handbola komandas. Ziemas periodā to izmantoja Latvijas virslīgas čempionāta telpu 

futbola komanda „Beitar”, kā arī biedrības “Sporta klubs Babīte” pieaugušo futbola komanda 

treniņiem. 

Savukārt mazo sporta zāli, kā mācību-treniņu nodarbību vietu, izmanto Babītes novada 

dejotāji, dziedātāji un teātra kopa. Mazajā zālē organizētas sanāksmes, radošās darbnīcas un teātra 

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

 

2016. gadā Spuņciema sporta hallē, tika organizēti vairāki Babītes novada kultūras 

pasākumi: 

• Lieldienu pasākums; 

• Latvijas Republikas 98. gadadienai veltīts pasākums; 

• Ziemassvētku pasākums bērniem; 

• Babītes novada pensionāru pasākums; 

• Teātra dienu pasākums. 

. 

2016. gadā Spuņciemā uzstādīta Pump Track trase (skeitparkā), nodota ekspluatācijā āra 

futbola laukuma ģērbtuves ēka ar četrām ģerbtuvēm un dušām Piņķos, veicot rekonstrukciju Babītes 

sporta laukumā izbūvēts strītbola laukums un uzklāts asfalts skeitparkam.  

 

4. PERSONĀLS 

Babītes sporta kompleksā 2016. gada sākumā noteiktas 40,8 amata likmes.  
 

Amata  

nosaukums 

Likme  Amata  

nosaukums 

Likme 

Vadītājs 1  Lietvedis 1 

Vadītāja vietnieks 2  Peldēšanas instruktors 2,7 

Fizioterapeits 0,4  Administrators 4,5 

Medicīnas māsa  2,5  Automobiļa vadītājs 1 

Elektriķis 0,5  Sporta metodiķis 1 
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Strādnieks 3,5  Vecākais sporta treneris 1 

Dežūrapkopējs 4,2  Pulciņa vadītājs 1 

Apkopējs 5  Sporta treneris 9,5 

 

Ar 31.12.2016. likvidēta 1 administratora amata likme un 0,5 strādnieka amata likme.  

2016. gada beigās 39,3 amata likmes. 2016. gadā darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar 9 

darbiniekiem, izbeigtas ar 7 darbiniekiem. 

 

 
 

 
 

Pārskata gadā uz semināriem un kvalifikācijas celšanas / tālākizglītības kursiem nosūtīti  

9 darbinieki. 

 

5. 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. 
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6. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017. GADĀ 

1. Āra futbola laukumā (Rīgas ielā 1c, Piņķos) izveidot nojumi virs tribīnēm (50 sēdvietām) un  

nojumes pie ģērbtuves ēkas ieejām, kā arī izbūvēt aktīvo zibensaizsardzību; 

2. Izveidot skeitparku Babītē; 

3. Stītbola laukuma izbūve pie āra futbola laukuma (Rīgas ielā 1c, Piņķos); 

4. No sporta pasākumiem jaunums ir atbalstīt un līdzfinansēt nakts meža taku skrējienu 

,,Zilonis Babītē 2017”. 

5. Piedalīties Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017. 

6. Turpināt organizēt dienas sporta un atpūtas nometnes bērniem ,,Piedzīvojumu sala”; 

7. Turpināt pilnveidot un attīstīt bērnu un jauniešu interešu izglītību futbolā, florbolā un 

basketbolā. 

 

Kultūrizglītības centra 2016.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. 

 Centra darbības mērķis - sagatavot un koordinēt galvenās kultūras norises novadā, sekmēt 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējību, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo 

amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī.  

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

2016.gadā Kultūrizglītības centrā tika paplašināta amatierkolektīvu darbība, sāka darboties 

vokālie ansambļi “Karameles” un “Ledenītes”.  Amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalījās Valsts 

un reģiona rīkotajās pārbaudes skatēs, iegūstot augstas atzinības.  

Centra amatiermākslas kolektīvi kuros darbojas 328 dalībnieki: 

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta” (D,C) grupas 

• Bērnu tautas deju kolektīvs “Kaspīne” 

• Jauktais koris “Atskaņa” 

• Jauniešu koris “Maska” 

• Deju grupa “Platīns” 

• Vokālais ansamblis ‘’Pīlādzīši” 

• Deju grupa “Gāte” 

• Koklētāju ansamblis “Balti” 

• Amatierteātris “Kalambūrs”  

• Vokālais ansamblis “Karameles” 

• Vokālais ansamblis “Ledenītes” 

Amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalās Centra pasākumos, kā arī gatavo savas radošas 

koncertprogrammas, ar kurām koncertē novadā un ārpus novada. 

2016.gadā tika organizētas 41 kultūras norises no tām 12 maksas un 29 bezmaksas. Kultūras 

norisēs piedalījās 8598 apmeklētāji, no kuriem 6830 bezmaksas pasākumos un, 1768 maksas   

pasākumu apmeklētāji. Dalībnieku skaits kultūras norišu aktivitātēs ir pieaudzis.  

Savu darbību Centrs paplašināja ar kino demostrēšanu. Ar lielu atsaucību tika demostrēti 

divi seansi filmai “Melānijas hronika”, ķā arī “ Ļupatiņi un draugi” un “ Tas, ko viņi neredz”. 

Tradicionāli novadā tiek rīkoti Ziemassvētku kauju atceres pasākumi Antiņu kapos. Kā 

ikkatru gadu jūnija pirmajā nedēļas nogalē notika tradicionālie Bērnu svētki, kuros dienas garumā 

novada ģimenēm ar bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes. 

2016. gada 2.jūlijā novadā notika XV tradicionālais vidējās paaudzes deju festivāls “Soļi 

smiltīs”, kas pulcēja 30 deju kolektīvus no visas Latvijas. Dienas garumā notika ielu koncerti 
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dažādās novada vietās, bet vakarpusē sporta aktivitātes un deju lielkoncerts “ 15 vasaras mirkļi” pie 

Piņķu ūdenskrātuves. 

2016.gadā Babītes novada pašvaldība izsludināja Latvijas simtgadei veltīto pasākumu 

konkursu. Izvērtējot iesniegtos 11 projektus tika apstiprināti seši, piešķirts finansējums par kopējo 

summu EUR 10977,96 no 2017.gada pamatbudžeta izdevumu programmas “Dotācijas kultūrai”.  

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Centra plānotie finanšu resursi budžeta izdevumu segšanai 2016.gadā EUR 375 493, t.sk. : 

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

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

kolektīvu vadītāju darba samaksai EUR 2728; 

• pašvaldības budžeta līdzekļi EUR 360 665; 

• ieņēmumi no biļešu realizācijas EUR 9 600; 

• ieņēmumi par telpu nomu EUR 2 500.             

 

Centra budžeta izdevumi 2016.gadā bija EUR 322 082, t.sk.,: 

• darba samaksa un VSAO iemaksas darbiniekiem - EUR 195 365; 

•     pakalpojumi iestādes uzturēšanai - EUR 79 020;  

•     materiālu, inventāra iegāde – EUR 20 125; 

•     PVN nodokļa maksājumi – EUR 459; 

•     pamatlīdzekļu iegāde – EUR 26 863; 

•     izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei – EUR 250.  

 

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

pārskata gada laikā. 

 

3. Personāls 

Centrā 2016.gadā strādāja 24 darbinieki, no kuriem  8  kolektīvu vadītāji, 1 koncertmeistars, 1 

repetitors, 2 diriģenti, 2 vokālie pedagogi, 2 kormeistars un 8 tehniskie darbinieki. Sadalījums pēc 

vecuma: 

līdz 30 gadiem – 7; 

no 31-49 gadiem – 8; 

no 50-59 gadiem – 7; 

60 un vairāk – 2. 

Likmju skaits tehniskajiem darbiniekiem un vadībai: 

vadītāja – 1 likme; 

vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos – 1 likme; 

sekretāre-lietvede - 0,25 likme; 

apkopējas – 3 likmes; 

garderobistes – 2,5 likmes. 

Darbinieku izglītība: 13 centra darbiniekiem ir augstākā izglītība, bet 10 centra darbiniekiem ir 

vidējā izglītība. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Par Centra aktivitātēm un cita svarīga informācija regulāri sniegta Babītes novada pašvaldības 

mājas lapā internetā www.babite.lv, avīzē „Babītes ziņas” un Centra un Babītes novada pašvaldības 

informatīvajos stendos.  

 

5. Nākamā gadā plānotie pasākumi 

  2017.gadā Babītes novada pašvaldība plāno atvērt Kultūrizglītības centra filiāli Babītes 

novada Salas  pagastā “Vietvalži”, kurā  piedāvāt novada iedzīvotājiem un viesiem daudzpusīgus 

kultūras pasākumus, kā arī iekārtot divas izstādes : vēstures ekspozīciju par Salas pagastu “Burvju 

http://www.babite.lv/
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spogulis”, un memoriālo izstādi par Salas pagasta senu dzimtas pārstāvi, izcilu personību, teātra un 

kino aktieri Eduardu Pāvulu. Filiāles darbībai plānots pieņemt darbā četrus štata darbiniekus - 

kultūras pasākumu organizatoru, izstāžu zāles vadītāju, garderobistu un apkopēju.  

      

Plānotie pasākumi  

• Ziemassvētku kauju simtgadei svinīgs atceres pasākums Antiņu kapsētā, 

•  Starptautiskajai teātra dienai veltīts pasākums 

• Tradicionālie Ģimeņu svētki,  

• Tradīciju pasākumi: Lieldienas, Ielīgošanas svetki, Ziemassvētki, Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi 

• Tēvu dienai veltīs pasākums 

• Senioru dienai veltīts pasākums u.c. 

 

 Sadarbības projekti veltīti Latvijas simtgadei: 

• “ Pa tautastērpu pēdām” 

• “ Gada Daņči” 

• “ Katram savu tautastērpu” 

• “ Mūsu novadnieki Latvijai” 

• “ Novada zīmē” 

• “Mana dziesma Latvijai” 

 

  Tāpat Centrs turpinās organizēt un piedāvāt dažādām auditorijām un vecuma grupām 

maksas pasākumus: izrādes bērniem un pieaugušajiem, koncertus un tikšanās ar māksliniekiem. 

 

Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta  

2016.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 Latvijas Republikas 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 2016.gada budžeta izdevumi – EUR 802 471, t.sk.,:  

• sociālai palīdzībai – EUR 137 914, 

• pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pansionāti, 

bērnu nami u.c.) –EUR 54 867, 

• darbinieku darba algām – EUR 151 406, 

• Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi – EUR 388 878, 

• asistentu pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 69 406. 

 

2016. gada septembrī savas jaunās durvis vēra Sociālais dienests, lai uzlabotu un attīstītu 

novada iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Jaunajās telpās radās iespēja veidot 

dažādu atbalstu grupu, semināru, lekciju u.c. iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamās nodarbības.  

Sociālajā darbā arvien liela uzmanība tika pievērsta ģimenēm ar bērniem. Izvērtējot ģimenes 

sociālās problēmas un vajadzības, tika piesaistīti atbilstoši pakalpojumi un resursi, lai pēc iespējas 

ātrāk atjaunotu ģimenes sociālo funkcionēšanu, kā arī tika izglītoti bērnu vecāki audzināšanas 
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jautājumos. Tika strādāts ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuriem pēc administratīvā 

pārkāpuma vai krimināllietas ierosināšanas tika izveidotas uzvedības sociālās palīdzības un sociālās 

korekcijas programmas.  

 

 Statistikas dati par 2016.gadu:  

 
 

3. Personāls  

Sociālo dienestu vada dienesta vadītājs, kura pakļautībā ir vienpadsmit 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. Izveidota cieša sadarbība ar novada uzņēmējiem novada iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 2017.gadā plānots izveidot divas jaunas amatu vienības: fizioterapeits, ergoterapeits. Plānots 

arī izveidot un nodot ekspluatācijā Dienas centru Babītē. Jauna dienas centra izveide nepieciešama, 

lai uzlabotu novada iedzīvotāju pieejamību sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem. 

Tiks turpināts darbs ar mazaizsargātiem klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība pilnvērtīgai 

funkcionēšanai sabiedrībā.  

   

 

 

 

 

http://www.babite.lv/
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Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālā 

sociālā pakalpojuma centra 2016.gada publiskais pārskats 
 

1. Pamatinformācija 

Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs (turpmāk tekstā – 

DSPC) ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kurš 2014.gada 25.aprīlī ir reģistrēts Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  

DSPC darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju apgūšanu, attīstīšanu, izglītošanu, 

socializēšanu, iespēja pavadīt brīvo laiku gan bērniem, gan pieaugušajiem. DSPC ir apmeklējuši 

bērni (skolas vecuma), jaunieši, māmiņas ar bērniem, darba meklētāji, pensionāri u.c. novada 

iedzīvotāji. 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

DSPC budžeta izdevumi 2016.gadā - EUR 43 733,- t.sk.: 

* darbinieku atlīdzībai – EUR 32 952; 

* pakalpojumiem – EUR 8705; 

* materiāliem, precēm un inventāram – EUR 2067; 

* nodokļu maksājumi – EUR 9. 

 
2016.gadā DSPC kopējo apmeklējumu skaits 5137 (janvārī – 373, februārī – 349, martā – 

407, aprīlī - 473, maijā – 381, jūnijā – 391, jūlijā – 395, augustā – 579, septembrī – 448, oktobrī – 

420, novembrī – 427, decembrī – 494).   

 

DSPC 2016.gadā notika sekojošas aktivitātes: 

• veļas mašīnas pakalpojums izmantots 239 reizes (pakalpojums trūcīgām/maznodrošinātām 

personām); 

• dušas pakalpojums izmantots 150 reizes (pakalpojums trūcīgām/maznodrošinātām 

personām); 

• sniegta palīdzība darbā ar datoru (rēķinu apmaksa, internetbankas lietošana, iesniegumu 

sastādīšana, CV sastādīšana) 24 reizes; 

• no 23.marta līdz 27.martam notika projekts “E-prasmju nedēļa Latvijā”, kur piedalījušies 14 

dalībnieki apgūstot datoru prasmes un papildinot savas zināšanas; 

• notikušas 18 Radošās darbnīcas nodarbības, 126 apmeklējumi laika periodā no 13.01.līdz 

14.12.2016; 

• notikušas Mākslas studijas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, 323 apmeklējumi laikā no 

04.01.2016. līdz 13.12.2016, notikušas 46 nodarbības; 

• Projekta “EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM” ietvaros 

tika izdalīti: 

➢ 23 Individuālo mācību piederumu komplekti; 

➢ 18 Skolas somu komplekti; 

➢ 37 Higiēnas un saimniecības preču komplekti; 

➢ 277 Pārtikas palīdzības komplekti. 

• organizēta sadarbība ar Pārtikas banku “Paēdušai Latvijai”, kopš novembra mēneša, 

izsniegtas 4 pārtikas pakas; 

• sadarbojoties ar Samariešu apvienību, organizēta Gaismu atstarojošo vestu izdale; 

• Rīkoti dažādi pasākumi;  

• organizēta saturīga Brīvā laika pavadīšana kopā ar Latvijas Starptautiskās skolas jauniešiem, 

u.c. 
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3. Personāls 

DSPC darbu veic DSPC vadītāja un viens sociālais darbinieks. DSPC darbiniekiem regulāri 

jāapmeklē profesionālos kvalifikācijas paaugstināšanās kursi, semināri 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. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 Darbinieki turpinās iesākto darbu, piedāvājot pasākumus paaudžu saliedēšanai un 

sociālo prasmju attīstīšanai. Aicināsim interešu grupas izmantot DSPC telpas kā tikšanās vietu. 

 

Babītes novada bāriņtiesas  

2016.gada publiskais pārskats 

 
1. Pamatinformācija 

Babītes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Babītes novada pašvaldības 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Babītes novada domes 

2009.gada 22.jūlija lēmumu un savu darbību uzsāka 2009.gada 28.jūlijā. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses 

un tiesības. Lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību, 

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, 

Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem.  

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic apliecinājumus un Civillikumā paredzētajos 

gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā. 

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti  

Bāriņtiesas budžeta plānotie ieņēmumi 2016.gadam - EUR 61 376, t.sk., 

• pašvaldības piešķirtais finansējums - EUR 59 376, 

• iekasētās valsts nodevas par apliecinājumiem Bāriņtiesā – EUR 2 000. 

 

2016.gada budžeta ieņēmumu izpilde par iekasētajām valsts nodevām – EUR 2240. 

 

2016.gada budžeta kopējie izdevumi – EUR 54500, t.sk.,: 

• darba samaksa un VSAO iemaksas - EUR 51 060; 

•  preces un pakalpojumi EUR 3440. 

 

2016.gadā Bāriņtiesā notikušas 23 (divdesmit trīs) sēdes un pieņemti 38 (trīsdesmit astoņi) 

lēmumi, t.sk.,:  

- 6 lēmumi aizbildnības lietās;  

- 5 lēmumi aizgādības lietās; 

- 11 lēmumi bērnu mantisko interešu nodrošināšanai; 

- sniegti 3 atzinumi pēc tiesu pieprasījuma par bērna aizgādības tiesību realizēšanu un 

saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu; 

- 3 lēmumi adopcijas lietās; 

- 4 lēmumi aizgādnības lietās; 

- 3 lēmumi saistībā ar bērnu ārpusģimenes aprūpi institūcijā; 

- 2 lēmumi audžuģimeņu lietās; 
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- 1 lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu. 

-  

2016.gadā nav pārsūdzēts neviens bāriņtiesas lēmums. 

 

2016.gadā uzsāktas 23 (divdesmit trīs) jaunas lietas, bet kopumā 2016. gadā Bāriņtiesas 

lietvedībā un pārraudzībā bija 60 (sešdesmit) aktīvas lietas: 

- 15 lietas par bērna mantas pārraudzīšanu, 

- 5 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu,  

- 6 adopcijas lietas, 

- 18 aizbildnības lietas, 

- 2 lieta par bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 

- 3 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē, 

- 7 aizgādnības lietas, 

- 3 lietas par atzinuma sniegšanu pēc tiesu pieprasījuma par bērna aizgādības tiesību 

realizēšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu, 

- 1 lieta par viesģimenes statusa piešķiršanu.  

Bāriņtiesas lietvedības reģistros veiktie ieraksti liecina, ka 2016.gadā: 

- veikti 333 notariālie apliecinājumi, 

- saņemti un reģistrēti 239 dokumenti, 

- nosūtīti 262 dokumenti.  

 

3. Personāls 

2016.gadā Bāriņtiesa strādāja šādā sastāvā: 

• Bāriņtiesas priekšsēdētājs (izglītība – augstākā pedagoģiskā), strādā pilnu slodzi,  

• Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (izglītība – augstākā juridiskā), strādā pilnu slodzi,  

• trīs Bāriņtiesas locekļi (diviem locekļiem – augstākā juridiskā izglītība, vienam loceklim – 

augstākā pedagoģiskā izglītība), kuri saņem atalgojumu par nostrādātajām stundām, 

• lietvedības sekretārs, strādā pilnu slodzi. 

 

Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir atbilstoša izglītība. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un 

vietniece 2016.gadā LPMC apguva 24 stundu profesionālās pilnveides mācību programmu 

„Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu 

pilnveides mācību programma”, kā arī zināšanas papildināja, apmeklējot Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotos bezmaksas 

informatīvos seminārus. Bāriņtiesas locekle Ieva Zahare piedalījusies Labklājības ministrijas 

rīkotajā bezmaksas reģionālajā atbalsta seminārā audžuģimenēm un bāriņtiesām, bet Māris 

Kukainis apmeklēja semināru „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, 

kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē, 2016.gada aktuālie jautājumi”. 

Lietvedības sekretāre Agnese Reinharde zināšanas papildināja LPMC rīkotajā seminārā 

„Lietvedības darba organizācija bāriņtiesās”. 

 2016.gada 14.oktobrī bāriņtiesas darbinieki piedalījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācijas rīkotajā Latvijas bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākumā – konferencē 

„Bāriņtiesām 20”, kurā bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilze Barisai tika pasniegts Labklājības ministrijas 

Atzinības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un 

profesionālu darbu bāriņtiesā. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informācija par aktualitātēm Bāriņtiesā ievietota pašvaldības mājas lapā internetā  

www.babite.lv un avīzē „Babītes ziņas”. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi  

 2017.gadā plānots, ka viens bāriņtiesas loceklis apgūs profesionālās pilnveides mācību 

programmu „Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa 

zināšanu pilnveides mācību programma”. 

 Atbilstoši grozījumiem Bāriņtiesu likuma 5.pantā paredzēts nodrošināt supervīzijas 

Bāriņtiesas darbiniekiem, lai uzlabotu darbinieku profesionālo kompetenci un sniegtu psiholoģisko 

atbalstu. 


