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LATVIJAS REPUBLIKA

BABĪTES NOVADA DOME
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv

SĒDES

PROTOKOLA

IZRAKSTS

Babītes novadā

2010.gada 28.aprīlī

Nr. 5

20.§
Par Babītes novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar LR likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 30.panta 3.punktu, LR
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un LR Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra
noteikumiem Nr.1193 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot, „par”13 balsis,
( A.Ence, R.Bērziņa, A.Lukstiņa, N.Antipenko, J.Bērziņš, V.Andrejevs, G.Osis, E.Vinceviča,
I.Liepa, G.Senkāns, R.Auziņš, A.Ēvalds, T.Tračums), „pret”nav, „atturas” nav, Babītes
novada dome nolemj:
Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2009.gada pārskatu.

Sēdes vadītājs

PARAKSTS

Andrejs Ence

IZRAKSTS PAREIZS
Babītes novada pašvaldības
Sekretāre A.Reinharde
Babītes novadā, 09.06.10.
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LATVIJAS REPUBLIKA

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOME
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv

SĒDES

PROTOKOLA

IZRAKSTS

Babītes novadā

2010.gada 30.jūnijā

Nr. 9

37.§
Par Babītes novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktam un 72.pantam,
Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” nosacījumiem Babītes pagasta padome, atklāti balsojot, „par” – 13 balsis
(A.Ence, J.Bērziņš, R.Bērziņa, G.Osis, E.Vinceviča, I.Liepa, A.Ēvalds, T.Tračums,
G.Senkāns, R.Auziņš, A.Lukstiņa, N.Antipenko, V.Andrejevs), „pret”- nav, „atturas” - nav,
Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes pagasta pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu.
2. Pašvaldības izpilddirektorei organizēt publiskā pārskata publicēšanu Latvijas Republikas
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Sēdes vadītājs

PARAKSTS

Andrejs Ence

IZRAKSTS PAREIZS
Babītes novada pašvaldības
sekretāre S.Sviķe
Babītes novadā

4

1. PAMATINFORMĀCIJA
Saskaņā ar LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” stāšanos spēkā, no
2009.gada 1.jūlija, apvienojot Babītes pagastu un Salas pagastu, izveidots Babītes novads.
Babītes novada pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta Nodokļu
maksātāju reģistrā, reģistrācijas Nr. 90000028870, apliecības sērija NM Nr. 0182537, izsniegta
2009.gada 15.jūlijā.
Babītes novada pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, reģistrācijas Nr. LV 90000028870,
apliecības sērija AA Nr. 0187839, izsniegta 2009.gada 15.jūlijā.
Babītes novada pašvaldības juridiskā adrese ir - Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes
novads, LV 2107.
Babītes novada teritorijai ir šāds iedalījums:
1. Babītes pagasts;
2. Salas pagasts.
Par novada teritorijas administratīvo centru noteikts Piņķu ciems.
Babītes novada teritorijā ir 27 ciemi:
- Babītes pagasta teritorijā atrodas sekojoši ciemi: Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi,
Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems,
Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems;
- Salas pagasta teritorijā ir sekojoši ciemi:
Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems , Gātciems,
Pavasari, Kūdra, Kaģi.
Babītes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Babītes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības
institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu
izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, atbilstoši kompetencei ir atbildīga par
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Babītes novada pašvaldības dome ievēlēta atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumam un sastāv no 15 deputātiem, 2009. gadā notika 10 domes sēdes.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, pašvaldības dome no pašvaldības
deputātiem izveidojusi 3 komitejas (skat. tab. Nr.1) un atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai 6 komisijas (skat. tab. Nr.2):
Tab. Nr.1

N.p.k.
1.
2.
3.

Komitejas nosaukums
Finansu komiteja (5 deputāti)
Izglītības un kultūras komiteja (5 deputāti )
Sociālo lietu komiteja ( 5 deputāti )
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Tab. Nr.2

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisijas nosaukums
Administratīvā komisija
Vēlēšanu komisija
Koku ciršanas saskaņošanas komisija
Pašvaldības iepirkumu komisija
Ārkārtējo situāciju operatīvā komisija
Politiski represēto personu statusa noteikšanas un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija

Pašvaldības dome izveidojusi pastarpinātās pārvaldes iestādes:
- Babītes novada pašvaldības Administrācija,
- Babītes novada bāriņtiesa,
- Babītes novada pašvaldības sociālais dienests,
- Babītes vidusskola,
- Salas pamatskola,
- Babītes mūzikas skola,
- Babītes novada Babītes pirmsskolas izglītības iestāde,
- Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”,
- Babītes novada pašvaldības bibliotēka ar nodaļām Babītes pagasta Babītē un Salas
pagastā,
- Babītes sporta komplekss,
- Sporta un kultūras centrs.
Babītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. Pašvaldības kapitālsabiedrībās –
1.1.SIA „Babītes siltums”;
1.2. SIA „Komunālie pakalpojumi”.
2. Privātajās kapitālsabiedrībās –
2.1. SIA „Babītes hokeja halle”;
2.2. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”;
2.3. SIA „R20”.
Babītes novada pašvaldība ir dalībnieks:
1. Biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;
2. Sabiedriskajā organizācijā „Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
3. Sabiedriskajā organizācijā „Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija”.

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti.
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2009. gada 1.jūlijā izveidotā Babītes novada teritorijas platība ir 24193 ha.
Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2010. gada 1. janvārī kopā reģistrēti
5715 īpašumi.
Uzsākot 2010.gadu Babītes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 8949 iedzīvotāji, no
kuriem 7581 cilvēks Babītes pagastā un 1368 cilvēki Salas pagastā. Tomēr šis rādītājs
neatspoguļo faktiski dzīvojošo cilvēku skaitu Babītes novadā, jo pēdējos gados uzceltajās
savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzīvesvieta deklarēta citā novadā.
Tab. Nr.3

Iedzīvotāji

Kopējais iedzīvotāju skaits – deklarētie

01.01. 2009.

31.12. 2009.

7365

8949

No kopējā iedzīvotāju skaita, reģistrējušies Valsts nodarbinātības dienestā kā darba
meklētāji bija 840 cilvēki, kas sastāda 14,1 % no darbspējīgo iedzīvotāju skaita 2010.gada
1.janvārī.
Babītes novads ir iekļauts Zemgales reģiona pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības
projektā un ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanai Babītē, Priežciemā un Piņķos varēs
saņemt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Vairāku gadu garumā notika
šā projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana, bet 2009. gadā tika pabeigta
tehnisko projektu izstrāde, kuru izmaksas LVL 160.000 apmērā sedz pašvaldības SIA „Babītes
siltums”. LR Ministru kabinets noteicis, ka Babītes novada pašvaldība šī projekta realizācijai
saņems LVL 3.502.000 no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, tāpēc jācer, ka LR Vides
ministrija beidzot atļaus uzsākt projekta realizāciju.
No Salas pagasta pašvaldības pārņemts iesāktais projekts ūdenssaimniecības attīstībai
Spuņciemā, projektam paredzēts piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem.
Projekta izstrādes termiņš ir līdz 2010.gada 1.jūnijam un izmaksas LVL 42.000, bet
orientējošās būvniecības izmaksas vairāk kā LVL 700.000, kur iespējamais finansējums no ES
fondiem varētu būt ap LVL 352.000.
2009. gadā, kā ik gadu, Babītes novada pašvaldības budžeta līdzekļi tika novirzīti
investīcijām pašvaldības iestāžu renovācijas un jaunbūvju projektos. 2009. gadā tika veiktas
investīcijas Babītes vidusskolā, Babītes sporta kompleksā, Piņķu pirmsskolas izglītības iestādes
„Saimīte” divu jaunu grupu būvniecībā un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā, Babītes
pirmsskolas izglītības iestādes jumta daļas siltināšanā un pašvaldības Dienas centra izbūvē
Piņķos.
2009. gadā no ceļu fonda pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanā ieguldīti LVL
129.339, bet ielu un ceļu būvprojektu izstrādē LVL 9.718. No pašvaldības pamatbudžeta ielu
un ceļu kārtējā remontā ieguldīti LVL 62.850 (a/b segas atjaunošana Kleistu ceļā 1400m
garumā, a/b seguma atjaunošana Rīgas ielas laukumā pie Centra ielas 3, a/b segas atjaunošana
piebraucamās ielas posmam aiz Babītes vidusskolas), bet ielu, ceļu rekonstrukcijā un
būvniecībā LVL 133.805 (Stropu ielas posms, gājēju celiņi no Rīgas apvedceļa līdz
Sēbruciemam 2,6 km garumā un Bērzu ielā Babītē, sabiedriskā transporta pieturvieta
Priežciemā).
Pēc daudzkārtējiem lūgumiem par valsts budžeta līdzekļiem tika rekonstruēta Rīgas iela
Piņķos, izbūvējot lietus ūdeņu novadi no krustojuma ar Jūrmalas ielu un nodalot Rīgas ielu no
stāvlaukuma, tādejādi uzlabojot satiksmes drošību Piņķu centrā.
Dažādu birokrātisku, no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ, netika uzsākta gājēju tilta
būvniecība pār Rīgas – Jūrmalas autoceļu pie Priežciema, taču 2010.gadā paredzēta tehniskā
projekta izstrāde šim gājējiem paredzētajam tiltam.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un būvniecība veikta Priežciemā un Piņķu
pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” teritorijā par kopējo summu LVL 21.747.
Grāvju un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai, caurteku labošanai un bebru
veidoto dambju likvidēšanai meliorācijas novadgrāvjos izlietoti LVL 12.074.
2009.gadā pašvaldība veica iepirkumu procedūras Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā par LVL 1.137.936, izsludināti 3 konkursi, 16 cenu aptaujas un 43 iepirkumi.
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Tab. Nr.4

Sniegto pakalpojumu veidi

Skaits 2009.g.

KANCELEJA
Saņemti dokumenti:

3848

Nosūtīti sarakstes dokumenti:

1513

Izsniegtas dažādas izziņas:

557

Izdoti rīkojumi:
pamatdarbības jautājumos

99

personāla jautājumos

284

DZIMTSARAKSTA NODAĻA
Reģistrēta laulība Babītes novada pašvaldībā

36

Reģistrēta bērna dzimšana Babītes novada pašvaldībā

66

Reģistrēta miršana Babītes novada pašvaldībā

67

Izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu

8

Uzvārdu, vārdu maiņas

5

Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi

44

Izdotas atkārtotas civilaktu reģistr. apliecības pēc pieprasījuma

25

BŪVVALDE
Izskatīti un izsniegti dokumenti :
par zemes detālplānojumu projektu izstrādi

10

par zemes detālplānojuma projektu apstiprināšanu

23

par zemes ierīcības projektu uzsākšanu

19

par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

13

par būvprojektu saskaņošanu

353

par plānošanas - arhitektūras uzdevumu

130

par būvju pieņemšanu ekspluatācijā

187

par būvatļauju izsniegšanu jaunai būvniecībai

126

par nepabeigtu būvniecību

31

administratīvo pārkāpumu protokoli par būvniecības noteikumu pārkāpšanu

26

SOCIĀLAIS DIENESTS
Sociālā palīdzība :
sniegta kopā (personām)
Pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
(pansionāti, bērnu nami) kopā (personām)

1464
14

BĀRIĽTIESA
notikušas sēdes

24

pieņemti lēmumi

35

Lietas par bērna mantas pārraudzīšanu
Lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē
Latvijā vai ārvalstī
Lietas par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas
izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu

12

Lietas par aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu

5

Adopcijas lietas

6

Aizbildnības lietas

24

8

1
2

Lietas par bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu bērnu ievietošanu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

2

Audžu ģimeņu lietas

1

Aizgādnības lietas

6

Lietas, kurās lēmumi pieņemti pēc tiesu pieprasījuma

5

Veikti notariālie apliecinājumi

260
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INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS BUDŢETU

Rādītāju nosaukums
Klasifikāc.
kods

Salas pagasta un
Babītes pagasta
padomes budţeta
izpilde 2008. gadā

Babītes
novada
pašvaldības
2009.gada
budţeta izpilde

Plāns
2010.gadam

PAMATBUDŢETS
IEĽĒMUMI

5 990 334

5 486 663

5 267 019

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

4 934 627

3 909 638

4 559 916

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

103 568

91 661

40 000

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

112 911

116 242

88 728

5.0.

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti

839 228

1 369 122

578 375

IZDEVUMI

6 471 585

5 196 475

5 625 596

Uzturēšanas izdevumi

4 964 434

4 585 583

4 612 278

Kārtējie izdevumi (1000+2000)

3 541 395

3 116 072

3 256 439

58 415

86 958

47 336

1.0.
1.1.

Procentu izdevumi (4000)
1.3.

Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)

200 162

265 133

284 003

1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti (7000)

1 164 462

1 117 420

1 024 500

Kapitālie izdevumi

1 506 837

610 885

1 013 318

Pamatkapitāla veidošana (5000)
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un pārējie
izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš

1 506 837

610 885

1 013 318

314

7

481 251

-290 188

358 577

1 445 353

630 964

383 311

2.0.
2.1.
3.0.

FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās

630 964

383 311

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

-333 138

-537 841

-24 734

429 286

158 429

101 413

6 856

1 914

1 500

152 058

17 729

SPECIĀLAIS BUDŢETS
IEĽĒMUMI
1.0.

Nodokļu ieņēmumi

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

4.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība

5.0.

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti

268 060

138 786

99 913

IZDEVUMI

344 059

550 033

166 312

1.0.

2 312

Uzturēšanas izdevumi

199 265

540 316

166 312

1.1.

Kārtējie izdevumi (1000+2000)

197 665

132 618

166 312

1.3.

Dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)

1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti (7000)

2.0.
2.1.

1 600
407 698

Kapitālie izdevumi

144 794

9 717

Pamatkapitāla veidošana (5000)

144 794

9 717

FINANSĒŠANA

-85 227

391 604

64 899

Naudas līdzekļu atlikumi perioda sākumā

358 386

448 359

59 782

Naudas līdzekļu atlikumi perioda beigās

448 359

59 782

Izsniegto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa

4 746

3 027

Informācija par Babītes novada pašvaldības domes padotībā esošām iestādēm
pievienota Pielikumā Nr. 1.

10

0

5 117

11

12

3 .PERSONĀLS
Amata vietu skaits pašvaldības administrācijā (t.sk. būvvalde, sabiedriskā kārtība, kultūra,
tehniskie darbinieki), sociālajā dienestā, bāriņtiesā, bibliotēkā - gadā vidēji 74.
2009.gadā pieņemti 19 , atbrīvoti 20 darbinieki.
Izglītība:
augstākā
46

vidējā profesionālā
9

vidējā
21

pamata
2

Vecuma grupas pa gadiem

Sievietes
Vīrieši
kopā

20-29
7
6
13

30-39
8
10
18

40-49
9
7
16

50-59
14
10
24

60 un
7
7

14
12
10
8

Sievietes

6

Vīrieši

4
2
0
20-29

30-39

40-49

50-59

13

60 un

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrības informēšana, kā arī informēšanas aktualizēšana notiek ar dažādu plašsaziņas
līdzekļu palīdzību.





pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietotajos informācijas stendos:
Babītes pagastā - Piņķos, Babītē, Priežuciemā, Spilvē, Dzilnuciemā, Vīkuļos, Beberos;
Salas pagastā – Spuņciemā, Varkaļu ciemā, Gātciemā, Pavasaru ciemā;
Babītes novada pašvaldības avīze „Babītes Ziņas” (tajā tiek publicētas Babītes pagasta
pašvaldības aktualitātes un sniegts ieskats pašvaldības darbībā), kura tiek publicēta vienu
reizi mēnesī un izplatīta visā novada administratīvā teritorijā;
Babītes novada pašvaldības interneta mājas lapa – www.babite.lv;
Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”.

Babītes novada pašvaldība organizē sanāksmes, sapulces un apspriešanas, lai informētu
pašvaldības iedzīvotājus par aktualitātēm, kā arī iesaistot svarīgu notikumu norisēs.
Pašvaldības iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti sniegt savus priekšlikumus un
ierosinājumu par pašvaldības darbību, tās uzlabojumiem gan mutiski, gan rakstiski Babītes
novada pašvaldības Administrācijā.
Babītes novada pašvaldība finansiāli atbalsta pašdarbības kolektīvus un sportistus:
 Babītes jauktais koris „Atskaņa”;
 Deju kolektīvs „Dārta”;
 Deju grupa „Zvaigžņu aka”;
 Jauniešu koris „Maska” ;
 Mūsdienu deju grupa „Platīns”;
 Senioru deju kopa „Gāte”;
 Garīgās mūzikas ansamblis;
 Babītes pagasta pensionāru, politiski represēto personu (PPRP) labdarības biedrība;
 Sporta klubs „Babīte”;
 Babītes novada pašvaldības iedzīvotājus, kuri valsts izlases komandu sastāvā piedalās
dažāda līmeņa čempionātos.

5. PLĀNI 2010. GADAM
2010. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti par LVL
4.506.513, jeb 15,3 % lielāki salīdzinot ar 2009. gada nodokļu ieņēmumiem, bet iemaksas
pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā samazināsies par LVL 133.610, jeb par 16,4 % un
sastādīs LVL 678.500, kas ir 15 % no nodokļu ieņēmumiem.
Līdz ar to Babītes novada pašvaldības plānotie darbi tiks veikti vadoties no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 2010. gadam, kas plānoti LVL 5.267.019, tai skaitā
bez nodokļu ieņēmumiem valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām līdz 2010.gada
31.augustam, bērnu vecāku iemaksas mūzikas skolā, ieņēmumi no pašvaldības institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanas. Atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem, tiek garantēta kompensācija no valsts budžeta, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde
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būs zemāka par 92 %, tomēr 8 % IIN neizpilde ir samērā liels drauds budžeta izpildei valsts
ekonomiskās krīzes situācijā.

2010. gadā plānots finansējums pašvaldības izglītības iestāžu ēku remontiem, tiks
nosiltināti ēku jumti Babītes PII un Salas pamatskolai, paredzēti vairāku klašu telpu remonti
Salas pamatskolā un Babītes vidusskolā, tiks rekonstruēta apkures sistēma vairākās telpās
Piņķu PII „Saimīte”. Salas pamatskolā plānots atjaunot nojumes, rekonstruēt celiņus un
uzbūvēt jaunu žogu skolas teritorijai.
Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem Salas pagastā,
plānots pārbūvēt dažas telpas sporta namā, lai tur izvietotu pašvaldības administrācijas
darbiniekus. Bibliotēkas telpas Salas pamatskolā paredzēts pārcelt uz pirmo stāvu, nodrošinot
tās pieejamību visiem iedzīvotājiem. Pārbūvējot pašvaldības īpašumā esošo ēku, kur atrodas
doktorāts, tiks nodrošinātas telpas Salas pasta nodaļai un pašvaldības SIA „Komunālie
pakalpojumi”, lai Spuņciema iedzīvotājiem pēc šo uzņēmumu pakalpojumiem nebūtu jāmēro
ceļš pāri Rīgas – Ventspils autoceļam. Patreizējā pašvaldības administrācijas ēkā „Kļavas”
paredzēts izbūvēt pašvaldības sociālos dzīvokļus, 2010.gadā izstrādājot pārbūves projektu.
Ielu un ceļu būvniecībā paredzēts izbūvēt Upes ielu Brīvkalnu ciemā, Lieknas ielu Egļu
ciemā, rekonstruēt gājēju celiņus Piņķu ciema centrā, atjaunot asfaltbetona segumu vecajam
Liepājas autoceļam Dzilnuciemā, uzstādīt divās autobusu pieturvietās nojumes, kā arī
rekonstruēt dažus ceļa posmus Salas pagastā.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija plānota Rīgas ielā Piņķos, posmā no Rīgas apvedceļa
līdz krustojumam ar Jūrmalas ielu, Spuņciema ielā un skolas teritorijā Salas pagastā, kā arī
izbūve Smilšu ielā un Bērzu ielā Babītē un Ezermalas ielā Piņķos.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

2010.gada 30.jūnijā
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Pielikums Nr.1

Babītes vidusskolas 2009. gada publiskais pārskats.
1. Pamatinformācija
Babītes vidusskola ir Babītes novada pašvaldības iestāde, kura dibināta 1980. gadā.
Babītes vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītošana. Babītes vidusskola īsteno
mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus:
- pamatizglītības programmā (kods 21011111) un izsniedz apliecības par
pamatizglītību;
- mazākumtautību pamatizglītības programmā (kods 21011121) un izsniedz
apliecības par pamatizglītību;
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods
31011011) un izsniedz apliecības par vidējo izglītību.
Babītes vidusskolas darbības rezultāti un galvenās prioritātes:
- skolēnu mācību darba plānošana, ņemot vērā jaunā vispārējās vidējās izglītības
standarta prasības mācību priekšmetos;
- vecāku un skolas sadarbības aktivizēšana;
- mācīšanas un mācīšanās metožu dažādošana;
- atbalsts karjeras izvēlē;
- disciplīnas un kārtības uzlabošanas skolā;
- mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana;
- skolas darba izvērtēšana, iesaistot visas skolas darbā ieinteresētās personas.
Skola piedāvā 23 interešu izglītības programmas.
2.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Babītes vidusskolas kopējos plānotos 819637,00 LVL finanšu resursus izdevumu
segšanai 2009. gadā veidoja :
-dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām 474473.00 LVL
,kas ir 57,89% no visiem finanšu resursiem;
-dotācija no pašvaldības līdzekļiem 308509,00 LVL , kas ir 37.64% no visiem finanšu
resursiem;
-dotācija no valsts budžeta mācību literatūras iegādei 770,00 LVL, kas ir 0,095% no
visiem finanšu resursiem;
-ES struktūrfondu finansējums 35185,00LVL, kas ir 4,29% LVL no visiem finanšu
resursiem;
-ieņēmumi no telpu nomas Babītes vidusskolā 700,00 LVL, kas ir 0,085% no visiem
finanšu resursiem.
Pamatbudžeta izdevumi.
Babītes vidusskolas pamatbudžeta kopējie izdevumi skolas funkciju veikšanai 2009.
gadā bija 791483,00 LVL, kuru samazinājums salīdzinot ar 2008. gadu ir 11,9%.
Galvenās izdevumu grupas:
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-atlīdzībai, darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem izlietoti 653234,00 LVL;
-pakalpojumiem iestādes uzturēšanai izlietoti 80692.00 LVL;
-materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei izlietoti 27996.00 LVL;
-pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 29225.00 LVL;
-PVN un pabalsta izmaksai izlietoti 330,00LVL.
Babītes vidusskolas pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam,
veicot dažus grozījumus pārskata gada laikā. Kopējais apjoms ir izpildīts par 96,60%.
Plānojot skolas budžeta izdevumus 2010. gadam, ir ņemtas vērā iepriekšējā gada
izmaksas, kā arī ievērotas budžeta apjoma samazināšanas un taupības prasības.
Darbības rezultāti
2008./2009. m.g. Babītes vidusskolā augsti valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu
rezultāt:
A+B+C līmenis
Babītes vidusskolā
79 %
Rīgas rajonā
55 %
Valstī
49,19 %
Latvijas skolu izvērtējumā pēc eksāmenu rezultātiem Babītes vidusskola ir
ierindojusies 11.vietā valsts mērogā.
Rajona un novada olimpiādēs iegūtas:
- 1.vietas - 2
- 2.vietas - 5
- 3.vietas - 5
- atzinības – 9.
3. Personāls
Skolā strādā 60 pedagoģiskie darbinieki un 28 tehniskie darbinieki:
Personāla izglītība:
- vidējā pedagoģiskā - 1
- iegūst augstāko pedagoģisko- 2
- augstākā pedagoģiskā - 49
- cita augstākā - 5
- vidējā profesionālā - 12
- vidējā vispārējā - 10
- pamatizglītība - 9
Personāla mainība:
2009. gada laikā atbrīvoti 20 darbinieki un pieņemti darbā 19 darbinieki.
Personāla sadalījums pa vecuma grupām:
- 20 - 29 gadi - 6
- 30 – 39 gadi - 14
- 40 – 49 gadi - 30
- 50 – 54 gadi - 14
- 55 – 59 gadi - 13
- 60 g. un vecāki- 11
Personāla sadalījums pa dzimuma grupām: sievietes – 76 un vīrieši – 12.
4. Komunikācija ar sabiedrību
Skolā notika skolas konference, kurā piedalījās vecāki, skolotāji un skolēni. Tika
apstiprināta jaunā Skolas padome. Sadarbības pilnveidošanai ar vecākiem ir vienotas
Babītes vidusskolas dienasgrāmatas.
Rudenī un pavasarī bija organizēta Vecāku diena un izdota skolas informatīvā avīze
„Atspulgs”.
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Turpināt skolas līdzdalību ES projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā”. Izbūvēt mājturības kabinetu ar
palīgtelpām. Veikt Babītes vidusskolas bibliotēkas projektēšanu un izbūvi.

Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas
2009.gada
publiskais pārskats
Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas 1.klase dibināta 1990.gada 1.septembrī.
Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas darbības pamatvirziens pirmsskolas
vecuma un skolas vecuma bērnu izglītošana.
Babītes novada pašvaldības Salas pamatskola
* realizē mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus
pamatizglītības programmā (kods 21011111) un līdz 2008./09.m.g. izsniedza apliecības par
pamatizglītību;
* realizē mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus
speciālās pamatizglītības programmu (kods 21015811);
* realizē mācību procesā Latvijas Republikas noteiktos izglītības standartus
pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas darbības rezultāti un galvenās prioritātes:






Veidot skolēnu vērtību orientāciju, prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt
mūžizglītībai un apzinātai karjerai;
skolas un vecāku aktīvas sadarbības uzlabošana;
atbalsts skolēniem ar speciālo pamatizglītības programmu;
skolas personāla kvalitatīva nodarbinātība, kompetence un attīstība;
talantīgo skolēnu izaugsme.

Iestādes darbības rezultāti
*Sasniegumi mācību darbā
2008./09.māc.g. Salas pamatskolā mācījās 45 skolēnu no 1. – 9.klasei un 52 pirmsskolas
izglītības audzēkņu trīs vecuma grupās ( no 2 – 7.g.)
Īstenojot novadu reformu Salas pamatskolā 2009./10.mācību gadā, skolā tika īstenota
pamatizglītības programma (kods 21011111)
no 1. – 7.klasei; speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811) un pirmsskolas
izglītības programma (kods 01011111).
*Sasniegumi rajona olimpiādēs:
Rīgas rajonā – 2. vieta Alternatīvā olimpiādē angļu valodā 8. kl.;
3. vieta Dabaszinību olimpiādē 4. – 6.kl.
Skolēni piedalījās alternatīvā latviešu valodas olimpiādē 4.kl.;
3.kl. kombinēta satura olimpiādē;
starptautiskajā matemātikas konkursā 4.kl. „Tik vai Cik?”
*Audzināšanas darbs un sasniegumi interešu izglītībā:
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Divreiz gadā rudenī un pavasarī notiek vecāku konferences, kurā ir iespēja
tikties ar priekšmetu skolotājiem un administrāciju. Mācību gada laikā vecāki saņem regulāru
informāciju atzīmju izrakstu un informācijas lapu veidā.
2008./09.m.g. Skolā darbojās skolēnu pašpārvalde un Skolas padome.
Skola piedāvāja 5 interešu izglītības programmas.
Salas pamatskolas skolēni piedalījās muzikālajā konkursā „Balsis” un
vizuālās
mākslas konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu”.
2008./09.m.g. vides izglītības pulciņš „Dzīvesskola” piedalījās Mammadaba
meistarklasē.
2009./10.m.g. darbu sāka pagarinātās dienas grupa, kurā bērni varēja piedalīties
arī sporta aktivitātēs.
*Finanšu resursi izdevumu segšanai
2009.gadā 229737 LVL,
t.sk. Mērķdotācijas 78372 LVL,
Mācību grāmatu iegādei 50 LVL,
Maksas pakalpojumi
6900LVL,
Pašvaldības finansējums 144415 LVL.
Pamatbudţeta izdevumi 227770 LVL
*Galvenās izdevumu grupas:
atlīdzībai, darba samaksai un VSAO iemaksām 196588 LVL
pamatlīdzekļi (mācību grāmatas) 49 LVL
preces un pakalpojumi 29558 LVL
ēdināšanas pabalsti 1576 LVL
Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir veikta
atbilstoši plānotajam, veicot dažus grozījumus pārskata gada laikā. Kopējais apjoms ir izpildīts
par 99,10%.
Plānojot skolas budžeta izdevumus 2010. gadam ir ņemtas vērā iepriekšējā gada
izmaksas, plānoto renovācijas darbu izmaksas un ievērotas budžeta apjoma taupības prasības,
kur tas ir iespējams.
Plānots: radot drošu vidi bērniem: atjaunot nožogojumu skolas teritorijā ieklāt bruģi,
veikt siltināšanas darbus jumtam un telpu remontu.
Ir plānots turpināt skolotāju līdzdalību ES projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
* Babītes novada pašvaldības Salas pamatskolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku sastāvs
un izglītība: amata vietu skaits 2008./09.m.g. – 43; 2009./10.m.g. – 27
* Faktiskais vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 42
* Pedagoģiskā personāla izglītība:
vidējā profesionālā – 2 (apgūst augstāko izglītību);
vidējā vispārējā – 1 (apgūst augstāko izglītību);
augstākā pedagoģiskā – 13;
t.sk. maģistri – 2.
*Personāla mainība:
gada laikā atbrīvoti – 17darbinieki
pieņemti darbā – 3 darbinieki
*Pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām:
Gadi
2008./09.m.g.
24 un jaunāki
2
25 – 29
1
30 – 34
3
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2009./10.m.g.
1
0
2

35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 un vecāki
Vīrieši/sievietes

2
2
5
5
1
3
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2
2
3
5
1
0
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Babītes mūzikas skolas 2009.gada publiskais pārskats
1. Pamatinformācija.
Babītes mūzikas skola ir Babītes novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmas. Skolai ir savas telpas, kas atrodas Babītes vidusskolas 4.stāvā un
kokles spēles klase pagrabstāvā. Skolas kopīgā platība 250m2.
Skolas juridiskā adrese – Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanai.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Ar.2009.gada 1.septembri Babītes mūzikas skola īsteno
interešu izglītības programmas.
Kopīgais audzēkņu skaits 2009.gadā ir 122 audzēkņi:
 84 audzēkņi mācās no 1.-8.klasei,
 8 audzēkņi sagatavošanas klasē;
 30 audzēkņi interešu izglītībā (8 audzēkņi ir no Salas pagasta).
Audzēkņu skaitu skolā veido Babītes novada iedzīvotāji.
2. Iestādes darbības rezultāti.
Skolā īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un tālākizglītības
departamenta 7 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, kuras apstiprinātas
2009.gada 11.decembrī. Licences derīguma termiņš 2017.gada 28.jūnijs.
N.p.k.

Programmas nosaukums

Izglītojamo
2009.gadā

1.

Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle

32

2.

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

6

3.

Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle

8

4.

Stīgu instrumentu spēle – čella spēle

11

5.

Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle

12

6.

Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle

9

7.

Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle

6

skaits

Audzēkņi, kas absolvējuši skolu, aktīvi iesaistījušies novada pašdarbības kolektīvos – dzied jauniešu
korī „Maska“, jauktajā korī „Atskaņa“ kā arī citos Babītes vidusskolas un novada kolektīvos.
Skola ir klavierspēles skolotāju asociācijā, Latvijas kokļu biedrībā un Latvijas mūzikas izglītības
iestāžu asociācijā.
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3. Budţeta informācija.
Finanšu resursi izdevumu segšanai.
Babītes mūzikas skolas kopējos 105244,00 LVL finanšu resursus izdevumu segšanai 2009.gadā
veidoja :
Dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām 58713,00 LVL ,kas ir 55,79%
no visiem finanšu resursiem.
Dotācija no pašvaldības līdzekļiem 36116 ,00 LVL , kas ir 34,32% no visiem finanšu resursiem.
Ieņēmumi no Babītes mūzikas skolas audzēkņu mācību maksas un mūzikas instrumentu nomas maksu
10415,00 LVL, kas ir 9.89% no visiem finanšu resursiem.
Pamatbudţeta izdevumi.
Babītes mūzikas skolas pamatbudžeta kopējie izdevumi skolas funkciju veikšanai 2009.gadā bija
105244,00 LVL , kuru samazinājums salīdzinot ar 2008. gadu ir par 20,75%.
Galvenās izdevumu grupas:
- Atlīdzībai, darba samaksai un VSAO iemaksām pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem izlietoti
90741, 00 LVL . tajā skaitā 2802.00LVL ieguldīti darbinieku veselības apdrošināšanai. Izdevumi
atlīdzībai ir 86,22 % no visiem izdevumiem.
- Pakalpojumiem iestādes uzturēšanai izlietoti 7350.00 LVL . Tajā skaitā lielākie izdevumi 2580,00
LVL bija nepieciešami skolēnu dalības iespējai starptautiskos konkursos, izglītojošā nometnē, kā arī
pedagogu izglītošanai kursos un semināros. 1281,00LVL transporta izdevumiem audzēkņu nogādei uz
konkursiem, koncertiem, festivāliem, draudzības koncertiem. 1244,00 LVL izmantoti skolas rīcībā esošo
mūzikas instrumentu un inventāra uzturēšanas un remonta pakalpojumiem. Šajā gadā netika veikti telpu
remonti. Izdevumi pakalpojumiem ir 6,98% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei izlietoti 5023.00 LVL. Tajā skaitā iegādāti
nepieciešamais aprīkojums mācību procesam, tautas tērpi kokles spēles audzēkņiem, toneris, kancelejas
preces. Šie izdevumi ir 4.77 % no visiem izdevumiem.
-Pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 2099.00 LVL. Tajā skaitā iegādāti un mūzikas instrumenti: kornete,
flauta, čells un kokle, kā arī papildināta skaņu aparatūra. Pamatkapitāla veidošanai izmantotie līdzekļi ir
2,00% no visiem izdevumiem.
-Nodokļu maksājumi. Tā kā skolas audzēkņi tiek nodrošināti ar mūzikas instrumentu mācību procesam,
un ar skolēnu vecākiem ir noslēgts līgums par instrumenta nomu, kas ietver nomas maksu 1,00LVL
mēnesī, tad skolas budžetā ir arī izdevumi PVN nomaksai. 2009.gadā tie bija 31,00 LVL kas ir 0.03% no
visiem budžeta izdevumiem.
Babītes mūzikas skolas pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir veikta atbilstoši plānotajam, veicot
dažus grozījumus pārskata gada laikā. Kopējais apjoms ir izpildīts par 98,02%.
Plānojot budžetu 2010. gadam, ir ņemtas vērā iepriekšējā gada izmaksas, kā arī ievērotas budžeta
apjoma samazināšanas un taupības prasības. Ir plānota audzēkņu dalība vairākos starptautiskos konkursos
un izglītojošā nometnē. Plānots iegādāties vairākus mūzikas instrumentus mācību procesa nodrošināšanai.
Kopējais budžeta apjoms 2010. gadam ir plānots mazāks par 13,13%
4. Personāls.
Skolā strādā 13 pedagogi, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību.
Sadalījums pēc vecuma:
līdz 30 gadiem - 2 pedagogi;
31-49 gadiem – 10 pedagogi;
50-59 gadiem – 1 pedagogs
5. Komunikācija ar sabiedrību.
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Audzēkņi regulāri sniedz atklātos mācību koncertus vecākiem, koncertē Piņķu baznīcā, Babītes
vidusskolā, novada bērnudārzos, notiek radoši un draudzīgi pasākumi ar citām Latvijas mūzikas skolām.
Skolā 2 reizes gadā notika vecāku sapulces, kurās tika sniegta informācija par audzēkņu izglītošanu un
viņu sekmēm.
Audzēkņi un pedagogi piedalās Babītes novada kultūrvides veidošanā.
6. Plāni nākamajam gadam.
Nākamā gada prioritāte – izstrādāt projektu skolas paplašināšanai un jaunu telpu izbūvei.
Dot iespēju mūzikas skolas absolventiem turpināt muzikālo izglītību interešu izglītībā un sevi
pilnveidot muzicējot dažādos skolas ansambļos.
Jaunu mūzikas instrumentu iegāde ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Atvērt Sitaminstrumentu spēles klasi un licenzēt tās mācību programmu.

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte”
2009. gada publiskais pārskats
PAMATINFORMĀCIJA
Iestādes juridiskais status un izveidošana
Iestādes juridiskais nosaukums
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”
Izglītības iestādes reģistrācijas nr. 4301901949
Iestādes juridiskā adrese
Rīgas iela 7, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Izveidošana
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” dibināta 1977. gadā vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi
un normatīvie akti, kā arī Babītes novada domes apstiprināts nolikums.
Iestādes juridiskais statuss
Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde
Iestādes vadība
Vadītāja Evita Vinceviča
Struktūrvienības
Iestādes pedagoģiskā padome, izveidota saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 12. panta
nosacījumiem un darbojas saskaņā ar reglamentu
Iestādes padome, izveidota saskaņā ar Izglītības likuma 31. panta un Vispārējās izglītības
likuma 13. panta nosacījumiem un darbojas saskaņā ar nolikumu
Rotaļu grupa, kas izveidota 2005. gadā un darbojas saskaņā ar Babītes novada pašvaldības
apstiprinātu nolikumu.
Politikas jomas un darbības virzieni
Saskaņā ar Izglītības likuma 5. panta, Vispārējās izglītības likuma 5. nodaļas un Babītes
novada domes apstiprinātā iestādes nolikuma nosacījumiem, iestādes mērķis ir īstenot
vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamo pamatizglītības
apguvei.
Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadu vecumam. Apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi „Saimīte” bērni uzsāk tajā gadā, kad paliek 3 gadi.
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. panta nosacījumiem, iestāde īsteno obligāto 5 un 6
gadus veco bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
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Iestāde īsteno licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu-programmas kods - 0101
1111 Licences nr. V-1084 (licence derīguma termiņš 31.07.20017.)
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21.punkta nosacījumiem, pirmsskolas izglītības
programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, aptverot:
1) individualitātes veidošanos;
2) garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
4) veselības nostiprināšanu;
5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

Iestādes nolikuma 2. daļas 5. punkts nosaka sekojošus darbības pamatvirzienus:
1. Nostiprināt, aizsargāt un veicināt audzēkņu emocionālo, garīgo , fizisko un sociālo
attīstību.
2. Veidot audzēkņos ES apziņu, kuras pamatā ir audzēkņu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju
un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās
vērtības.
3. Attīstīt katra audzēkņa aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti,
veidojot audzēkņa iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto
pieredzi.
4. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību piecus un sešus gadus veciem audzēkņiem.
Pirmsskolas izglītības satura apguve audzēknim nodrošina:
1. Audzēkņa psiholoģisko un praktisko sagatavotību programmas apguvei pamatizglītības
pakāpē
2. Audzēkņa spēju apzināties sevi, izzināt apkārtējo pasauli, sabiedriskās dzīves norises un
sākotnējās apziņas veidošanos par piederību Latvijas valstij.
Izmaiľas iestādes darbībā 2009. gada laikā
Lai nodrošinātu Babītes novada dzīvojošos bērnus ar vietām Babītes novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Saimīte” 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanas programmā
pamatizglītības apguvei, tika veikta iestādes saimniecības ēkas rekonstrukcijas, kā rezultātā
atsevišķā korpusā tika izvietotas vēl divas grupas , kas spēj uzņemt 48 bērnus vecumā no 3 līdz
4 gadiem. 2009. gadā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādi „Saimīte” apmeklē 256
bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem , apgūstot vispārīgo pirmsskolas izglītības programmu un 40
bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, kas apmeklē bērnu pieskatīšanas Rotaļu grupu.
Audzēkľu skaita pieaugums vispārizglītojošās grupās laika periodā no 2005. gada
līdz 2009. gada otrajam pusgadam
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Pārskata gada galvenās prioritātes un izpilde, mērķi
2009. gada plānotās prioritātes ir pedagoģiskās profesionalitātes paaugstināšana,
kompetences pilnveidošana, kas nodrošina pedagoģiskā, metodiskā un audzināšanas darba
kvalitāti.
Plāna izpildes ietvaros Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” 10 pedagogi
iesaistījās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.2.2.1.5.apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos", kas deva iespēju iestādes pedagogiem , saņemot ikmēneša 100 LVL
stipendiju trīs mēnešu periodā, pretendēt uz noteiktu kvalitātes kategorijas saņemšanu.
Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti un Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmiju, visa gada garumā tika nodrošināta pedagoģijas prakse
studentiem- topošiem pirmsskolas izglītības skolotājiem.
Saistībā ar iestādes vispārizglītojošiem un pedagoģiskajiem uzdevumiem un mērķiem 2009.
gadā iestādē tiek strādāts pie:
1. Padziļinātas bērnu sagatavošanas pamatizglītības apguvei:


Bērnu saskarsmes un sadarbības spēju, uzmanības un uztveres darbojoties grupā un
individuāli attīstības



Bērnu praktiski iemaņu pilnveidošanas, patstāvīgās izziņas darbības veicināšanas
eksperimentējot, patstāvīgi darbojoties



Sadarbojoties ar Babītes vidusskolas pirmo klašu skolotājiem, pedagoģiskā procesa
pēctecības nodrošināšanas



Latviešu tautas tradīciju aktualizēšanas bērnu pasākumos

2. Darba formu un metožu pilnveidošanas bērna radošo spēju attīstīšanai mākslinieciskās
darbības jomās


Bērnu iztēles, radošo spēju, sajūtu, emociju attīstības, izmantojot dažādas
netradicionālas tēlojošās darbības tehnikas, netradicionālus materiālus



Labākas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanas pedagoģiskajās sanāksmēs un
praktikumos

3. Bērniem atbilstošas attīstošas vides iekārtošanas jaunizveidotajās grupās.
4. Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības.
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2009.gadā tiek turpināts darbs pie integrēta mācību satura aprobācijas. Kā vienu
no būtiskākajām darba formām tiek izmantoti projekti.
Informācija par pakalpojumiem.
Līdz ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizāciju, pirmsskolas izglītības
iestāde turpina piedāvāt to bērnu, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības programmu
pieskatīšanu rotaļu grupā, vienlaicīgi nodrošinot attīstošu spēļu un nodarbību apguvi.
Sadarbībā ar Babītes sporta kompleksu un sporta klubu „Daugava” tiek nodrošinātas
bezmaksas peldēšanas apmācība un futbola nodarbības. Noslēdzot līgumu ar individuālajiem
darba veicējiem tiek piedāvātas iespējas apgūt – angļu valodu pie pedagoga Initas Krūmas,
mūsdienu dejas pie Ineses Vaznes, tautas dejas pie Daces Veides, vispārējas fiziskās
sagatavošanas nodarbības, sadarbībā ar cīņu klubu „Milons”.
FINANSU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2009. gada budžeta izpilde:
Kopā – 579 036.41 LVL no tiem- 207 047, 24 LVL kapitālais remonts un rekonstrukcija,
kas sevī ietver saimniecības ēkas rekonstrukciju un jaunu vispārējās pirmsskolas izglītības
grupu izbūvi un iekārtošanu. Darbinieku atalgojums un darba devēja VSAOI sastāda
282 778,22 LVL
Valsts mērķdotācija darba samaksai pedagogiem, kas veic 5 un 6 gadus veco bērnu apmācību
pamatizglītības apguvei- 35 948 LVL
Ieņēmumi un iestādes telpu nomas- 226 LVL

PERSONĀLS
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” amatu vienību skaits:

9%
30%
61%

administrācija

tehniskais personāls

pedagogi

2009. gadā tika saīsināts amatu vienību skaits par 0,5 sētniekam, par 0,5
remontstrādniekam un 0,5 saimniecības daļas vadītājai. Līdz ar jaunu grupu atvēršanu- tika
palielināts pedagoģisko darbinieku skaits par 4 pirmsskolas izglītības skolotājiem un tehnisko
darbinieku skaits par 2 skolotāju palīgiem.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācijas nodrošināšana ar sabiedrību- bērnu vecākiem, pašvaldības un valsts iestādēs un
sabiedriskām organizācijām, notiek saskaņā ar iestādē apstiprināto un aprobēto sadarbības
programmu, kas ietver noteiktas darba formas, mērķus un uzdevumus (sk.zemāk)
Babītes novada pirmsskolas
izglītības iestāde „Saimīte”

Sadarbības programma ar
ģimeni

Sadarbības programma ar
Babītes novada izglītības
iestādēm

Sadarbības programma ar
Babītes novada pašvaldību,
sabiedriskām organizācijām,
iestādēm

Sadarbības programma ar ģimeni:
 Iestādes padome


Atvērto durvju dienas, vecāku sapulces, tematiskie vakari, pasākumi



Informatīvās vēstules, anketas, aptaujas



Individuālās pārrunas



Citas sadarbības formas

Sadarbība ar Babītes novada izglītības iestādēm:
 Novada bērnu svētki


Novada sporta svētki



Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu metodiskās komisijas



Tematiskie pasākumi



Projektu nedēļas topošiem pirmklasniekiem
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Citas sadarbības formas

Sadarbības programma ar pašvaldību, sabiedriskām organizācijām , iestādēm:
 Regulāra informācijas aprite,


Iestādes perspektīvā darba plānošana



Iestādes attīstības programmas plānošana



Pašvaldības pārstāvju iesaistīšana Iestādes padomes darbā, sadarbība ar Izglītības,
kultūras un sporta komiteju,



Tematiskie pasākumi



Bibliotēkas resursu izmantošana u.c.

NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI
Saimnieciski organizatoriskā darba ietvaros, plānots veikt remontu un siltumelementu nomaiņu
grupu telpās, nodrošinot drošu un audzēkņu attīstībai un veselībai labvēlīgu vidi.
Pilnveidot darbu pie darba aizsardzības un darba drošības sistēmas pilnveidošanas iestādē,
caurskatot iestādes darba kārtības, iekšējās kārtības noteikumus. Atbilstoši esošajai
likumdošanai, pārskatīt darba koplīguma nosacījumus u.c. jautājumus saistītus ar darbinieku
darba vides kvalitāti.
Veikt plānveida iestādes teritorijas labiekārtošanu un izstrādāt projektu rotaļu un mācību
laukumu aprīkošanai atbilstoši audzēkņu fiziskās attīstības vajadzībām.
Turpināt darbu pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas, atbilstoši pirmsskolas izglītības
vadlīnijām un izglītojošā un audzinošā darba prioritātēm.

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 2009.gada publiskais pārskats.

1. Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādi dibināja Babītes
pagasta padome 1992.gada 2.septembrī (Latvijas Republikas Rīgas rajona Babītes
pagasta TDP lēmums „Par Jūrmalas MRS bērnudārza pieņemšanu” 1992.gada
2.septembrī).
Iestādes juridiskā adrese – Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV2101.
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2. 2009.gadā Iestāde turpināja īstenot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas licencētu pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101 1111).
Licence Nr.8167 ir izsniegta 2008.gada 1.jūlijā – spēkā esoša līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Iestādes galvenie uzdevumi ir:
- veicināt bērnu vispusīgu attīstību, palīdzēt bērniem veidoties par harmoniskām
personībām, balstoties uz vispārcilvēciskajām un nacionālajām vērtībām, un
bērnu fizisko, sociālo, emocionālo, intelektuālo un tikumisko attīstību;
- motivēt bērnus izzināt apkārtnē esošās likumsakarības un pārņemt pieaugušo
uzkrāto pieredzi;
- mērķtiecīgi sagatavot bērnus psiholoģiski un praktiski pamatizglītības apguvei,
nodrošinot kvalitatīvu attīstības vidi.
3. 2009.gadā kā prioritāte audzināšanas – mācību darbā tika izvirzīta piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai. Uz skolu rudenī aizgāja 8 pamatizglītības apguvei
sagatavoti audzēkņi. 2009.gada 1.septembri pēc saraksta iestādē bija reģistrēti 48 bērni.

4. Finansu resursi un iestādes darbības rezultāti:
- no Babītes pašvaldības budžeta – 103808 LVLV;
- no valsts mērķdotācijām – 7776 LVL;
- no SIA „Kaktiņš” – 14 LVL;
- veikta daļēja Iestādes jumta nomaiņa – 4629,01 LVL.
Finansu līdzekļi izlietoti saskaņā ar apstiprināto 2009.gada budžeta tāmi.
5. Babītes pirmsskolas izglītības iestādē nodarbināti 7 pedagogi, tajā skaitā – vadītāja,
vadītājas vietniece izglītības jomā, 4 pirmsskolas skolotājas un mūzikas skolotāja,
kurām ir atbilstoša izglītība. Pedagogi savas zināšanas papildina kvalifikācijas celšanas
kursos, dažādos semināros.
Pārējo darbinieku 4,9 amatu vienības aizpilda 6 darbinieki.
Iestādē strādāja 11 sievietes un 2 vīrieši šādās vecuma grupās:
- līdz 29.gadiem – 2 cilvēki;
- no 30 līdz 39.gadiem – 3 cilvēki;
- no 40 līdz 49.gadiem – 3 cilvēki;
- no 50. līdz 59.gadiem – 4 cilvēki;
- no 60. līdz 64.gadiem – nav;
- no 65.gadiem – 1 cilvēks.
Iestādes darbinieku mainība:
Darba tiesiskās attiecības pārtraukuši 7 darbinieki, uzsākuši 5 darbinieki.
Ar Babītes novada pašvaldības lēmumu likvidētas šādas amata vienības – saimniecības
pārzine, veļas mazgātāja un apkopēja.
6. Sabiedrības informēšanai un izglītošanai veikti šādi pasākumi:
- sniegta informācija laikraksta „Rīgas Apriņķa avīze” pielikumam „Babītes
ziņas”;
- regulāra rakstiska ikmēneša informācija par paveikto Babītes novada domes
deputātiem;
- uzturēta saikne ar Babītes vidusskolas pedagogiem;
- regulāri sniegta informācija audzēkņu vecākiem par aktuāliem jautājumiem
bērnu audzināšanā (vecāku sanāksmēs, atklātajās stundās, svētkos, ekskursijās);
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-

iestādē esošajos informatīvajos stendos.

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas
2009. gada publiskais pārskats
1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads
Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka Piņķos ar nodaļu „Strazdos” 2006. Gadā reģistrēta Kultūras
ministrijas Bibliotēku reģistrā (reģistra Nr BLB1615, reģ. Apliecības Nr 1917).
2009. gada jūlijā pēc novada reformas klāt nākusi Salas bibliotēkas nodaļa. Grāmatu fonds un prese
tiek iepirkti kopīgi un notiek regulāra fondu apmaiņa starp bibliotēkām.
2. Politikas jomas un darbības virzieni
Bibliotēkas misija – iekļauties vienotā publisko bibliotēku tīkla struktūrā, lai nodrošinātu lietotāju
informacionālo vajadzību kvalitatīvu apmierināšanu.
Mērķis – bibliotēkas pakalpojumi maksimāli pieejami un apmierina visu pagasta iedzīvotāju
vecuma, sociālo un interešu grupu vajadzības.
Darbības virzieni - bibliotēkai ir izglītības, informācijas, kultūras un sociālā funkcija, kas ietver
sekojošus uzdevumus:
 grāmatu krātuves veidošana un papildināšana, vadoties no dažādām lietotāju interešu grupu
vajadzībām;
 brīvpieeja bibliotēkas fondiem;
 bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšana;
 lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 informācijas meklējumsistēmu, datu bāzu izmantošana;
 novadpētniecība;
 bojāta, aktuālā fonda restaurācija;
 krājuma rekomplektēšana – nepopulāru, bojātu, netīru, novecojušu izdevumu izslēgšana;
 par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāto izdevumu bibliotekārā pārvalde;
 bibliotēkas akceptētā dāvinājuma, kas ir labā stāvoklī, laikmetīgs un „iekļaujas fondā”, apstrāde;
 2007. gada novembrī sāktā Bila Geitsa fonda projekta „Trešais tēva dēls” īstenošanas pasākumi;
 plašas uzziņu literatūras kolekcijas izveide dažādām lietotāju interešu un vecuma grupām;
 tematisko izstāžu veidošana par ievērojamiem kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem;
 jaunieguvumu izstādes;
 ziņojumi par aktualitātēm uz informācijas dēļa kultūras, sabiedrības un citās jomās.

3. Bibliotēkas pakalpojumu attīstība
Mērķauditorija – visa vecuma un sociālo grupu lietotāji.
2008. skolnieki
speciālisti
pensionāri
strādnieki
%
58
16
10
10
2009
52
26
9
3
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studenti

bezdarbnieki

5
3

1
4

Pieaudzis esošais krājums (jaunieguvumi 1309 vienības);
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 4 gadu laikā:
2006.
Krājuma
apjoms

2007.

2008

2009

izslēgts

jaunieguvumi

kopā

izslēgts

jaunieguvumi

kopā

izslēgts

jaunieguvumi

kopā

izslēgts

jaunieguvumi

kopā

Grāmatas

835

743

16682

339

1076

17419

703

1284

18000

508

1309

18801

Seriālizdevumi

1124

1042

1212

1042

1195

1365

1074

1607

1898

1898

2427

2427

Kopā:

1347

1785

17894

1381

2271

18784

1777

2891

19898

2406

3736

21228

4. Bibliotēkas izmantošana
4.1.Lasītāju skaita, izsniegumu, apmeklējuma skaita izvērtējums
gadi
2006.
2007.
2008.

2009.

Lietotāju skaits
Izsniegums
Apmeklējumu skaits

1110
44695
29892

334
13201
3596

752
18277
10553

1108
24238
18723

4.2.Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai:
 aktualizēta internetā pašvaldības mājas lapa, kur detalizēti var iepazīties ar bibliotēkas darba
laikiem un sniegtajiem pakalpojumiem;
 izveidoti informācijas stendi uzgaidāmā telpā;
 jaunieguvumu izstādes, iespēja iepazīties lasītājiem ar pēdējā pusgadā iepirktām
grāmatām;
 Izveidoti stendi labākai uzziņu un bērnu literatūras apskatei.
5. Nākamā gada prioritātes
 bibliotēkas akreditācija;
 remonts Salas nodaļas bibliotēkā.
 buklets par bibliotēkām;
 krājuma papildināšana;
 radīt atmosfēru, kas labvēlīgi noskaņo dažādas lietotāju grupas bibliotēkas
apmeklēšanai un izmantošanai;
 darbs pie krājuma attīrīšanas;
 darbs pie krājuma fiziskā stāvokļa uzlabošanas.

Babītes sporta kompleksa publiskais pārskats 2009. gadā
4.1. Babītes sporta komplekss ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas izveidota
2006. gada 1. martā.
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4.2. Babītes sporta komplekss ir atbildīgs, lai būtu nodrošināta materiālā bāze atbilstoši Izglītības
likuma, Vispārējā izglītības likuma un LR Ministru kabineta noteikumu prasībām sporta priekšmeta
standartu un licenzētu programmu apguvei Babītes vidusskolas audzēkņiem.

Nodrošina sporta pasākumu norisi Babītes vidusskolas audzēkņiem, darbiniekiem un Babītes
novada iedzīvotājiem. Sadarbībā ar sporta federācijām, pašvaldībām, sporta klubiem un
kolektīviem sekmē sporta aktivitāšu attīstību novadā.
5.1. Prioritātes: veikt remonta darbus sanitārajos mezglos. Remonta darbus paredzēts veikt
2010. gada jūlija-augusta mēnešos.
5.3.1. Pakalpojumu veidi: sporta zāles izmantošana aktīvajai atpūtai, dažādām sacensībām un
pasākumu rīkošanai, peldbaseina izmantošana (peldbaseina īre). Pakalpojumi tiek sniegti:
valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, publiski pakalpojumi privātpersonām, maksas
pakalpojumi, un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā.
5.3.2. 2009. gadā ir veikti renovācijas un ventilācijas izbūves darbi divās sporta zālēs.
Sporta komplekss ir noorganizējis Babītes pagasta un novada 2009. gada sporta spēles, kuras
norisinājās 15 sporta veidos. Kopējais dalībnieku skaits – 560 (sievietes-115; vīrieši-445), kā
arī tika noorganizētas Babītes novada 2009. gada vasaras sporta spēles, kurās piedalījās liels
dalībnieku skaits – 292, 14 sporta veidos. Aicināts piedalīties tika ikviens Babītes novada
iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma.
Babītes pagasta komandas piedalījās arī Rīgas rajona 2009. gada sporta spēlēs, kurās no 14
sporta veidiem startējām 13 sporta veidos ar 80 dalībnieku līdzdalību (sievietes-20; vīrieši-60)
un piekto gadu pēc kārta izcīnījām kopvērtējumā 2.vietu.
Babītes sporta kompleksā notika vienas starptautiska mēroga sacensības novusā ar 50
dalībnieku piedalīšanos no 3 valstīm. Tika organizētas arī dažādas Latvijas republikas, Rīgas
rajona un Babītes novada novusa sacensības.
8. Amata vietu skaits: kopā (20,3)
Amats
vadītājs
lietvedis
medmāsa
administrators
elektriķis
strādnieks
apkopēja
peldēšanas instruktors
pulciņa vadītājs
sporta metodiķis

Likmes
1
0,6
2,5
2
0,5
3
7
1,7
1
1

Sporta kompleksā ir 25 darbinieki. Vīrieši – 6, Sievietes – 19.
Personāla izglītība:
8 – augstākās,
1 – pirmā līmeņa augstākās,
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11 – vidējās speciālās,
4 – vidējās,
1 – astoņgadīgā.
2009. gadā pieņemti 8 darbinieki.
Sadalījums pa vecuma grupām un dzimumiem:
Līdz 20 g.
Līdz 30 g.
Līdz 40 g.
Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr.
1
2
1
3

Līdz 50g.
Līdz 60 g.
Siev. Vīr. Siev. Vīr.
1
2
9
3

Līdz 70 g.
Siev. Vīr.
3

9.1. Informācija Babītes novada mājas lapā, publikācijas laikrakstā „Babītes Ziņas”, kā arī
informācijas stendos.
10.1. Veikt remontu sanitārajos mezglos un pasūtīt skiču projektu āra stadionam, kā arī turpināt
organizēt un iesaistīt Babītes novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties sporta kompleksa rīkotajās
sacensībās.

Sporta un kultūras centra publiskais pārskats 2009.gadā.
Sporta un kultūras centrs ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas darbu
uzsāka 2009.gada 1.septembrī. Tās juridiskā adrese : „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, LV-2105.
Sporta un kultūras centrs nodrošina sporta pasākumu un sacensību norisi, kā arī aktīvās
atpūtas organizēšanu, Salas pamatskolas un bērnudārza audzēkņiem, darbiniekiem un novada
iedzīvotājiem.
Lielo sporta zāli spēlēm un treniņiem izmanto – florbolisti, basketbolisti, handbolisti,
volejbolisti, futbolisti. Savukārt, mazo sporta zāli, kā treniņu vietu izmanto vingrotāji
(aerobika), dažādu cīņas sporta veidu pārstāvji, sporta un vēderdeju dejotāji.
Individuālām nodarbībām patstāvīgi pieejama trenažieru zāle, galda teniss, novuss.
Sporta zālē, mājvietu spēlēm un treniņiem ir atradušas vairākas florbola komandas,
kuras startē Latvijas čempionātā. Augstāko līgu pārstāv „Telms/ Energokomplekss” no Irlavas.
1 līgu pārstāv „Kandava” un „Jūrmala”. 2 līgu pārstāv „Jaguāra ķepa”.
Sporta un kultūras centra zāli par patstāvīgu treniņu un spēļu vietu 2009./2010.g. ir
izraudzījušās augstākās un 1 līgas handbola komandas.
Daudzi novada iedzīvotāji aktīvi trenējas florbolā. Sporta klubs „Babīte” sekmīgi
startēja Triobet florbola līgā.
Latvijas futbola federācija ir rīkojusi vairākus ziemas futbola turnīrus sporta zālē ar
meiteņu un zēnu piedalīšanos.
Kultūras jomā centrā darbojas divi deju kolektīvi un trīs ansambļi:
- jauniešu deju grupa „Platīns” ar 20 dejotājiem;
- senioru deju grupa „Gāte” ar 12 dejotājām;
- vokālie ansambļi „Savādie” un „Salēni”, kuros muzicē 18 dziedātāji (bērni un
pieugušie);
- garīgās mūzikas ansamblis ar 10 dalībniekiem.
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Iestādes darbu vada un organizē :
- iestādes vadītājs
- 2 deju kolektīvu vadītāji,
- 2 ansambļu vadītāji,
- 2 administratori,
- lietvedis metodiķis,
- strādnieks un apkopēja.
2010.gadā Sporta un kultūras centrā paredzēti labiekārtošanas darbi - jauna piebraucamā ceļa
izveide un teritorijas nožogojuma izbūve.
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