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Pamatinformācija
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs un datums
Finanšu gads
Jūrmalas pilsētas domes locekļi
Jūrmalas pilsētas domes
priekšsēdētājs
Budţeta nodaļas vadītāja
Galvenā grāmatvede
Zvērināta revidente
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits

Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
90000056357
1996. gada 13. marts
01.01.2010.–31.12.2010.
15 deputāti
Raimonds Munkevics (01.01.2010.–20.05.2010.)
Romualds Raţuks
(20.05.2010.–09.09.2010.)
Gatis Truksnis
(09.09.2010.–31.12.2010.)
Inga Brača
Ināra Kundziľa
SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”
M.Bierľa personā
100 km2
55 858

Domes darbība
Jūrmalas pilsētas domē 2010. gada laikā divas reizes tika pārvēlēta domes vadība.
Līdz 20. maijam domes priekšsēdētājs bija Raimonds Munkevics. No 20. maija līdz 9.
septembrim domes priekšsēdētājs bija Romualds Raţuks. Kopš 2010. gada 9. septembra
domes priekšsēdētājs ir Gatis Truksnis.
Deputātu sastāvs:
1.
Ilmārs Ančāns (ievēlēts no „Mūsu zeme”)
2.
Arnis Ābelītis (ievēlēts no „Tev, Jūrmalai”)
3.
Iveta Blaua (ievēlēta no „Jaunais laiks”)
4.
Māris Dzenītis (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”)
5.
Dzintra Homka (ievēlēta no „Sabiedrība citai politikai”)
6.
Egmonts Krūmiľš (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”)
7.
Larisa Loskutova (ievēlēta no „Saskaľas centrs”)
8.
Vladimirs Maksimovs (ievēlēts no „Saskaľas centrs”)
9.
Raimonds Munkevics (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”)
10.
Romualds Raţuks (ievēlēts no „Pilsoniskā savienība”)
11.
Zigurds Starks (ievēlēts no Tautas partijas)
12.
Aigars Tampe (ievēlēts no TB/LNNK)
13.
Gatis Truksnis (ievēlēts no LPP/LC)
14.
Juris Visockis (ievēlēts no „Jaunais laiks”)
15.
Marija Vorobjova (ievēlēta no „Saskaľas centrs”)
Līdz ar strukturālajām reformām Jūrmalas pilsētas domē 2010. gada laikā
vairākkārt mainījās Jūrmalas pilsētas domes struktūra.
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Attēls. Jūrmalas pilsētas domes struktūra

Laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 20. maijam notikušas 12 domes sēdes (tajā
skaitā 3 ārkārtas sēdes), pieľemti 405 lēmumi, 54 nolikumi, 28 saistošie noteikumi.
No 2010. gada 20. maija līdz 9. septembrim notikušas 14 domes sēdes (tajā skaitā
7 ārkārtas sēdes), pieľemti 238 lēmumi, 8 nolikumi, 27 saistošie noteikumi, 1 noteikumi.
No 2010. gada 9. septembra līdz 2010. gada 31. decembrim notikušas 10 domes
sēdes (tajā skaitā 4 ārkārtas sēdes), pieľemti 196 lēmumi, 11 nolikumi, 16 saistošie
noteikumi.
Saskaľā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 16. jūlija grozījumiem Nr. 54
Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 21 „Jūrmalas
pilsētas pašvaldības nolikums” darbojās sešas komitejas: Finanšu komiteja, Attīstības un
vides jautājumu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras
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jautājumu komiteja, Transporta un komunālo lietu komiteja un Sabiedriskās kārtības un
drošības jautājumu komiteja.
Saskaľā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojās sešas komitejas:
Finanšu komiteja, Attīstības un vides jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras
jautājumu komiteja, Transporta un komunālo lietu komiteja, Sociālo un veselības
jautājumu komiteja un Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komiteja.
Saskaľā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 27. maija grozījumiem Nr. 30
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Jūrmalas
pilsētas pašvaldības nolikums” darbojās astoľas komitejas: Finanšu komiteja, Attīstības
jautājumu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības jautājumu
komiteja, Transporta un komunālo lietu komiteja, Sabiedriskās kārtības un drošības
jautājumu komiteja, Vides jautājumu komiteja un Kultūras un sporta jautājumu komiteja.
Saskaľā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 10. septembra grozījumiem Nr. 56
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Jūrmalas
pilsētas pašvaldības nolikums” darbojās sešas komitejas: Finanšu komiteja, Attīstības un
vides jautājumu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības jautājumu
komiteja, Transporta un komunālo lietu komiteja un Kultūras un sporta jautājumu
komiteja.
Tabula. Pārskats par komiteju darbu 2010. gadā

Komiteju darbs
Attīstības jautājumu komitejas sēdes (no 2010. gada 27. maija
līdz 2010. gada 10. septembrim)
Vides jautājumu komitejas sēdes (no 2010. gada 27. maija līdz
2010. gada 10. septembrim)
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes (līdz 2010. gada
27. maijam un no 2010. gada 10. septembra)
Finanšu komitejas sēdes
Izglītības jautājumu komitejas sēdes (no 2010. gada 27. maija)
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes (līdz 2010.
gada 27. maijam)
Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (no 2010. gada
27. maija)
Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komitejas sēdes
(līdz 2010. gada 10. septembrim)
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes
Transporta un komunālo lietu komitejas sēdes
Apvienotās komiteju sēdes

Notikušo
sēţu
skaits
5

Izskatīto
jautājumu
skaits
43

5

33

11

112

13
10
8

144
52
52

8

21

4

13

10
9
5

44
30
9
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Pilsētas labiekārtošana, apsaimniekošana un būvniecība
Kopējais budţets pilsētas labiekārtošanas, apsaimniekošanas un meţu uzraudzības
darbu veikšanai 2010. gadā bija Ls 1,4 milj. jeb 82,8% no 2000. gada budţeta. Līdz ar to
2010. gadā tika veikti tikai nepieciešamie pilsētas sakopšanas un meţu uzturēšanas un
uzraudzības darbi. Pilsētas sakopšanā tika iesaistīti aktīvās nodarbinātības pasākuma
„Apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” stipendiāti. Nozīmīgs budţeta
finansējums tika tērēts sniega tīrīšanai uz ielām un izvešanai decembrī – tam tika iztērēti
apmēram 22% no kopējā gadam paredzētā ielu tīrīšanas darbu finansējuma.
Pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2009. gadā realizēja Būvniecības nodaļa, bija
Ls 8,23 milj., tajā skaitā:
kapitālās celtniecības apjoms – Ls 6,88 milj. Ls;
kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls 1,35 milj.;
būvniecības apjoms salīdzinājumā ar 2008. gadu bija samazinājies par 4%.
Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2010. gadā realizēja Būvniecības
nodaļa, bija Ls 2,17 milj., tajā skaitā:
kapitālās celtniecības apjoms – Ls 1,45 milj.;
kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls 0,72 milj.;
būvniecības apjoms salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājies par 74%.
Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2011. gadā plāno realizēt
Būvniecības nodaļa, ir Ls 2,7 milj., tajā skaitā:
kapitālās celtniecības apjoms – Ls 1,78 milj.;
kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls;0,92 milj.
plānotais būvniecības apjoms salīdzinājumā ar 2010. gadu palielināsies par
24%.

Attēls. Pašvaldības būvniecības apjoms 2009.–2011. Gadā
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Jūrmalā 2009. gadā finansējums tika piešķirts vairāku nozīmīgu un lielu objektu
būvniecībai. Pabeigti būvdarbi un nodoti ekspluatācijā šādi objekti:
Turaidas un Aizkraukles ielas rekonstrukcija;
Raiľa ielas posmā no Ventspils šosejas līdz Lielupei ūdens kanalizācijas
rekonstrukcija un asfalta seguma atjaunošana;
Slokas pamatskolas rekonstrukcija;
Pumpuru vidusskolas 1. kārtas rekonstrukcija;
Bērnu atbalsta centra būvniecība Rucavas ielā 6;
priekšlaukuma renovācija pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas;
laivu piestātnes izveide Dubultos.
Pilsētā 2010. gadā pabeigti būvdarbi un nodoti ekspluatācijā šādi objekti:
skatu tornis Dzintaru meţaparkā (Dzintaru meţaparka rekonstrukcijas 2.
kārta);
bērnudārza „Katrīna” rekonstrukcija – renovācija Salaspils ielā 4;
UEFA MiniPitch (mazo laukumu) būvniecība pie Meţmalas vidusskolas
Rūpniecības ielā 13 un pie Lielupes vidusskolas Aizputes ielā 1a;
lifta izbūve Jūrmalas Valsts ģimnāzijā Raiľa ielā 55.
Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, lit. 001, Jūrmalā, siltumnoturības
uzlabošana uzsākta 2010. gadā un tiks pabeigta 2011. gadā.
Atbilstoši apstiprinātajam budţetam 2010. gadā izstrādāti tehniskie projekti:
Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai;
Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācijai Turaidas ielā 1;
Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcijai Lielupes ielā 21;
Lielupes vidusskolas rekonstrukcijai Aizputes ielā 1a (tostarp sporta zāles
un stadiona būvniecībai);
Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcijai.
Uzsākta projektēšana nākamo gadu investīciju objektam – jaunas kapsētas izbūvei
un labiekārtošanai Slokā, zemesgabalā Sloka 7109. Turpinājās iepriekšējos gados uzsāktā
projektēšana Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielas rekonstrukcijai.
Pēdējo divu gadu laikā veikti būvdarbi vairākos citos nozīmīgos pilsētas objektos:
2009. gadā veikti ielu asfalta seguma atjaunošanas darbi (kapitālais
remonts) Ls 200 000 apjomā un kārtējie remontdarbi Ls 220 000 apjomā, tajā skaitā
atjaunota Z.Meierovica prospekta asfalta virskārta. Kapitālais un kārtējais remonts
Ls 153 000 apjomā (jumtu nomaiľa, tualešu remonts, telpu remonts u.c. darbi) veikts
izglītības iestādēs. Labiekārtota apkārtējā teritorija pie Aspazijas mājas Z.Meierovica
prospektā 18/20 un uzstādīts piemineklis „Aspazija ar mīļo runci”.
2010. gadā veikti ielu asfalta seguma atjaunošanas darbi (kapitālais
remonts) Ls 200 000 apjomā un kārtējie remontdarbi Ls 155 000 apjomā, tajā skaitā
atjaunota asfalta seguma virskārta Indras, Tūristu un Dāvju ielas posmos, kā arī uzklāts
asfalta segums Konkordijas, Salaspils, Tirgus ielas grantētajos posmos. Veikti lietus
ūdens novadsistēmas uzturēšanas un atjaunošanas darbi Ls 75 000 apjomā. Kapitālais
remonts Ls 45 000 apjomā veikts Majoru kultūras centra ēkā Jomas ielā 35.
Jūrmalā 2011. gadā plānoti šādi projektēšanas darbi:
tehniskā projekta izstrādes uzsākšana sabiedriskā kompleksa izveidei
Strēlnieku prospektā 30 (Mākslas skola, Mūzikas skola un Centrālā bibliotēka);
tehniskā projekta izstrāde ēkas Skolas ielā 44 rekonstrukcijai;
tehniskā projekta izstrāde Aspazijas mājas Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā
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18/20, rekonstrukcijai un restaurācijai.
Pašvaldība 2011. gadā plāno šādus būvdarbus:
ielu asfalta seguma atjaunošanas un izbūves darbi (kapitālais remonts)
Ls 215 000 apjomā un kārtējie remontdarbi Ls 150 000 apjomā, tajā skaitā asfalta seguma
izbūve ceļam uz dārziľu kooperatīvu „Slocene” posmā no Skolas ielas līdz tiltiľam pār
Sloceni, asfalta seguma atjaunošana Meţa prospektā posmā no 9. līnijas līdz 13. līnijai
u.c.;
asfalta seguma remontdarbi iekškvartālos Ls 50 000 apjomā;
jaunās Slokas kapsētas izbūves darbu 1., 2. kārta zemesgabalā Sloka 7109
Ls 200 000 apjomā;
Slokas stadiona sintētiskā seguma remonta darbi Ls 11 000 apjomā;
Majoru kultūras centra rekonstrukcija Ls 150 000 apjomā;
Melluţu estrādes remonts Ls 15 000 apjomā;
Ķemeru vidusskolas renovācija Ls 80 000 apjomā;
Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana un ģērbtuvju remonts
Raiľa ielā 118 Ls 174 000 apjomā;
izglītības iestāţu vienkāršotā renovācija ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai Ls 577 000 apjomā (tostarp Kauguru vidusskolas sākumskola Lēdurgas
ielā 27, p.i.i. „Zvaniľš” Lībiešu ielā 19 un Lībiešu ielā 21, sākumskola „Taurenītis”
Kļavu ielā 29/31, p.i.i. „Bitīte” Lēdurgas ielā 20a, p.i.i. „Mārīte” Engures ielā 4,
sākumskola „Ābelīte” Plūdu ielā 4a un p.i.i. „Saulīte” Rēzeknes pulka ielā 28);
sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, lit. 001, Jūrmalā, siltumnoturības
uzlabošana Ls 129 000 apmērā;
Speciālās internātpamatskolas internāta ēkas Nr. 001 rekonstrukcija
Dzirnavu ielā 59 Ls 51 000 apjomā.

Tūrisms un ārējie sakari
Lai attīstītu pašvaldības ārējos sakarus, veicinātu sadarbību ar kaimiľvalstīm un
Jūrmalas sadraudzības pilsētām, kā arī lai sekmētu Jūrmalas kā vienas no labākajām
kūrortpilsētām Baltijas jūras reģionā atpazīstamību, 2010. gadā organizētas daţāda
līmeľa ārvalstu vizītes un īstenoti sadarbības projekti.
Jūrmalu apmeklējušas ārvalstu amatpersonas, lai iepazītos ar kūrortpilsētu un
apskatītu tās unikālo dabu, koka arhitektūru un populārākos tūrisma objektus. Ārvalstu
delegācijas izrāda ļoti lielu interesi par Jūrmalu, tūrisma piedāvājumu un tā potenciālu
nākotnē.
Jūrmalā iepazīšanās vizītē viesojās ārkārtējā un pilnvarotā ASV vēstniece Latvijā
Dţūdita Geila Gārbere. Viľu interesēja, kā ekonomiskā krīze ietekmējusi tūristu skaitu,
jo grūtos laikos ceļošana nav cilvēka pamatvajadzība.
Jūrmalu apmeklēja Turcijas vēstnieks Latvijā, kā arī Brazīlijas ekonomikas ministrs
un uzľēmēju delegācija.
Tika uzľemti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ārlietu komisiju vadītāji, kas Latvijā
ieradās, lai pārrunātu ar enerģētiku saistītos riskus un to vadību.
Jūrmalu apmeklēja Albānijas parlamenta priekšsēdētāja Ţ.Topalli un deputātu
delegācija; tikšanās laikā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas. Šī bija pirmā
Albānijas parlamenta delegācijas vizīte Latvijā un Jūrmalā.
Jūnijā pašvaldībā viesojās starptautiskās rakstnieku un dzejnieku konferences
dalībnieki. Vizītes laikā notika ekskursija pa Aspazijas un Raiľa vietām.
8

Jūrmala uzľēma Latvijas Republikas goda konsulus no ārvalstīm, kopumā ap 80
cilvēku lielu delegāciju. Goda konsuli tikās ar Jūrmalas pilsētas domes vadību un
iepazinās ar kūrortpilsētu – tās vēsturi, populārākajām ārstniecības, atpūtas un
rehabilitācijas vietām, kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, kā arī izklaides iespējām.
Domes pārstāvji informēja goda konsulus par pašvaldības īstenotajiem sadarbības un
investīciju projektiem, kā arī saľēma Latvijas goda konsules Gruzijā piedāvājumu
Jūrmalai kļūt par sadraudzības pilsētu kādai no Gruzijas pilsētām.
Jūrmalā pieredzes apmaiľā ieradās Solas (Norvēģija) pašvaldības pārstāvji. Vizītē
pabija Olesunnas (Norvēģija) pilsētas mērs un pilsētas delegācija, kas tikās ar Jūrmalas
pilsētas mēru, iepazinās ar arhitektūras mantojumu, kā arī pārrunāja sadarbības iespējas.
Pasaules ziemas čempionāta 2012 organizatoruvizītes laikā tika pārrunātas Pasaules
čempionāta ziemas peldēšanā organizēšanas iespējas Jūrmalā, kā arī viesi tika
iepazīstināti ar pilsētas tūrisma piedāvājumu.
Ūmeo (Zviedrija) delegācija iepazinās ar pilsētas kultūras dzīvi, tūrisma produktiem
un pakalpojumiem. Tika pārrunātas sadarbības formas kultūras un tūrisma jomā.
Baltkrievijas pašvaldību pārstāvju delegācija tikās ar domes vadību. Vizītes mērķi
bija pārľemt Jūrmalas pašvaldības labo praksi pilsētas attīstībā. Viesiem tika prezentēti
tūrisma produkti un pakalpojumi, tostarp medicīnas tūrisms, tradīcijas un attīstība.
Notika Jūrmalas dienas Sanktpēterburgā. Pasākums tika organizēts atbilstoši
ilggadējam sadarbības līgumam starp Jūrmalas pilsētas domi un Sanktpēterburgas
Admiralitātes rajona administrāciju. Pasākumu programmā līdztekus oficiālajām
Jūrmalas un Admiralitātes rajona vadības sarunām un preses konferencei notika arī
fotoizstādes „Oda manai pilsētai” atklāšana un bērnu horeogrāfijas kolektīva „Arabeska”
koncerts, kā arī darbseminārs par tūrismu un investīciju projektiem Jūrmalā.
Lai informētu un piesaistītu pašmāju un ārvalstu ceļotājus, veicinātu tūrisma
attīstību, kā arī radītu tūrisma uzľēmumu un plašsaziľas līdzekļu interesi par Jūrmalu, ik
gadu tiek veikta virkne tūrisma mārketinga pasākumu (bukletu izdošana par Jūrmalas
kūrortpilsētas tūrisma produktiem, publikācijas plašsaziľas līdzekļos, dalība
specializētajos gadatirgos un semināros, starptautiskajās organizācijās – ECAD u.c.,
ţurnālistu, tūrisma operatoru vizītes u.c.).
Jūrmalas pilsētas pašvaldība atsevišķā vai Tūrisma attīstības valsts aģentūras kopīgā
stendā piedalījās tūrisma gadatirgos „Vakatienbeurs 2010” Ūtrehtā (Nīderlande), „Matka
2010” Helsinkos (Somija), „Reisen 2010” Hamburgā (Vācija), „Tourest 2010” Tallinā
(Igaunija) „Vivattur 2010” Viļľā (Lietuva), „Mitt 2010” Maskavā (Krievija), „Otdih
2010” Minskā (Baltkrievija) un „Balttour 2010” un „Made in Latvia” Rīgā.
Pašvaldība 2010. gadā izdevusi un sagatavojusi virkni informatīvo izdevumu par
tūrisma iespējām Jūrmalā:
Jūrmalas imidţa brošūru „Jūrmala 2010” deviľās valodās (latviešu,
lietuviešu, igauľu, krievu, angļu, vācu, somu, zviedru un norvēģu) 72 000 eks. metienā;
„Jūrmalas kūrortu ziľas” (pavasaris/vasara) latviešu un krievu valodā
izplatīšanai Latvijas pastkastītēs – tirāţa 250 000 eks.(150 000 latviešu un 100 000 krievu
valodā);
pasākumu kalendārs trīs valodās par visiem pilsētas pasākumiem jūlijā,
augustā un septembrī – tirāţa 10 000 eks.;
Jūrmalas pilsētas kartes trīs valodās (latviešu, krievu, angļu) – tirāţa 15 000
eks.;
„Kūrortārstniecības un spa procedūru ceļvedis Jūrmalā” latviešu valodā,
tirāţa 500 eks.;
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četru veidu pastkartes par Dzintaru koncertzāli, sanatoriju „Jaunķemeri”,
sanatoriju „Jantarnij bereg” un Pasaules čempionātu ziemas peldēšanā trīs valodās
(latviešu, krievu, angļu) ar kopējo tirāţu 16 000 eks.;
regulāri aktualizēta tūrisma informācija Jūrmalas pilsētas mājaslapā deviľās
valodās;
sagatavota informācija par Jūrmalu izdevumam „Riga/Jurmala Enjoy map”,
kas tika izplatīts „AirBaltic” lidmašīnās;
sagatavota informācija Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) izdotajā
brošūrā „Rīga un tās apkārtne”.
Par tūrisma iespējām Jūrmalā 2010. gadā pašvaldība sniegusi daudz informācijas
plašsaziľas līdzekļos.
Regulāri tika organizētas daţādu valstu ţurnālistu un tūrisma aģentūru vizītes
Jūrmalā, kā rezultātā radās publikācijas ārzemju presē, tika veidoti TV siţeti un gatavoti
piedāvājumi ārvalstu tūristiem par Jūrmalu kā kūrortpilsētu, par kūrorta un spa
pakalpojumiem Jūrmalā, par konferenču un semināru iespējām, par daţādiem kultūras
pasākumiem un atpūtas piedāvājumu, kā arī speciālajiem tūrisma maršrutiem.
Jūrmalu 2010. gadā apmeklēja ţurnālisti no Latvijas, Krievijas, Austrijas,
Baltkrievijas, Zviedrijas, Lietuvas, Izraēlas u.c., par Jūrmalu interesējās tūrisma aģenti no
Krievijas, Ķīnas, Japānas, Izraēlas, Serbijas, Lietuvas, Ķīnas, Portugāles, Francijas u.c.
Kopumā Jūrmalu apmeklēja desmit filmēšanas grupas no četrām valstīm – Krievijas,
Francijas, Kazahstānas un Baltkrievijas, lai veidotu siţetus televīzijai.
Informatīvi materiāli par Jūrmalu tika izplatīti arī starptautiskās tūrisma izstādēs un
darba semināros, pilsētas tūrisma uzľēmumos, TAVA, „LIVE RIGA” un „AirBaltic”
organizētajos mārketinga pasākumos Latvijā un ārvalstīs, Rīgas tūrisma informācijas
centros (Rātslaukumā, starptautiskajā autoostā, Doma laukumā un lidostā), Latvijas
tūrisma informācijas centros, Rīgas un Rīgas reģiona viesnīcās, prāmju līnijās: „Tallink”,
„Viking Line” u.c., autobusu līnijās „Eurolines”, „Ecolines” u.c., Jūrmalas
pārstāvniecībās Baltkrievijā un Krievijā (Maskavā un Sanktpēterburgā), dzelzceļa stacijās
Majoros un Dubultos, kā arī informācija tika sūtīta interesentiem individuāli pēc
pieprasījuma pa pastu.
Tika noslēgti sadarbības līgumi ar tūrisma pārstāvniecībām Maskavā un Minskā.
Kurjerpasts „Pony Express” jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas 38 Krievijas
reģionālajās pilsētās, piedāvājot vīzu noformēšanu bez klātbūtnes Latvijas Republikas
vēstniecībā Maskavā.
Jūrmalā notika ECAD (Eiropas pilsētas pret narkotikām) konference. Uz ECAD
konferenci Jūrmalā tika uzaicināti dalībnieki no Baltijas valstīm, Krievijas, Zviedrijas un
Ukrainas. Organizatoriem patīkams pārsteigums bija tas, ka šajā tikšanās reizē vēlmi
piedalīties izteica četri sociālie darbinieki no Āfrikas valsts Ganas, kuri Eiropas, tostarp
Jūrmalas, pieredzi popularizēs pasaulē.
Jūrmala piedalījās tūrisma kontaktbirţās četrās Krievijas reģionālajās pilsētās ar
mērķi pievērst uzmanību ceļojumiem uz Jūrmalu ne tikai Maskavā un Sanktpēterburgā,
bet arī lielākajās reģionālajās pilsētās, ar kurām ir attīstīta aviosatiksme uz Rīgu caur
Maskavas lidostām.
Domes vadība devās vizītē uz Ķīnu, lai pārrunātu sadarbības iespējas un parakstītu
nodomu protokolu ar Dzjiliľas pilsētu.
Jūrmala piedalījās tūrisma darbsemināros Norvēģijas pilsētās Stavangerā, Bergenā,
Olesunnā un Oslo, prezentējot kūrortpilsētas ziemas tūrisma piedāvājumu un plašo spa
pakalpojumu klāstu. Prezentāciju laikā tika izplatītas Jūrmalas brošūras norvēģu valodā.
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Tika sagatavots projekta pieteikums Ekonomikas ministrijas un TAVA
izsludinātajam konkursam „EDEN”. Jūrmala ieguva balvu kā izcilākais tūrisma
galamērķis Latvijā 2010. gadā.
Jau astoto gadu pēc kārtas 2010. gadā Jūrmala saľēma portāla „Звезда travel.ru”
balvu nominācijā „Labākais kūrorts Baltijas valstīs”, kas liecina par to, ka ceļotāji no
Krievijas novērtē atpūtas iespējas pilsētā un ir apmierināti ar piedāvātā servisa kvalitāti.
Visu gadu notika intensīva sadarbība ar Ekonomikas ministriju, nodibinājumu
„Rīgas tūrisma attīstības birojs” (LIVE RIGA), Tūrisma attīstības valsts aģentūru
(TAVA): Latvijas nacionālo aviokompāniju „AirBaltic”, Latvijas Kūrortpilsētu
asociāciju (LKA), Baltijas pilsētu savienību (UBC), Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociāciju (LVRA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un citām
institūcijām, kas palīdz veidot Jūrmalas kā pievilcīga tūrisma galamērķa tēlu.
Pašvaldības pārstāvji piedalījās sanāksmē „Nākotnes pilsētas spēle”, ko rīkoja Britu
padome. Spēles mērķis bija radoša komandas darba rezultātā radīt inovatīvas idejas par
Jomas ielas attīstības risinājumiem un scenārijiem nākotnē.

Izglītība
Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās 2010. gadā mācības 1. septembrī uzsāka
4 714 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 566 izglītojamie, profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā – 3 351 izglītojamais. Jūrmalas pilsētas
domes pārraudzībā atrodas 30 izglītības iestādes.
Tabula. Skolēnu skaits Jūrmalas vispārējās izglītības iestādēs 2010./2011. mācību gadā
Klases
Izglītības iestāde

Jūrmalas Alternatīvā skola
Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskola
Jūrmalas pilsētas Kauguru
vidusskola
Jūrmalas pilsētas Lielupes
vidusskola
Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskola
Jūrmalas sākumskola
"Atvase"
Jūrmalas vakara vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Ķemeru vidusskola
Majoru pamatskola
Pumpuru vidusskola
Sākumskola "Ābelīte"
Sākumskola "Taurenītis"
Slokas pamatskola
Vaivaru pamatskola
Internātpamatskola

1
18

2
18

3
19

4
19

5
17

6
16

7
13

8
12

19

17

25

17

30

18

16

19

31

18

21

21

252

59

60

55

57

57

49

50

56

69

51

46

45

654

20

14

15

16

18

13

13

16

15

23

20

20

203

49
56

51
52

52
59

51
57

38
32

33
56

22

33

14

26

23

45

437

15
62
8
39
44

17
67
14
45
45

142
65
15

141
79
14

83
93
11

42

56

67

9
46
38
27
26
65
12

9
47
39
23
21
52
15

9
10
21

13
40
35
25
22
40
14

11
45
32
23
21
51
15

12
43
36

15
46
37

4
64
16
33
51

20
46
18

13
28
12

34
13

34
20

34
15

8

3

15

6

10

9

28

11

12

t.sk.
Izgl.a
r
spec.
vaj. Kopā
153

4
2
2

6
15

312
402
430
147
384
522
98
123
384
134
4635
79
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Pašvaldība 2010. gadā izvirzīja šādas galvenās prioritātes izglītības darbā:
aktīva mācību satura apguve, ievērojot pakāpeniskuma, cikliskuma, pēctecības
un saiknes ar praktisko darbību principus;
vienotas izglītojamo mācību sasniegumu datu bāzes e-vidē ieviešana;
atbalsta pasākumu un vides pieejamības katra izglītojamā vajadzībām un
obligātās vispārējās pamatizglītības ieguves nodrošinājums;
vides pieejamības jautājumu risinājumi izglītojamiem ar īpašām vajadzībām
atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām;
drošas vides riska faktoru pasākumu plāna izstrāde to mazināšanai;
pedagogu tālākizglītības nodrošināšana atbilstoši katras izglītības iestādes
izvirzītajām prioritātēm un nepieciešamajām kompetencēm, izmantojot Eiropas
Savienības struktūrfondu projektus un citas iespējas.
Tabula. Jūrmalas vispārējās izglītības skolās piedāvātās izglītības programmas
Izglītības iestāde

Pirmsskolas
izglītības
programmas

Jūrmalas Alternatīvā skola
Jaundubultu vidusskola

01011111

Kauguru vidusskola

00011121

Lielupes vidusskola
Meţmalas vidusskola

01011111
21011121

Pamatizglītības programmas
Pamatizglītības
programmas

21011121

11011111
23011112
12011122

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

23011111

Ķemeru vidusskola

21011111

Majoru pamatskola
Pumpuru vidusskola

01011111
01011111

21011111
21011111

Sākumskola „Ābelīte”

00011121
01015621
01011111
01015511

11-11121

Slokas pamatskola

01011111

Internātpamatskola

01015811
01015911

11013111

Vidējās
izglītības
programmas

31011021
31012021
31013021
31011021
31011011
31011021
31011022

11015611

21015611
21015811
21015611
31015311

31011012
31011013
31011023
31011022
31013011
31014011
31011011
31011011

31013011
31011011

11011111
21011111

Vaivaru pamatskola

21015621
21015421
21015611
21011821

21011111

Sākumskola „Atvase”
Jūrmalas vakara vidusskola

Sākumskola „Taurenītis”

Padziļinātās
izglītības
programmas
21012111

Speciālās
programmas/
pedagoģiskā
korekcija

21011111

21011811
21015211
21015611
21015311
21015811
21015111
21015811
21015911

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes līdztekus vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmām piedāvā iespēju apgūt zināšanas padziļinātajās
un speciālajās izglītības programmās. Jūrmalas Alternatīvā skola piedāvā humanitārā un
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sociālā virziena, bet Jūrmalas sākumskola „Atvase” – dabaszinātľu un matemātikas
padziļinātās izglītības programmas. Speciālās izglītības programmas bērniem ar īpašām
vajadzībām piedāvā Majoru, Slokas un Vaivaru pamatskola, Lielupes, Ķemeru un
Pumpuru vidusskola.
Pašvaldība aktivizējusi izglītības iestāţu darbu jaunu izglītības programmu izstrādē,
līdz ar to paplašinot izglītības piedāvājumu pilsētā.
Analizējot 9. klašu absolventu tālākās gaitas, satraucošs ir fakts, ka no Jūrmalas
izglītības iestāţu 2009./2010. mācību gada 365 beidzējiem 198 neizvēlējās Jūrmalas
vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāziju.
Izglītības nodaļa 2010. gada 10. novembrī Jūrmalas Valsts ģimnāzijā uz semināru
„Izglītības attīstības iespējas Jūrmalas pilsētā” aicināja vispārizglītojošo skolu direktorus,
direktoru vietniekus izglītības jomā, arodbiedrības priekšsēdētājus, mācību priekšmetu
metodisko apvienību vadītājus, Jūrmalas pilsētas domes deputātus un vispārizglītojošo
skolu padomju pārstāvjus. Pasākuma mērķis bija vienoties par kopīgiem virzieniem
inovatīvai mācību procesa organizācijai un diskusija par iespējamiem risinājumiem skolu
tīkla sakārtošanā.
Lai labāk izprastu situāciju, apkopoti izglītības iestāţu sniegtie dati par 9. klašu
absolventu tālākās izglītības izvēli.

1
1
1
3
0
1
7

4
5
1
10

7
10
3
2
3
11
2
1
4
9
3
4
59

2
2
1
3
2
3
2
1
2
18

Strādā

3
4
3
1
3
13
4
31

Ārpus Latvijas

Profesionālā sizglītības iestāde
citā pašvaldībā

1
1
4
1
2
9
5
23

Citas pašvaldība valsts
ģimnāzija

46
16
10
13
27
10
14
5
10
1
2
154

Sociālās integrācijas valsts
aģentūra

48
1
1
4
2
56

Citas pašvaldības ģimnāzija vai
vidusskola

48
43
12
10
12
27
9
14
175

Bulduru dārzkopības
vidusskola

66
58
20
13
21
50
13
24
21
52
12
15
365

Vidusskola Jūrmalā

Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Kauguru vidusskola
Meţmalas vidusskola
Ķemeru vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Pumpuru vidusskola
Lielupes vidusskola
Jūrmalas vakara vidusskola
Slokas pamatskola
Majoru pamatskola
Jūrmalas Alternatīvā skola
Vaivaru pamatskola
Kopā

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Skolēnu skaits

Skola

Paliek savā skolā

Tabula. Jūrmalas vispārējās izglītības skolu 2009./2010. mācību gada 9. klašu absolventu tālākās izglītības
izvēle

1
1
2
2
4

Par skolotāja individuālo darbu ar skolēnu liecina panākumi mācību priekšmetu
olimpiādēs. Kopumā 2009./2010. mācību gadā Jūrmalas pilsētā noorganizētas 16 mācību
priekšmetu olimpiādes, izvērtēti izglītojamo zinātniski pētnieciskie darbi un desmit darbu
autori izvirzīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam Pierīgas reģionā, savukārt
divi darbi tika prezentēti valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Dabaszinību
skolotāji sagatavojuši izglītojamos dalībai profesora A.Valtnera konkursā „Pazīsti savu
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ķermeni”. Noorganizēti zinātniski pētniecisko darbu lasījumi „Es savai Jūrmalai”, kuru
tēma – vides faktori un kā tie ietekmē Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus.
Tabula. Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos darbos, konkursos un tajos gūtie sasniegumi pilsētā un valstī 2009./2010. mācību gadā
Mācību priekšmeta olimpiāde/konkurss
Latviešu valoda un literatūra 11.,12. klasēm
Latviešu valoda un literatūra 8., 9. klasēm

Latviešu valoda (mazākumtautību skolām)

Angļu valoda

Vācu valoda
Matemātika

Lietišķā informātika
Fizika

Ķīmija

Ģeogrāfija

Biznesa ekonomiskie pamati
Vēsture

Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Majoru pamatskola
Jūrmalas Alternatīvā skola
Jaundubultu vidusskola
Meţmalas vidusskola
Kauguru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Jūrmalas Alternatīvā skola
Majoru pamatskola
Pumpuru vidusskola
Lielupes vidusskola
Ķemeru vidusskola
Slokas pamatskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola

Sasniegumi
Jūrmalas pilsētā
(godalgotās
vietas)
5
1
5
3
2
6
5
3
5
4
2
1
1
1
1
3
2

Kauguru vidusskola
Jūrmalas Alternatīvā skola
Meţmalas vidusskola
Jūrmalas valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Sākumskola „Atvase”
Sākumskola „Taurenītis”
Lielupes vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Meţmalas vidusskola

12
9
9
5
4
4
4
2
1
3
1

Kauguru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Majoru pamatskola
Jaundubultu vidusskola
Meţmalas vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Kauguru vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Jaundubultu vidusskola
Lielupes vidusskola
Pumpuru vidusskola
Ķemeru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija

4
3
3
3
1
5
3
1
1
2
2
1
1
1
4
3
1

Skola

Sasniegumi
valsts olimpiādē
(godalgotās
vietas)

1

1
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Mācību priekšmeta olimpiāde/konkurss

Politika un tiesības
Kulturoloģija
Vizuālā māksla

Vides projekti

Profesora A.Valtnera konkurss „Pazīsti
savu ķermeni”

Sākumskolas olimpiāde (mazākumtautību
skolām)

Sākumskolas kombinētā mācību priekšmetu
olimpiāde

Sākumskolas olimpiāde matemātikā

Sākumskolas olimpiāde latviešu valodā

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Skola

Jaundubultu vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Majoru pamatskola
Ķemeru vidusskola
Jūrmalas Alternatīvā skola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Meţmalas vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Majoru pamatskola
Slokas pamatskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Kauguru vidusskola
Pumpuru vidusskola
Lielupes vidusskola
Jaundubultu vidusskola
Slokas pamatskola
Sākumskola „Ābelīte”
Jaundubultu vidusskola
Kauguru vidusskola
Meţmalas vidusskola
Sākumskola „Atvase”
Sākumskola „Taurenītis”
Majoru pamatskola
Pumpuru vidusskola
Slokas pamatskola
Sākumskola „Atvase”
Sākumskola „Taurenītis”
Slokas pamatskola
Majoru pamatskola
Pumpuru vidusskola
Ķemeru vidusskola
Slokas pamatskola
Sākumskola „Atvase”
Pumpuru vidusskola
Majoru pamatskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Pumpuru vidusskola
Lielupes vidusskola
Kauguru vidusskola
Meţmalas vidusskola

Sasniegumi
Jūrmalas pilsētā
(godalgotās
vietas)
1
3
2
3
1
4
3
2
2
1
1
1
9
2
2
1
5
2
2
1
1
1
3
2
2
2
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
3
2
2
1
5
2
1
1
1

Sasniegumi
valsts olimpiādē
(godalgotās
vietas)

1

2

1
1
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Katras pašvaldības uzdevums ir nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu, ko nosaka
Bērnu tiesību aizsardzības likums. Šā likuma uzdevums ir noteikt bērnu tiesības, brīvības
un to aizsardzību, ľemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai
vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība.
Jūrmalas pilsētā 2010. gadā uzskaitē bija 185 riska ģimenes, kurās atradās 359
bērni. Iedzīvotājiem sniegtas 159 konsultācijas. Visvairāk risināti jautājumi obligātajā
izglītības vecumā – 46 gadījumos. Jautājumi galvenokārt saistās ar skolas neattaisnotu
kavēšanu, mācību grūtībām, vēlmi mainīt izglītības iestādi u.c. Otra lielākā jautājumu
grupa ir sociālās problēmas.
Tabula. Pārskats par riska grupas skolēniem un viņu ģimenēm Jūrmalas pilsētā
Mācību gads
Skolēnu skaits Jūrmalas pilsētā
Skolēni no daudzbērnu ģimenēm %
Skolēni no maznodrošinātām ģimenēm
%
Skolēni no smaga riska ģimenēm %
Skolēni no ģimenēm, kuras vairākas
reizes mainījušas dzīvesvietu %
Skolēni, kuriem kāds no vecākiem ir
bezdarbnieks %
Skolēni, kuriem kāds no vecākiem ir
miris %
Skolēni, kuriem kāds no vecākiem ir
invalīds vai smagi slims %
Skolēni, kuriem kāds no vecākiem
strādā ārpus Latvijas %
Skolēni no nepilnām ģimenēm %
Skolēni ar vājām sekmēm %
Skolēni, kuriem ir tendence neattaisnoti
kavēt skolu %
Skolēni, kuri saukti pie administratīvas
vai kriminālatbildības %

2005./06.
6103
12.5
13.5

2006./07.
5598
12
8,2

2007./08.
5286
11,56
10,33

2008./09.
5042
12,67
9,53

2009./10.
4915
12,41
19,54

2010./11.
4734
16,62
20,00

10.8
2.5

5,4
2,8

3,04
3,00

3,18
2,24

2,97
-

3,36
-

10.7

7,8

5,13

5,74

18,04

15,59

5.3

5,1

4,54

4,15

-

-

2.0

1,7

1,16

1,13

-

-

3.7

2,8

2,62

2,80

3,70

4,54

23.2
13.2
5.5

22,38
12,9
5,9

23,36
15,04
6,78

19,36
11,82
5,04

21,18
9,90
5 ,09

19,71
9,84
6,61

1.08

1,3

1,69

0,89

-

-

Attēls. Izglītojamo, kuri neattaisnoti kavē skolu, skaits 2006.–2010. gadā
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Kopš 2007. gada Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija
izskata iemeslus katram izglītojamajam, kāpēc viľš neattaisnoti neapmeklē skolu, un par
tiem informē skolas, kā arī cenšas novērst kavēšanas iemeslus. Uz komisijas sēdēm 2010.
gadā izsaukti 45 izglītojamie ar vecākiem.
Jūrmalas skolās strādā sociālie pedagogi, kas īpaši nodarbojas ar skolēniem, kuri
neattaisnoti kavē skolu. Pavisam sniegtas 776 konsultācijas. Gada laikā pieaudzis
konsultāciju skaits par skolēnu uzvedības problēmām līdz 648 (iepriekšējā mācību gadā
bija 395). Vienlaikus pieaudzis konfliktsituāciju risināšanas gadījumu skaits no 323
gadījumiem iepriekšējā mācību gadā līdz 491 pārskata gadā.
Daļa Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aizbrauc strādāt ārpus Latvijas, atstājot bērnus
citu uzraudzībā, kas bieţi nav bērna interesēs. Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz,
ka vecākiem jāinformē par aizbraukšanas faktu Bāriľtiesa, bet vecāki bieţi nerespektē
likumu, pat slēpj šo faktu no skolas administrācijas. Aizvien bieţāk atstāj valsti visa
ģimene, par to neinformējot skolu, kas rada problēmas bērnu uzskaitē.
Tabula. Bērnu skaits, kuru vecāki aizbraukuši darbā ārpus Latvijas 2004.–2010. gadā
Gads
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Bērnu, kuriem vecāki aizbraukuši darbā ārpus Latvijas, skaits
51
216
141
129
105
126
215

Jūrmalā ar 2010. gada aprīli darbu uzsāka Jūrmalas pilsētas domes Pedagoģiski
medicīniskā komisija. Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālisti iesaka bērnam
piemērotāko izglītības programmu vecākiem (aizbildľiem, bāriľtiesai, ja bērns ir
ievietots audţuģimenē), kuri rakstiski piekrīt bērna veselības stāvokļa, spēju un attīstības
līmeľa izvērtēšanai. Komisijas sastāvā ir speciālās izglītības pedagogs – komisijas
vadītājs, logopēds, psihologs un, ja nepieciešams, pieaicināti eksperti.
Jūrmalas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumu par iespēju
turpināt izglītību Jūrmalas pilsētā dzīvojošiem bērniem – jebkurā speciālās pirmsskolas
izglītības programmā, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei. Ja
nepieciešams, izvērtē jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās
izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības
programmai. Sniedz atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās
nepieciešamību mājās. Nosaka atbalsta pasākumu nepieciešamību 12. klases skolēniem
centralizētajos un valsts pārbaudes darbos.
Pedagoģiski medicīniskā komisija 2010. gadā izvērtējusi 176 skolēnus un ieteikusi
apgūt speciālās izglītības programmas 162 skolēniem.
Katram bērnam ir tiesības un iespējas iegūt pirmsskolas izglītību un sagatavoties
pamatizglītības programmu apguvei skolā. Jūrmalā 9 pirmsskolas izglītības iestādēs un
10 skolās bērniem tiek piedāvāta pirmsskolas izglītības programmu apguve. Bērniem ir
iespēja attīstīt un pilnveidot sociālās un sadarbības prasmes, noturīgas pašapkalpošanās
un uzvedības prasmes, kas veicina bērna sekmīgu iekļaušanos mūsdienīgā mācību
procesā. Izglītības nodaļa seko, lai katram bērnam tiktu nodrošināta atbilstoša vide,
telpas, materiāltehniskā bāze. Pagājušajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes
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apmeklēja 1 566 bērni, pamatizglītības programmu apguvei skolās sagatavoja 685
bērnus. Pavisam pilsētā pirmsskolas izglītības programmu apguva 2 251 bērns.
Pirmsskolas izglītības iestādes piedāvā arī īpašu izglītības veidu – speciālās pirmsskolas
izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām. Bērniem ar valodas
traucējumiem ir iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”, „Mārīte”,
„Bitīte”, bet bērniem ar somatiskām saslimšanām – pirmsskolas iestādi „Lācītis”.
Bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības
programmu Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā.
Tabula. Dati par pirmsskolas izglītību Jūrmalā 2010. gadā
Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs
Izglītojamo skaits vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas
Pirmsskolas izglītības iestāţu skaits
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tajā skaitā speciālās
Pedagogu skaits, kas strādā pirmsskolas izglītības programmās

1 566
685
9
10
211

Pašvaldība nodrošina iespēju katram bērnam un jaunietim bez maksas apgūt
obligāto pamatizglītības programmu no 1. līdz 9. klasei. Pilsētā 2010. gadā 9. klasi
pabeidza 365 skolēni, no kuriem 198 turpināja mācības Jūrmalas vispārizglītojošajās
vidusskolās, bet 167 izvēlējās izglītību turpināt citās izglītības iestādēs. Izglītības iestādes
pamatizglītības posmā ir aktivizējušas darbu, lai izglītības programmu piedāvājums būtu
daudzveidīgs un apmierinātu ikviena izglītojamā vajadzības.
Tabula. Dati par pamatizglītības ieguvi Jūrmalā 2010. gadā
Izglītojamo skaits pamatizglītības posmā (1.– 9. klase)
Otrgadnieku un trešgadnieku skaits pamatizglītības posmā
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno pamatizglītības programmas, tajā skaitā speciālās izglītības
iestādes un vakara (maiľu) vidusskola
Pedagogu skaits, kas strādā pamatizglītības programmās
Izglītojamo skaits, kas uzsāka mācības 9. klasē
Izglītojamo skaits, kas sekmīgi beidza 9. klasi ar apliecību
Izglītojamo skaits, kas 9. klasi beidza ar liecību

3 547
180
13
262
382
376
6

Jauniešiem, kuri ieguvuši pamatizglītību, pašvaldība nodrošina iespēju bez maksas
iegūt vispārējo vidējo izglītību. Vispārējo vidējo izglītību Jūrmalā var iegūt septiľās
vidusskolās, tajā skaitā vienā valsts ģimnāzijā un vakara (maiľu) vidusskolā, kura savā
mācību procesā īsteno tālmācības elementus, kas ļauj izglītojamajiem ārpus valsts
sekmīgi iegūt vidējo izglītību. Pilsētā 2010. gadā vidējo izglītību ieguva 1 180 skolēnu,
no viľiem 352 šajā gadā sekmīgi beidza vidusskolu. Mācības augstākajās izglītības
iestādēs turpina 198 skolēni, kas ir 56,25% no kopējā izglītojamo skaita, bet 37
izglītojamie vai 10,5% turpina izglītību pirmā līmeľa augstākajās izglītības iestādēs –
koledţās.
Tabula. Dati par vidējās izglītības ieguvi Jūrmalā 2010. gadā
Skolēnu skaits vidējās izglītības posmā (10.– 12. klase)
Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vidējās izglītības posmā
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno vidējās izglītības programmas, tajā skaitā vakara (maiľu)
vidusskola
Skolotāju skaits, kas strādā vidējās izglītības programmās
Skolēnu skaits, kas uzsāka mācības 12. klasē
Skolēnu skaits, kas sekmīgi beidza12. klasi ar atestātu
Skolēnu skaits, kas beidza 12. klasi ar liecību

1 167
183
8
134
385
370
15
18

Pašvaldība sniedz atbalstu jaunatnes politikai pilsētā, nodrošinot saturīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas Bērnu un jauniešu interešu centrā, Jūrmalas Mākslas skolā,
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Jūrmalas Sporta skolā un Jūrmalas Peldēšanas un futbola
skolā, kas apmierina bērnu un jauniešu interešu izglītības vajadzības, īstenojot interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, kurās zināšanas un prasmes
apgūst 3 351 izglītojamais. Šajās iestādēs izglītības programmu īstenošanu nodrošina 84
pedagogi.
Tabula. Dati par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām Jūrmalā 2010. gadā
Izglītojamo skaits kopā
Bērnu un jauniešu skaits interešu izglītības programmās
Bērnu un jauniešu skaits profesionālās ievirzes programmās sportā
Bērnu un jauniešu skaits profesionālās ievirzes programmās mākslā
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno interešu izglītības programmas
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas sportā
Izglītības iestāţu skaits, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas mākslā
Pedagogu skaits kopā
Pedagogu skaits, kas strādā interešu izglītības programmās
Pedagogu skaits, kas strādā profesionālās ievirzes programmās sportā
Pedagogu skaits, kas strādā profesionālās ievirzes programmās mākslā

3351
542
1859
950
1
2
2
86
7
26
53

Īpaši notikumi, kas 2011. gadā varētu ietekmēt izglītības iestāţu finanšu rādītājus, ir
paredzamais bērnu skaita samazinājums Jūrmalas pilsētā. Tas saistīts ne tikai ar
dzimstības samazināšanos, bet arī ar vecāku izvēli bērnus skolot citās pilsētās, piemēram,
Rīgā, kas nereti ir tuvāk darbavietai. Tomēr vērojama arī pretēja tendence – pirmsskolas
izglītības iestāde „Saulīte” paredz jaunas grupiľas izveidi plānotā bērnu skaita
palielināšanās dēļ, tāpēc būs nepieciešams no pašvaldības pieprasīt divas papildus
pedagogu slodzes. Jaunuzceltās pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbībā
problēmas radīs nepilnības iestādes projektēšanā un būvniecībā.
Nākamajā pārskata periodā plānota pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniľš”
reorganizācija par speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, kas ievērojami atslogos
pašvaldības budţetu, kā arī šo grupu bērnu vecāku ģimeľu budţetu, jo bērnu uzturēšanu,
kā arī pedagogu darba samaksu speciālajās izglītības iestādēs nodrošina valsts.
Bērnudārzs „Namiľš”, sadarbojoties ar iestādes ēkas apsaimniekotāju, 2011. gadā
plānojis veikt nepieciešamākos iestādes siltummezgla un ventilācijas sistēmas remonta
darbus, kā arī minimālu kosmētisko remontu. Tālākas nākotnes plānos ir rast iespēju
ierīkot kvalitatīvus bērnu rotaļu laukumus un sporta nodarbību vietu.
Meţmalas vidusskola Eiropas Sociālā fonda projektā „Kvalitatīvai dabaszinātľu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” saľems mācību un uzskates līdzekļus
Ls 6 640 vērtībā. Iestāde arī iecerējusi licencēt speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un palielināt pagarinātās dienas grupu skaitu
(likmju skaitu) 1. klases izglītojamiem un bērniem ar mācību traucējumiem, lai viľus
integrētu vispārējās izglītības programmas apgūšanai.
Pumpuru vidusskolā 2011. gada vasarā paredzēts sākt jaunā mācību korpusa
renovācijas darbus par Ls 710 000. Plānots renovēt mācību klases, sporta zāli un ēdnīcas
bloku. Darbus iecerēts pabeigt piecu mēnešu laikā. Remonts plānots arī Ķemeru
vidusskolas galvenajā ēkā, kam pašvaldība atvēlējusi Ls 80 000. Jaundubultu vidusskola
turpinās pārrunas ar komercsabiedrībām par papildu mācību kursu organizēšanu
skolā, un tas varētu ietekmēt finanšu resursu piesaisti. Iestāde jau izgatavojusi
plakātus un izstrādājusi kursu mācību materiālus.
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Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 1. oktobra lēmuma Nr. 714
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” 15. punktu,
Jūrmalas Mākslas skola tiks pārcelta uz Jūrmalas pašvaldības valdījumā esošo ēku
Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32, pēc tās renovācijas, kam 2011. gada pašvaldības
budţetā piešķirti Ls 60 000 ēkas projektēšanai. Jūrmalas Sporta skola ir izstrādājusi
jaunas profesionālās ievirzes programmas burāšanā, hokejā, tenisā un volejbolā, ko plāno
akreditēt 2011. gada jūnijā, bet šo darbu realizēšanai būs nepieciešams piesaistīt papildu
finansējumu.

Kultūra
Jūrmalas kultūras dzīvi pamatā veido trīs pašvaldības iestādes:
Jūrmalas kultūras centrs Jomas ielā 35 ar filiālēm – Kauguru kultūras namu
Raiľa ielā 110, Mākslinieku namu Muiţas ielā 7 un Jūrmalas teātri Muiţas ielā
6, kā arī Seno spēkratu izstādi Turaidas ielā 11;
Jūrmalas pilsētas muzejs Tirgoľu ielā 29 ar filiālēm – Aspazijas māju
Z.Meierovica prospektā 20 un Brīvdabas muzeju Tīklu ielā 1;
Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar filiālēm – piecām bibliotēkām ar bērnu
nodaļām un vienu bērnu bibliotēku, kā arī
pašvaldības SIA „Dzintaru koncertzāle” Turaidas ielā 1.
Pašvaldības kultūras iestāţu darbības spektru papildina Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas pakļautībā esošā Raiľa un Aspazijas vasarnīca, privātās izstāţu zāles
– Intas un Imanta Ozoliľu izstāţu zāle „IO” un Vitālija Jermolajeva gleznu teātris,
izglītības sistēmā darbojošās Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Mākslas skola, kā arī
nevalstiskās organizācijas – Pasaku māja „Undīne”, biedrība „Aspazijas mantojums”,
Horna biedrība u.c., kā arī Dubultu un Slokas evaľģēliski luteriskās draudzes, kas rīko
ērģeļmūzikas koncertus.
Galvenais notikums, kas 2010. gadā būtiski ietekmēja Jūrmalas pašvaldības
kultūras iestāţu darbu, bija Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 3. decembra lēmums Nr.
911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba
vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”. Tas paredzēja reorganizēt Majoru
kultūras namu, Bulduru kultūras namu, Kauguru kultūras namu un Jūrmalas teātri, tos
apvienojot un izveidojot Jūrmalas pašvaldības iestādi – Jūrmalas Kultūras centru ar
filiālēm – Mākslinieku namu, Jūrmalas teātri un Kauguru kultūras namu. Tika noteikts,
ka Jūrmalas Kultūras centrs ir Majoru kultūras nama, Bulduru kultūras nama, Kauguru
kultūras nama un Jūrmalas teātra tiesību un saistību pārľēmējs un Jūrmalas pilsētas
domes Kultūras un sporta nodaļas daļēju tiesību un saistību pārľēmējs.
Tas būtiski mainīja gan darbinieku skaitu un grāmatvedības darba apjomu, gan
pasākumu plānošanu un apjomu. Jūrmalas Kultūras centrs uzľēmās organizatorisko
darbu ne tikai lokālos pasākumos, bet arī Jūrmalas vasaras kūrorta sezonas atklāšanā,
Jomas ielas svētkos, kūrorta sezonas noslēgumā, protams, arī valsts svētku un
tradicionālo svētku – Lieldienu, Jāľu ielīgošanas, Ziemassvētku u.c. – norišu rīkošanā
visas pilsētas mērogā.
Būtiskākais blakus apstāklis, kas nākotnes kontekstā vērtējams kā pozitīvs, bet
konkrētajā pārskata periodā samazināja plānotos maksas pakalpojumu budţeta
ieľēmumus, bija Jūrmalas Kultūras centra iekštelpu remonta atsākšana, tādēļ ēkā Jomas
ielā 35 vairs nenotika publiski pasākumui un kino. Gada beigās visam namam tika
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nomainīta elektroinstalācija, ierīkota jauna ugunsdzēsības sistēma un pirmā stāva foajē
uzklāta apsildāmā grīda.
Jūrmalas pilsētas dome 2010. gadā Jūrmalas Kultūras centra budţetā apstiprināja
kultūras pasākumu rīkošanu šādās nosacītās programmās:
valsts svētki un atceres dienu pasākumi – 1991. gada janvāra barikāţu
atceres diena, Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienas, Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pieľemšanas gadadiena, kapteiľa Paula Zolta 130 gadu jubilejai
veltīts piemiľas pasākums pie P.Zolta pieminekļa, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas
proklamēšanas diena;
gadskārtu svētki un paraţas – Meteľu svinības, Lieldienas, Mātes diena,
Vasaras saulgrieţi, Miķeļdiena, pilsētas Ziemassvētku egles iededzināšana jeb Gaismas
svētki, Ziemassvētku pasākumi;
tradicionālie svētki Jūrmalā – Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums
(pirmo reizi!), Jauniešu koru populārās mūzikas lielkoncerts „Dziedam Jūrmalā!”,
Vasaras koncerti Horna dārzā, koncertu cikls Dubultu un Slokas ev.lut. baznīcās, Jomas
ielas svētki, mākslas izstādes, starptautiskās kultūras dienas, Starptautiskais mākslas
forums „Māksla vieno tautas”, seno spēkratu parāde „Retro Jūrmala 2010”, kūrortsezonas
noslēgums, Dzejas diena pie Raiľa priedēm, gada noslēguma pasākums „Gada cilvēks”;
kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu papildizglītība, konkursi,
skates, pieredzes apmaiľa, pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās valsts mēroga
pasākumos, radošās darbnīcas;
domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem – jauno
Belvederas operas un operetes solistu atlases kārtai Jūrmalā, starptautiskajam
horeogrāfijas festivālam „Arabeska”, pasākumiem Melluţu estrādē, Garīgās mūzikas
festivālam „Vox Angelica”, starptautiskajam Austrumu deju festivālam, starptautiskajam
jauno izpildītāju konkursam „Jaunais vilnis”, festivālam „Summertime – aicina Inese
Galante”, festivālam „Baleta zvaigznes Jūrmalā” u.c.
Visi minētie pasākumi Jūrmalā pagājušajā gadā notikuši ar augstu kvalitātes zīmi.
No tiem īpaši atzīmējami:
Jūrmalas pilsētas kūrortsezonas atklāšanas pasākums, kas iedibināja (vai
pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja) jaunu tradīciju un par ko tā rīkotājam – Jūrmalas
Kultūras centra direktoram A.Kristvaldam – tika piešķirta Jūrmalas Gada balva kultūrā
nominācijā „Par izcila kultūras projekta īstenošanu”;
jaunu estētisku un māksliniecisko kvalitāti un vērienu ieguva Jāľu
ielīgošana, Jomas ielas svētki, Jūrmalas kūrortsezonas noslēgums, Gaismas svētki Horna
dārzā u.c. pasākumi.
Jūrmalā kultūras nozarei ir svarīga nozīme, kas veicina pilsētas atpazīstamību un
tūrisma attīstību, tātad arī uzľēmējdarbības attīstību, kā arī stimulē pašu jūrmalnieku
radošā potenciāla attīstību un pašapziľu.
Jūrmalas Kultūras centrs (ieskaitot filiāles: Kauguru kultūras namu, Mākslinieku
namu un Jūrmalas teātri) 2010. gadā organizēja 681 daţāda ţanra (pilsētas mēroga un
lokālie pasākumi, izrādes, izstādes, kino, lekcijas utt.) pasākumu, ko apmeklēja 81 176
apmeklētāji. Vidēji mēnesī tātad rīkoti 56 - 57 pasākumi, viena pasākuma vidējais
apmeklētāju skaits – 120 cilvēku.
Tabula. Pasākumu un apmeklētāju skaits Jūrmalas Kultūras centrā un filiālēs 2010. gadā
Kultūras iestāde
Jūrmalas Kultūras centrs
Kauguru kultūras nams

Pasākumu skaits
452
84

Apmeklētāju skaits
42 557
24 040
21

Mākslinieku nams

21
557

Kopā

2 065
68 662

Jūrmalas Kultūras centrā un tā filiālēs kopā darbojas 28 daţādu ţanru un vecuma
grupu radošie kolektīvi, to kopējais dalībnieku skaits ir 602 cilvēki.
Tabula. Jūrmalas Kultūras centra radošo kolektīvu un to dalībnieku skaits 2010. gadā
Kultūras iestāde
Jūrmalas Kultūras centrs
Kauguru kultūras nams
Mākslinieku nams

Kolektīvu skaits
15
16
6
37

Kopā

Dalībnieku skaits
307
341
69
717

Jūrmalas teātrī 2010. gadā notikušas četru iestudējumu pirmizrādes. Rosīgi
darbojas Leļļu teātris
Tabula. Jūrmalas teātra darba rādītāji 2010. gadā
Vietējās un izbraukuma izrādes
Aktieru individuālās programmas
Cita veida pasākumi
Kopā

55
28
41
124

Skatītāju skaits
Skatītāju skaits
Skatītāju skaits

5 179
1 200
6 067
12 446

Tradicionāli 2010. gada noslēgumā jau astoto reizi notika Jūrmalas pilsētas domes
konkurss „Gada balva kultūrā”. Tā uzdevums ir novērtēt Jūrmalas kultūras dzīves
spilgtākos notikumus valsts, pašvaldības un starptautiskā mērogā.„Gada balva kultūrā
2010” tika pasniegta gleznotājai Maijai Norai Tabakai par personālizstādi „Balts”
Jūrmalas pilsētas muzejā.
Balvas daţādās nominācijās tika piešķirtas:
par izcila kultūras projekta realizēšanu – Agnim Kristvaldam, Jūrmalas
Kultūras centra direktoram, par Jūrmalas kūrorta sezonas atklāšanas pasākumu 2010.
gada 15. maijā;
par izcilu mākslas izstādi – fotostudijai „Aspazija”, vadītājs Andris
Sīmanis, par fotoizstādi „Fotogrāfi, fotogrāfi...” Jūrmalas Kultūras centrā;
par veiksmīgu jaunradi – Inārai Andţānei, Majoru pamatskolas skolotājai,
biedrības „Aspazijas mantojums” priekšsēdētājai, par grāmatu „Aspazija? Aspazija...
Apceres un desmit liriskas atkāpes”;
par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos – klavieru
duetam Natālijai Hozainovai un Ilanai Makarinai par 1. vietu 4. Starptautiskajā pianistu
konkursā Nicā, Francijā;
par tradicionālās kultūras saglabāšanas un attīstības veicināšanu – Jūrmalas
Brīvdabas muzejam, vadītāja Gija Kloka, par Jūrmalas Brīvdabas muzeja ekspozīcijām
un ikgadējo pasākumu „Jūrā un saulē” Jūrmalas Brīvdabas muzejā;
par izglītojošu jaunatnes kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu –
Jūrmalas teātrim, vadītāja Gunta Mīlenberga, mākslinieciskais vadītājs Aigars Balulis,
par teātra mākslas popularizēšanu Jūrmalā, bērnu un jauniešu izrāţu iestudēšanu, veicot
bērnu un jauniešu māksliniecisko izglītošanu;
par mūţa ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā – Irēnei Štrausei,
Jūrmalas mūzikas vidusskolas pedagoģei un direktora vietniecei mācību darbā;
par pilsētas tēla popularizēšanu un starptautisko sakaru veicināšanu – Ingai
Sarmai, Jūrmalas pilsētas muzeja vēstures speciālistei, par izstādes „Koncerti Jūrmalā no
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19. gs. līdz mūsdienām” sagatavošanu un piedalīšanos izstādes atklāšanā Heringsdorfā
Vācijā un citām aktivitātēm;
speciālā balva par inovatīvu pieeju bibliotēku aktivitāšu organizēšanā –
Indrai Asarei un Inetai Melnei, Bulduru bibliotēkas galvenajām bibliotekārēm, par
projektu „Meklējam lasīšanas patikšanu!” sākumskolas bērniem, aktivitāšu telpu izveidi
pirmsskolas vecuma bērniem „Lapotava vismazākajiem”, kā arī starptautisku sakaru
veidošanu un organizēšanu.
Arī šajos sareţģītajos ekonomiskajos apstākļos ir izdevies saglabāt jo kuplu tautas
mākslas un citu radošo kolektīvu skaitu, kas ir mūsu pilsētas bagātība un ar ko varam
lepoties daudzos pilsētas un Latvijas mēroga kultūras pasākumos.
Ľemot vērā ierobeţoto budţetu, kultūra sjomā pašvaldība ir akcentējusi nevis
pasākumu kvantitāti, bet gan kvalitāti, par prioritāti uzskatot lielos pilsētas pasākumus
vasaras sezonā – kūrortsezonas atklāšanu, Jāľu ielīgošanu, Jomas ielas svētkus,
kūrortsezonas noslēgumu, kā arī citos gadalaikos – Lieldienu, Ziemassvētku egles
iededzināšanas jeb Gaismas svētku rīkošanu, kuros var maksimāli iesaistīt visus pilsētas
radošos resursus, to svinēšanā apvienojot jūrmalniekus un piesaistot daudz pilsētas viesu,
līdz ar to veidojot kvalitatīvus tikai Jūrmalai raksturīgus kultūras pasākumus.
Jūrmalas pilsētas muzeja misija ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt garīgās un
materiālās kultūras vērtības par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi, īpašu
uzmanību veltot Jūrmalas pilsētas savdabībai – Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu (no
18. gs. līdz mūsdienām) pētniecībai un popularizēšanai, kā arī turpināt zemūdens
kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā.
Muzejam ir divas filiāles – Aspazijas māja un Jūrmalas Brīvdabas muzejs. Muzejs
un tā filiāles akreditēti 2007. gada 5. janvārī uz pieciem gadiem.
Tabula. Muzeja un tā filiāļu publiskā darbība 2009. un 2010. gadā
Izstādes

Pasākumi

Muzeji
2010
Jūrmalas pilsētas muzejs
Aspazijas māja
Jūrmalas brīvdabas muzejs
Kopā:

2009

24+1
11
1
37

31+1
9
2+1
44

2010

2009

196
65
113
374

197
25
92
314

Muzeja
darbinieku
vadītās
ekskursijas
2010
2009
53
491
54
598

48
485
68
601

Apmeklētāji

2010
14387
5132
7727
27246

2009
14011
5114
8702
27827

Tabula. Muzeja krājuma darbs 2009. un 2010. gadā

Muzeji

Jūrmalas pilsētas muzejs
Jūrmalas brīvdabas muzejs
Kopā:

Kopējais
krājuma
vienību skaits
(uz 31.12.2010.)

Jauniegūto
krājuma
vienību skaits

2010
54231
2903
57134

2010
1019
228
1247

2009
53212
2675
55887

2009
1371
173
1544

Datorizēta
krājuma
uzskaite,
kopkatalogā
ievadīto
vienību skaits
2010
2009
1533
4416
1491
1048
3024
5464

Finansiāli
novērtēto
vienību
skaits

2010
2437
197
2634

2009
-

Muzejs 2010. gadā sagatavoja izstādi „Koncerti Jūrmalā no 19. gs. līdz mūsdienām”
un piedalījās tās atklāšanā starptautiskajā Uzedomas mūzikas festivālā Heringsdorfā
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(Vācijā). Izstāde bija apskatāma muzejā „Villa Irmgard” no 2010. gada 26. septembra
līdz oktobra beigām.
Muzeja speciālisti ar ziľojumiem piedalījušies vairākās starptautiskās konferencēs
un semināros, piemēram, konferencē Bādhomburgā (Vācijā), kā arī Baltijas valstu
Piekrastes kultūras mantojuma darba grupas, Latvijas Arheologu biedrības un biedrības
„Senatne” sanāksmēs.
Muzeja speciālisti kopā ar sadarbības partneriem daţādos projektos turpināja
zemūdens vēstures izpēti Latvijā, 2010. gadā noorganizējot 20 ekspedīcijas - veikti
izpētes darbi Jūrkalnē, Uţavā, Akmeľragā, Slīterē, Kolkā, Ziemupē, Piltenē u.c.
Aspazijas mājas speciālisti kopā ar Jūrmalas pilsētas domi sagatavoja un iesniedza
projektu „Sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma – Aspazijas mājas,
Z.Meierovica prospektā 18/20, atjaunošana”, kura kopējās izmaksas bija Ls 602 270.
Diemţēl, projekts netika atbalstīts un līdz ar to turpina pasliktināties Aspazijas mājas
inţeniertehniskais stāvoklis.
Lai sagatavotu Jūrmalas pilsētas muzeja 50 gadu jubilejai 2012. gada maijā veltītu
izstādi un zinātnisku katalogu, turpināta muzeja mākslas kolekcijas zinātniskā izpēte
(papildināta informācija par 45 gleznām un 57 grafikas darbiem), sagatavots un realizēts
projekts par Augusta Bijas skulptūras restaurāciju.
No 2010. gada 1. februāra muzeja un filiāļu darbinieku skaits salīdzinājumā ar
2008. gadu tika samazināts par 12,5 amata vienībām jeb 33%, bet darba algas fonds par
36%.
Kopējo pašvaldības muzeju apmeklētāju skaita samazināšanos 2010. gadā
visbūtiskāk ietekmējušas pilsētas autobusu maršrutu saraksta izmaiľu radītās neērtības
apmeklētāju nokļūšanai Jūrmalas brīvdabas muzejā. Abos pārējos muzejos apmeklētāju
skaits nav samazinājies, un ir pat nedaudz pieaudzis – Jūrmalas pilsētas muzejā par 3%
un Aspazijas mājā par nepilnu procentu.
Turpināja samazināties gan Jūrmalas pilsētas muzeja suvenīru veikala preču
apgrozījums (par 27%), gan arī muzeja ieľēmumi no suvenīru tirdzniecības (par 37%),
sasniedzot zemāko līmeni kopš veikala atvēršanas 2005. gada 18. maijā. Preču
apgrozījums 2010. gadā bija tikai Ls 2 721, nesasniedzot plānotos Ls 4 000.
Samazinājums izskaidrojams gan ar vispārējo ekonomisko krīzi un iedzīvotāju
pirktspējas mazināšanos, gan arī ar veikala darbalaika maiľu un tā darba stundu skaita
samazināšanos, jo darbinieku skaita samazināšanas dēļ suvenīru tirdzniecības kasiera
pienākumus kā papildus darba pienākumus veica muzeja deţurants.
Turpināja samazināties arī muzeja ienākumi no projektu realizācijas, sasniedzot
zemāko līmeni pēdējo septiľu gadu laikā. Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja tikai
divus projektus (kopējā summa – Ls 760) no sešiem muzeja speciālistu iesniegtajiem
projektiem.
Lai gan 2010.gadā apmeklētāju skaits Jūrmalas pilsētas muzejā un Aspazijas mājā
būtiski nepalielinājās, bet Jūrmalas brīvdabas muzejā pat samazinājās, tomēr ieľēmumi
no biļešu realizācijas pieauga par 15% (Ls 823) salīdzinājumā ar 2009. gadu. Plānotais
ieľēmumu apjoms netika izpildīts, jo liels apmeklētāju skaits pašvaldības muzejus
apmeklē bez maksas un 2010. gadā šādu apmeklētāju bija 72% no kopējā skaita.
Muzeja filiāles, Aspazijas mājas, pamatēkas Z.Meirovica prospektā 20 tehniskā
pārbaude veikta 2010. gada janvārī. Tajā konstatēts, ka atsevišķi ēkas apjomi ir
neapmierinošā stāvoklī un nepieciešams veikt kompleksu kapitālo remontu (renovāciju),
ľemot vērā, ka ēka ir arhitektoniski vērtīga, saglabājama un restaurējama.
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Sākta gatavošanās vairākiem nozīmīgiem notikumiem – muzeja atkārtotai
akreditācijai veltītai muzeja apskatei 2011. gada 6. decembrī, kā arī muzeja 50 gadu
jubilejai veltītai izstādei 2012. gada maijā un pasākumiem visa 2012. gada laikā.
Reorganizācija un darbinieku skaita optimizācija notika arī Jūrmalas Bibliotēku
apvienībā, kas kopš 2010. gada 1. februāra ir Jūrmalas Centrālā bibliotēka, saglabājot
visas filiāles, bet par 15% samazinot darbinieku skaitu.
Neraugoties uz darbinieku skaita samazinājumu, atsevišķu bibliotēku apmeklētība
pieauga, jo Jūrmalas publiskajās bibliotēkās darbu turpina Bila un Melindas Geitsu fonda
līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts, kas nodrošina
iedzīvotājiem brīvu bezmaksas pieeju interneta resursiem, datortehnikai un informācijas
resursiem. Bezmaksas internets saista plašu publiku. Daļa datortehnikas ir fiziski
nolietota un 2011. gadā tiks nomainīta ar jaunām iekārtām.
Asaru bibliotēka 2010. gadā pārcēlās uz jaunām, labiekārtotām telpām Dzimtenes
ielā 15, netālu no bijušās Asaru bibliotēkas ēkas, un tās krājums tika pilnībā pārskatīts.
Līdz ar to bibliotēka ir gatava vietējas nozīmes bibliotēkas akreditācijai.
Slokas bibliotēka turpināja pilsētas mēroga tradīciju katru gadu oktobrī atzīmēt
Alberta Kronenberga dienu, lai godinātu izcilā novadnieka piemiľu, jo kopš 2007. gada
8. novembra tai piešķirts Alberta Kronenberga vārdu.
Dubultu bērnu bibliotēkā 2010. gada maijā–jūnijā tika veikta automatizēta krājuma
esamības pārbaude. Kauguru un Dubultu bērnu bibliotēka ir pabeigusi krājuma
rekataloģizāciju un ir gatavas automatizētai lietotāju apkalpošanai.
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga kopējais bibliogrāfisko
ierakstu skaits uz 2011. gada 3. janvāri ir 51 624 un monogrāfisko izdevumu eksemplāru
skaits ir 119 676.
Jūrmalas pašvaldības septiľu bibliotēku krājumu papildināšanai un pilnveidošanai
2010. gads nebija pārāk veiksmīgs. Jūrmalas pilsētas dome šim nolūkam no pašvaldības
budţeta gada sākumā bija paredzējusi Ls 6 000 un gada beigās grāmatu iegādei atvēlēja
vēl Ls 595, par ko iegādāti 1 182 eksemplāri. jaunu izdevumu gan drukātā, gan
elektroniskā veidā latviešu un krievu valodā.
Bibliotēku lietotāju rīcībā 2010. gadā bija daţādi preses izdevumi kopumā par
Ls 5 754 (97 latviešu un 29 krievu valodā).
Jūrmalas Centrālā bibliotēka astoto gadu pēc kārtas piedalījās Kultūrkapitāla fonda
kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
projektu konkursā, un Jūrmalas Centrālā, Dubultu bērnu un Kauguru bibliotēka ieguva
kopumā 33 grāmatu eksemplārus par Ls 216.
Jūrmalas bibliotēkas 2010. gadā nozīmīgi papildināja grāmatu krājumus ar
dāvinājumiem no bibliotēku lietotājiem un daţādām organizācijām. Bibliotēkas saľēma
grāmatu dāvinājumus no šādām organizācijām: Japānas Literatūras centrs, Somijas
bibliotekāri, Nacionālā kino centrs, Spānijas vēstniecība, Latvijas Pašvaldību Savienība,
Latvijas Ebreju biedrība, personīgi no A. Kiršteina u.c. Kopumā dāvināto izdevumu
skaits 2010. gadā bija 1 802 eksemplāri kopsummā par Ls 3 206,68. Ar 184 grāmatām
Ls 165 kopvērtībā bibliotēku krājumi papildinājās, lasītājiem ar līdzvērtīgiem
izdevumiem aizvietojot viľu nozaudētās grāmatas.
Vienlaikus tika pārbaudīti bibliotēku krājumi, lai atbrīvotos no nolietotām, dublešu
un saturā novecojušām grāmatām, tādējādi pārskata periodā no kataloga izslēgtas 20 370
iespiedvienības par Ls 11 348.
Jūrmalas bibliotēku pakalpojumu piedāvājums skatāms Jūrmalas bibliotēku
apvienības mājas lapā interneta vietnē www.jba.lv sadaļā – pakalpojumi.
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Analizējot lasītāju kontingentu vecuma grupu un nodarbinātības ziľā, redzams, ka
aizvien vairāk iezīmējas bibliotēkas kā mūţizglītības iestādes nozīmīgums un īpašā, tikai
bibliotēkai raksturīgā loma sabiedrības izglītošanā, aptverot daţādu vecuma grupu
lasītājus.
Gan visi darba skaitliskie rādītāji, gan Jūrmalas Centrālās bibliotēkas finansiālie
ieľēmumi 2010. gadā palielinājušies. Kopā ar filiālēm vērojama tendence, ka izsneigums
samazinās, bet apmeklējumu skaits palielinās, kas izskaidrojams ar to, ka daudzi
apmeklētāji izmanto bezmaksas iespēju bibliotēkā strādāt pie datora.
Tabula. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas darba rādītāji 2010. gadā
Rādītājs
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits

Salīdz. ar 2009. gadu
+ 186
+ 23.263
+ 11.874

2010. gads
1.827
67.028
66.854

Tabula. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu darba rādītāji 2009.–2010. gadā

2010. gads
salīdzinājumā ar
2009. gadu

+186

67028

43765

+23263

66854

54980

+11874

Asaru bibliotēka

505

485

+20

8716

7614

+1102

19732

15548

+4184

186

193

-7

420

3333

-2913

6154

5636

+518

1778

1772

+6

37196

37423

-227

67636

69628

-1992

887

722

165

17058

20798

+3740

37430

20798

+16632

Dubultu bērnu
bibliotēka

427

403

+24

7570

6530

+1040

6897

7283

-386

Slokas biboliotēka

673

740

-67

14180

14783

-603

40567

43020

-2453

254

277

_23

6094

5968

+126

18115

18389

-274

361

535

-174

16440

19674

-3234

22214

37780

-15566

173

237

-64

8433

10388

-1955

9868

14773

-4905

2238

2201

+37

118031

130777

-12746

173954

205308

-31354

598

1084

-486

25820

58886

-33066

35739

53503

-17764

7809

7777

+32

269161

260566

+8595

397854

433547

-35693

t.sk.bērnu nodaļa
Bulduru bibliotēka
t.sk. bērnu nodaļa

t.sk. bērnu nodaļa
Ķemeru bibliotēka
t.sk. bērnu nodaļa
Kauguru bibliotēka
t.sk. bērnu nodaļa
Kopā

2009. gads

1641

2010. gads

2009. gads

1827

2009. gads

2010. gads

2010. gads
salīdzinājumā ar
2009. gadu

Izsniegums

Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas

2010. gads

Apmeklētāji
2010. gads
salīdzinājumā ar
2009. gadu

Lietotāji

Dzintaru koncertzāles darbība ar katru gadu mērķtiecīgi attīstās. Pasākumu skaits
sezonā Dzintaru koncertzālē kopš 2000. gada būtiski palielinājies no 30 pasākumiem
2000. gadā, sasniedzot kulmināciju 2010. gadā – SIA „Dzintaru koncertzāle” nodrošināja
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kopā 96 pasākumus Jūrmalas pilsētā. Arī pārskata gadā norisinājās pasākumi, kas ilga
vairākas dienas – festivāli un konkursi, piemēram, „Jūrmala 2010”, „Mūzika & Kino”,
„Dziedošais Kivins”, „Jaunais Vilnis”, „Summertime. Ielūdz Inese Galante” un citi.
Starp koncertzāles pašas producētiem sarīkojumiem pieminami divi –
starptautiskais baleta festivāls „Baleta zvaigznes Jūrmalā 2010”, lai iepriecinātu baleta
mīļotājus ar festivāla dalībniekiem no daţādām valstīm, ar jauniem, Latvijā neredzētiem
talantiem un daţādu horeogrāfu rokrakstiem, un sezonas noslēguma koncerts „Ielūdz
Raimonds Pauls...” ar sabiedrībā populāru mākslinieku piedalīšanos.
Īpašu vietu pilsētas kultūras dzīvē 2010. gadā ieľēma Melluţu estrāde ar savu
sarīkojumu programmu, kur vasaras sezonā notika 21 pasākums. Melluţu estrādes
sezonas atklāšana notika Vasarsvētku svētdienā. Katru svētdienu notika bērnu rīti, kopā
sezonā 14 bērnu pasākumi, kas ietvēra gan dziedāšanu, gan dejošanu, gan radošās
darbnīcas, gan sporta aktivitātes. Mērķis bija iekļaut Melluţu estrādi pilsētas kultūras
dzīvē kā regulāri izmantotu un daudzveidīgu kultūras objektu, kur var atnākt kopā visa
ģimene. Tāpēc kopīgi ar Jūrmalas Kultūras centru tika organizēti gan Lieldienu zaķu
fabrikas pasākumi, gan Līgo svētki, gan Zvejnieksvētki.
Pārskata gadā tika uzsākta Melluţu estrādes pakāpeniska rekonstrukcija ar
plānoto darbu pabeigšanu 2015. gadā, kad tiks atzīmēta vienīgās akustiskās koka
gliemeţnīcas Baltijā 85. jubilejas sezona. Tika veikts solu remonts skatītāju zonā.
Paredzēts, ka 2011. gadā Melluţu estrādē remontēs skatuvi un jumtu.
Apskatot nozīmīgākos notikums, kas varētu ietekmēt atsevišķu iestāţu finanšu
rezultātus kultūras jomā, jāmin, ka 2011. gadā Jūrmalas Centrālā bibliotēka plāno Asaru
bibliotēkas akreditāciju vietējās bibliotēkas statusam. Jūrmalas Kultūras centrs turpinās
veikt Jūrmalas pilsētas domes finansēto iekštelpu remontu, tādēļ 2011. gadā nebūs
iespējams atsākt pasākumu rīkošanu, kino demonstrējumus un telpu iznomāšanu, kas
nozīmē, ka iestāde strādās bez ieľēmumiem.
Saskaľā ar Latvijas muzeju akreditācijas grafiku 2011. gada 6. decembrī plānota
Jūrmalas pilsētas muzeja un filiāļu atkārtota akreditācija nākamajiem pieciem gadiem.
Līdz 2011. gada 4. novembrim visiem trim pašvaldības muzejiem jāsagatavo
nepieciešamā dokumentācija un muzeja vidējās darbības stratēģijas plāns 2012.–2016.
gadam. Negatīvi Jūrmalas pilsētas muzeja darbību varētu ietekmēt tas, ka arī 2011. gadā
tam nav paredzēts piešķirt līdzekļus jaunu pamatlīdzekļu iegādei, bet muzeja
datortehnika, videoprojektors u.c. tehnika turpina nolietoties un bojāties, kas apdraud
muzeja ikdienas darba un pasākumu tehniskā nodrošinājuma kvalitāti.

Sports
Jūrmalas pilsētas dome īsteno valsts un pašvaldības sporta politiku, veidojot sporta
sistēmu, kuras galvenie mērķi ir:
plānot un attīstīt sporta nozari pilsētā;
veidot sporta un fiziskās kultūras sistēmu, kas garantē iedzīvotājiem
veselīgu dzīves veidu un iespēju sasniegt augstus rezultātus sportā, kā arī racionāli
izmantot brīvo laiku;
sekmēt sporta pasākumu organizēšanu;
koordinēt domes pārraudzībā esošo sporta sabiedrisko organizāciju un
klubu investīciju plānošanu;
izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes sporta programmu budţeta projektus;
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sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par jaunu sporta iestāţu un
uzľēmējsabiedrību izveidošanu, esošo iestāţu un uzľēmumu reorganizācijas vai
likvidācijas lietderību.
Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ir pieejama daudzveidīga sporta infrastruktūra, kas
dod iespēju nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā – Jūrmalas pilsētas stadions
„Sloka” ar diviem futbola laukumiem, vieglatlētikas sektoriem un skrejceliľu; Majoru
sporta laukums ar daļēji slēgtu mākslīgā ledus hokeja laukumu; 9 ārstnieciskās
vingrošanas zāles; 18 trenaţieru zāles; 12 sporta spēļu zāles; 14 peldbaseini; 20 tenisa
laukumi, tajā skaitā 8 apjumtie tenisa laukumi; mini golfa laukums; 4 jahtklubi; 7
kompleksie skolu sporta laukumi; airēšanas baseins; 2 ūdensslēpošanas bāzes; 5 biljarda
zāles; 2 boulinga zāles un 2 skeitparki.
Jūrmalas domes pašvaldības pārraudzībā 2010. gadā darbojās divas sporta skolas,
38 sporta klubi un biedrības, kurās iesaistījušies 5 382 sportisti.
Domes finansiālais atbalsts sporta jomai Jūrmalas sporta skolu audzēkľiem un
sporta klubu dalībniekiem devis iespēju piedalīties gan augsta līmeľa starptautiskos
čempionātos, gan vietējās sacensībās, kur viľi guvuši augstus rezultātus.
Ar labiem panākumiem vasarā Jūrmalas pilsētas sportisti piedalījās Pasaules
čempionātos – airētājiem Laurim Šīrem un Dairim Adamaitim 1. vieta Pasaules
čempionātā U23 2x, ūdens motosportistam Ľikitam Lijcam arī 1. vieta Pasaules jauniešu
čempionātā. Eiropas kausa (Izraēlā) izcīľas sacensībās vieglatlētikas daudzcīľā Laura
Ikauniece pieaugušo konkurencē izcīnīja augsto 3.vietu. Jūrmalas sporta skolu un sporta
klubu pārstāvji guvuši godalgotas vietas Latvijas čempionātos burāšanā, mākslas
vingrošanā, vieglatlētikā, handbolā, basketbolā, tenisā, lieliski startējuši daţādās
peldēšanas disciplīnās. Jūrmalnieki var lepoties ar uzvarām starptautiskās sacensībās –
Pasaules jaunatnes čempionātā daudzcīľā, starptautiskās karatē sacensībās – un ar
teicamiem startiem Pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Sporta attīstība ir nepārtraukts process, sacensības ir tikai viena, visredzamākā no
tās daudzajām izpausmēm – svētki, kas sev pievērš visas sabiedrības uzmanību.
Pārskata periodā Jūrmalā notika vairāk nekā 495 daţāda līmeľa sacensības un sporta
pasākumi, no tām 106 basketbola spēles, 74 sporta pasākumi (sporta dienas, kausu un
balvu izcīľas, Latvijas čempionāti un sporta spēles), 64 futbola spēles, 36 hokeja spēles,
31 pludmales volejbola spēļu diena, 19 gan airēšanas, gan burāšanas sacensības, 18
vieglatlētikas sacensības, 17 florbola spēles, 13 cīľas sporta veidu sacensības, 12 daţādi
skrējieni, 10 galda spēles, 9 mākslas vingrošanas sacensības, 6 pludmales futbola spēļu
dienas, 5 volejbola spēļu dienas, 4 sacensību dienas skeitbordā, 3 sacensību dienas gan
strītbolā, gan ūdens motosportā, 2 sacensību dienas boksā, dambretē, distanču slēpošanā,
riteľbraukšanā, pludmales handbolā un frīsbijā, kā arī vienas dienas sacensības –
aerobikas festivāls, karatē, dţudo, galda hokejs, novuss, šahs, ūdens slēpošana, pludmales
regbijs un mini basketbols. Visus minētos sporta pasākumus ir līdzfinansējusi Jūrmalas
pilsētas dome.
Sportistus no daţādām pasaules valstīm 2010. gadā Jūrmalā pulcēja gan pasaules
mēroga pasākumi – Pasaules kausa izcīľa ūdens motosportā, „ITF Future” starptautiskais
turnīrs tenisā vīriešiem, gan Eiropas un citas starptautiskas sacensības – pludmales
volejbolā, mākslas vingrošanā, frīsbijā, boksā, tenisā, pludmales rokasbumbā, pludmales
cīľā, burāšanā u.c. sporta veidos. Pilsētā ir notikuši valsts čempionāti un to posmi
airēšanā, pludmales volejbolā, tenisā, basketbolā, handbolā, riteľbraukšanas maratonā,
skrituļošanas maratonā, skriešanas pusmaratonā, skeitbordā, ūdens motosportā,
veikbordā, burāšanā un futbolā.
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Ļoti populāras Jūrmalas pilsētā ir atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss
pludmales futbolā”, kur katrā posmā pērn piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku un tikpat
skatītāju. Jaunajā stadionā Slokā regulāri notika LMT virslīgas sacensības futbolā,
pulcējot ap 500 skatītāju katrā spēlē. Tāpat ļoti populārs ir pludmales volejbols, ko
apmeklē ap 1 000 skatītāju, un spēka vīru sacensības pludmalē.
Visi sporta pasākumi Jūrmalā notikuši augstā drošības līmenī, par to rūpējas pilsētas
dome un attiecīgie dienesti – Valsts, Ceļu un Pašvaldības policija, kā arī Ātrā medicīniskā
palīdzība un Glābšanas dienests uz ūdeľiem.
Jūrmalas pilsētas dome atbalsta un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kā arī
rūpējas par to, lai dalība sporta aktivitātēs būtu pieejama daţādām iedzīvotāju grupām.
Sadarbībā ar sporta organizācijām Jūrmalas dome rīkojusi tautas sporta sacensības
skriešanā („Dzintara apļi”, „Bruľurupucis”), orientēšanās sacensības („Magnēts”) un
sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām („Pepija”, „Tu vari”, „Uzdrošinies, nāc
līdzi!”, orientēšanās O-Takā ). Tādējādi sporta dzīvē labi integrējas arī cilvēki ar kustību
traucējumiem, kuriem rīkotas ratiľbasketbola spēles, sporta spēles invalīdiem un
vājdzirdīgajiem cilvēkiem. Visa gada gaitā pilsētas dome atbalstīja senioru izlases dalību
Latvijas Sporta veterānu savienības 47. sporta spēlēs, kur izcīnīja 1. vietu.
Ar Jūrmalas domes līdzfinansējumu Jūrmalas sporta klubi 2009./2010. gada sezonā
sekmīgi startējuši Latvijas čempionātos. Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionātā
Jūrmalas komanda „Jūrmalas Sports/Fēnikss” izcīnīja 2. vietu, savukārt Latvijas
čempionātā florbolā 1. līgā „Jūrmala” ieguva 3. vietu. Latvijas čempionātā handbolā
virslīgā Jūrmalas komanda „Jūrmalas Sports” izcīnīja 3. vietu. Latvijas futbola
čempionātā LMT virslīgā Jūrmalas komanda „Jūrmala VV” izcīnīja 5. vietu, 1. līgas
čempionātā futbolā „FC Jūrmala” – 2. vietu, FK „Spartaks” palika 9. vietā.
Jūrmalas pilsētas dome rūpējas par savu iedzīvotāju un viesu veselīgu dzīvesveidu
un aktīvu brīvā laika pavadīšanu ne tikai vasaras periodā, bet visu gadu. Gada noslēgumā
sportistus kopā pulcēja domes organizētais pasākums „Gada balva sportā”, kas kļuvis par
tradīciju, kur pilsēta teic paldies saviem labākajiem sportistiem un sporta organizatoriem.
Pateicoties pilsētas domes atbalstam un ieinteresētībai, Jūrmalas pilsētā arvien
vairāk cilvēku daţādās vecuma grupās nodarbojas ar sportu. Palielinās arī pašvaldības
finansējums sportam un sporta būvju skaits. Sporta dzīve papildinās ar jauniem
pasākumiem un sporta veidiem. Pārskata gadā Jūrmalas pilsētas dome daţādiem sporta
pasākumiem, sacensībām, sporta komandu un sportistu atbalstam izlietoja Ls 234 062.

Sociālā palīdzība un veselības aizsardzība
Pamatojoties uz situāciju valstī un pilsētā, tika izstrādāta aktualizācija saistošajiem
noteikumiem „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” un „Par Jūrmalas pašvaldības
sociālo palīdzību”. Pilsētā 2010. gadā darbu turpināja sociālais pakalpojums „Dienas
centrs pensijas vecuma personām”, kurš ieguvis lielu atsaucību vecāka gadagājuma
jūrmalnieku vidū.
Sociālā situācija pilsētā, strauji palielinoties bezdarbnieku skaitam, arī 2010. gadā
bija ļoti saspringta. Trūcīgo personu skaits 2009. gadā bija palielinājies līdz 1 399
personām, bet 2010. gada beigās jau bija 2 478 trūcīgas personas. Balstoties uz datiem
par situāciju valstī, tika mainīti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi par
garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu izmaksu un apjomu trūcīgiem
iedzīvotājiem. GMI pabalstos 2010. gadā Jūrmalā izmaksāti Ls 355 142 (salīdzinājumam:
2009. gadā – Ls 117 370), bet dzīvokļu pabalstos – Ls 301 157.
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Pašvaldība turpina sociālo darbu ar nelabvēlīgajām ģimenēm. Veselības aprūpes
jomā kopš 2002. gada pašvaldība sekmīgi darbojas Apvienoto Nāciju Attīstības
programmas (UNDP) un Labklājības ministrijas Latvijas valstī ieviestā projektā „Vienota
sekundārās profilakses tīkla izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijas teritorijā”.
Par pašvaldības budţeta līdzekļiem projekta realizācija Jūrmalā turpinājās arī 2010. gadā.
Tāpat darbu turpināja arī 2009. gadā izveidotais Atkarību profilakses punkts.
Veselības aprūpes sfērā pašvaldība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību bērniem, sedzot ortodontijas un zobu sakodiena anomāliju regulēšanas
ārstnieciskos izdevumus, kā arī 25% atlaidi zobu protezēšanā pensionāriem. Lai
nodrošinātu tuberkulozes slimnieku veselības aprūpi ambulatoros apstākļos, pašvaldība
sedz transporta izdevumus, kā arī pusdienu izdevumus pacientiem, kuri apmeklē plaušu
slimību un tuberkulozes kabinetu.
Veiksmīgi tika turpināts projekts „Laba veselība veido labu pasauli”. Pašvaldība
turpināja administratīvo darbu, lai Jūrmalas pilsēta uzturētu Pasaules Veselības
organizācijas piešķirto „Veselīgās pilsētas” nosaukumu. Lai piesaistītu Eiropas
Savienības finansējumu sociālajai jomai, realizējot faktiskās aktivitātes sabiedrībā,
izglītotu un stiprinātu nodarbinātos pašvaldības personālresursus Jūrmalas pilsētā, 2010.
gadā sekmīgi uzsākts projekts „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.
Gada nogalē pašvaldība noorganizēja pasākumu bērniem, kas atrodas tās sociālo
darbinieku redzeslokā, kā arī pateicās cilvēkiem, kas uzľēmušies atbildību un paľēmuši
aizbildniecībā un audţu ģimenēs bērnus.
Sociālo iestāţu darbību nākotnē varētu ietekmēt virkne specifisku notikumu,
piemēram, pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2011. gadā plāno
ieviest pavadoľu asistentu pakalpojumu, kas ir jauns alternatīvs sociālās aprūpes
pakalpojumu veids. Šī pakalpojuma ieviešana dos iespēju cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tāpat iestādē
plānots turpināt metadona farmakoterapijas pakalpojumu sniegšanu, kas mazina
kriminogēno situāciju Slokas un Kauguru rajonā. Plānots uzsākt servisa dzīvokļa
pakalpojumu sniegšanu Skolas ielā 57a, kur pakalpojumu saľems trīs klienti. Iestāde
plāno uzsākt sociālās aprūpes maksas pakalpojumu eksportu un, pārľemot Igaunijas
pieredzi, uzsākt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu daţādos līmeľos, lai
taupītu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budţeta līdzekļus.
Jūrmalas pilsētas iestādes „Sprīdītis” finanšu rezultātus varētu ietekmēt prioritārie
projekti, kas apstiprināti Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā 2011.–2014. gadam.
Budţeta pārpildes gadījumā 2011. gadā paredzēti Ls 30 000 bērnunama ēkas Sēravotu
ielā 9, Jūrmalā, projektēšanas darbiem, lai ēku pielāgotu LBN (ugunsdzēsības) un 2003.
gada 3. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 291 prasībām, kur 5. punkts paredz, ka
bērnunama ēkā nepieciešams pacēlājs vai lifts. Tāpat budţeta pārpildes gadījumā 2011.
gadā varētu notikt ēdināšanas bloka kapitālais remonts, tam paredzot Ls 6 000
projektēšanai un Ls 106 000 kapitālajam remontam. Plānots veikt ēkas Sēravotu ielā 9
jumta pārseguma siltināšanu. Atbalsta centra bērniem „Paspārne” darbība jaunajā ēkā
Rucavas ielā 6 paver perspektīvas iestādes attīstībai un var veidoties jaunas pakalpojumu
iespējas.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Lielu darbu sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā veic Jūrmalas pašvaldības
policija, kas pilsētā darbojas kopš 1990. gada 29. marta un ir vecākā pašvaldības policija
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Latvijā. Tāpat kā visās pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs, arī policijā notika
darbinieku skaita samazināšana, un no 2010. gada 1. februāra tajā strādā 60 darbinieki.

Attēls. Jūrmalas Pašvaldības policijas darbinieku skaita dinamika 2002.–2010. Gadā

Tabula. Jūrmalas pašvaldības policijas veikums administratīvo pārkāpumu novēršanā 2010. gadā
Administratīvā pārkāpuma veids
Valsts karoga pielietošanas
noteikumu
neievērošana
Pilsētas
labiekārtošanas
noteikumu
neievērošana
Dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana
Uzľēmējdarbība bez noteiktā kārtībā
saľemtas atļaujas
Alkohola un tabakas izstrādājumu
tirdzniecība nepilngadīgajiem
Reklāmas
izvietošanas
noteikumu
neievērošana
Būvniecības noteikumu neievērošana
Rakšanas darbu veikšanas noteikumu
neievērošana
Sabiedriskās
kārtības
noteikumu
neievērošana (tostarp smēķēšana, alkohola
lietošana)
Sabiedriskās
kārtības
noteikumu
neievērošana uz ūdens
Dzīvesvietas deklarācijas neievērošana
Autotransporta iebraukšanas un novietošanas
noteikumu neievērošana (tostarp zaļajā zonā)
Caurlaiţu reţīma neievērošana
Koku ciršanas noteikumu neievērošana
Kopā

Ar naudas
sodu
sodītās
personas
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Sastādīti
administratīvie
protokoli

Izskatītas
sūdzības,
iesniegumi

Pārbaudīta
informācija
(izsaukumi)

1

1

7

145

119

107

261

7
21

55
17

45

138
28

3

2

2

1

4
3

28
18

855

497

2 053

7
13

10
128

3
7
162

245
34

8

1
361

328

101
2
1 443

1
2
670

1
33
2 931

861

Lai uzlabotu kārtību, 2010. gadā tika uzstādīta videonovērošanas sistēma Jomas
ielā. Pēc domes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas likvidēšanas 2010. gadā Pašvaldības
policija pārľēmusi arī nepilngadīgo personu administratīvās uzraudzības lietas.
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Tabula. Jūrmalas Pašvaldības policijas darba rādītāju dinamika 2006.–2010. gadā
Gads
Izsaukumi (veikti izbraukumi)
AP protokoli
Naudas sodi
CSDD protokoli un paziľojumi
Aizturētas un ievietotas personas
Izskatīti iesniegumi, sūdzības
Veikti profilaktiski reidi
Nodrošināti pasākumi

2006.
4 219
1 556
2 415
2 599
1 576
603

2007.
3 329
1 668
1 842
3 655
1 692
690

2008.
3 564
1 981
2 643
5 769
1 091
566

2009.
3 661
2 053
1 566
3 844
1 053
521

2010.

305
325

237
346

279
394

322
385

226
271

2 931
1 443
861
3 143
773
670

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 20. janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011. gada budţeta
apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā 2011. gadā plānots veikt
strukturālas reformas deţūrdienesta operatīvās reaģēšanas un kājnieku posteľos.
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Vispārīgs ieskats pašvaldības budžetā
Pašvaldības uzdevums ir organizēt pašvaldības finanšu sistēmu ar tās būtisko
sastāvdaļu - pašvaldības budţetu. Budţeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu
apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei periodā, kuram šie līdzekļi paredzēti.
Straujā ekonomikas attīstība līdz 2007. gada otrajai pusei noveda pie nesabalansētas
valsts ekonomikas pārkaršanas un nopietnas ekonomiskās krīzes 2008. gada beigās, un
2009. gadā turpinājās izteikta ekonomikas bremzēšanās, tāpēc 2010. gads iesākās ar
deflāciju, strauji augošu bezdarbu, jauniem nodokļiem, tomēr gada nogalē Latvijas
iekšzemes kopprodukts sāka pieaugt, bezdarbs lēnām samazinājās, cenas veikalos atkal
pieauga, inflācija palielinājās. Gada laikā precēm cenas pieauga par 5,5%, pakalpojumu
cenas samazinājās par 1%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011. gada janvāra beigās
bija 14,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.
Jūrmalas pašvaldības 2010. gada budţets līdzīgi kā 2009. gadā lielā mērā bija
atkarīgs no valsts parakstītās vienošanās ar Starptautisko Valūtas fondu, Eiropas
Komisiju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Savienības
dalībvalstīm par atbalsta sniegšanu Latvijai, kas vislielākajā mērā nosaka valsts politiku.
Jau 2009. gada budţets bija uzskatāms par krīzes budţetu un bija smags pārbaudījums
katram iestādes vadītājam. Tomēr, atkārtoti detalizēti izvērtējot katram budţeta
izpildītājam nepieciešamo finansējumu un veicot strukturālas pārmaiľas pašvaldībā,
2010. gadā finansējuma apjoms tika vēlreiz būtiski samazināts. Tas nebija attīstības
budţets, bet vērsts uz pašvaldības autonomo funkciju izpildi kritiski samazināta
finansējuma apstākļos.
Uzturēšanas budţets pašvaldībā 2010. gadā kopumā tika samazināts par
Ls 6 448 000, tostarp atlīdzības – par Ls 3 186 493 jeb par 33,2% un investīciju apjoms –
par Ls 11 297 000 jeb par 79,4%. Uz investīciju samazinājuma rēķina segtas pašvaldības
uzľemtās kredītsaistības.
Budţetā viennozīmīgi par prioritāti uzskatāma sociālā palīdzība iedzīvotājiem
pabalstu veidā, jo laikā, kad visām pārējām izdevumu pozīcijām finanšu līdzekļi tika
daţādā apjomā samazināti, šo asignējumu kopapjoms pieaudzis par Ls 232 200,
sasniedzot Ls 990 600. Sociālā situācija pilsētā, strauji palielinoties bezdarbnieku
skaitam, arī 2010. gadā bija ļoti saspringta.
Tomēr arī šo sfēru kopumā skāris samazinājums – Ls 109 700 – galvenokārt uz
investīciju rēķina. Samazinātais finansējums investīcijām visnotaļ negatīvi ietekmējis
tādu iestāţu darbību kā PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un Jūrmalas pilsētas
pašvaldības iestāde „Sprīdītis”, jo netika veikta virkne plānotu un pat steidzamu
remontdarbu fiziski un morāli novecojušajās telpās. Asignējumu apmērs sociālajā sfērā
bija Ls 2 629 000.
Izglītības nozares finansējums 2010. gadā bija Ls 6 682 441, tas ir iespaidīgākais
samazinājums gan procentuāli, gan summāri – par Ls 6 034 000, jo šiem izdevumiem ir
arī vislielākais īpatsvars – 27,8% no visa pašvaldības budţeta. Tas panākts gan uz
administratīvo reformu rēķina, reorganizējot Izglītības pārvaldi un optimizējot darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstus, gan arī tādēļ, ka 2010. gadā profesionālās izglītības
pedagogus vairāk finansēja valsts. Izglītības nozarē darbinieku skaits (darba vietas)
salīdzinājumā ar 2009. gadu samazināts par 135,7 vietām, kas veido 1,7%, lielākoties
izglītības iestādēs samazinot tehnisko darbinieku štata vietas. Kopējais atlīdzības
ietaupījums pamatbudţetā bija Ls 1 502 755.
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Arī izglītības nozarē lielākais samazinājums vērojams uz attīstības rēķina – kapitālie
izdevumi 2010. gadā samazinājušies par Ls 2 459 000, neieskaitot Slokas pamatskolas un
Pumpuru vidusskolas rekonstrukcijai ľemtos kredītus. Lielais samazinājums attīstībai
negatīvi ietekmējis praktiski visas izglītības iestādes, jo daudzviet netika veikti (vai tika
veikti minimālā apjomā) plānotie remonta un labiekārtošanas darbi, kā arī netika iegādāts
nepieciešamais inventārs un mācību literatūra.
Pārskata gada laikā tika atrasti līdzekļi jaunuzceltās pirmsskolas izglītības iestādes
„Katrīna” aprīkošanai – Ls 73 600.
Nākotnē, plānojot izglītības iestāţu budţetu, jāľem vērā apstāklis, ka bērnu skaits
pašvaldības izglītības iestādēs ar katru gadu samazinās, kas saistīts ne vien ar zemo
dzimstību, bet arī ar izvēli bērnus skolot ārpus Jūrmalas pilsētas, piemēram, Rīgā.
Otrs lielākais īpatsvars budţeta izdevumos bija asignējumiem, kas atspoguļoti
nozarē „Ekonomiskā darbība”, t.i., izdevumi ielu un ceļu kārtējam un kapitālajam
remontam, rekonstrukcijai, satiksmes drošības nodrošināšanai un tūrisma attīstībai.
Kopējais pamatbudţeta finansējums šiem mērķiem bija Ls 3 393 314, samazinājums
Ls 784 000, galvenokārt uz ielu un ceļu rekonstrukcijas rēķina.
Pārvaldes izdevumi bija par Ls 3 581 000 mazāki, jo liela daļa no šiem izdevumiem
atbilstoši struktūrvienību pienākumiem ir atspoguļoti citās nozarēs.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai atvēlētais finansējums bija Ls 938 000 – par
Ls 111 300 mazāks nekā 2009. gadā.
Vides aizsardzībai atvēlētie izdevumi pašvaldībā bija Ls 860 900, samazinājums –
Ls 343 400, galvenokārt tādēļ, ka samazināts finansējums pilsētas kopšanai.
Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai 2010. gadā bija paredzēti Ls 47 112,
kas ir par Ls 85 826 mazāk nekā 2009. gadā. Samazinājums ir galvenokārt uz
remontdarbu rēķina.

Konsolidētais kopbudžets
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7 ”Par Jūrmalas pilsētas
pašvaldības 2010. gada budţeta apstiprināšanu” tika pieľemti 2010. gada 4. februārī.
Gada laikā budţets tika vairākkārt grozīts, palielinot tā ieľēmumu daļu atbilstoši reālajai
izpildei, paralēli palielinot izdevumus pašvaldības funkciju un uzdevumu veikšanai.
Kopējais pašvaldības saistību apjoms 2009. gadā bija Ls 4 300 871 jeb 15,06% no
pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumiem, bet 2010. gadā – Ls 5 837 604 jeb 22,88%.
Uz 2011. gada 1. janvāri Jūrmalas pilsēta bija noslēgusi aizľēmumu, galvojumu un
ilgtermiľa saistību līgumus šādiem mērķiem:
aizľēmumi, kas saľemti no Valsts kases iepriekšējos gados (atlikusī summa
Ls 14 150 463 bez kredītprocentu maksājumiem):
- Lielupes tilta ar pievedceļiem rekonstrukcijai Ls 616 000;
- sociālās mājas Nometľu ielā 2a renovācijai Ls 270 000;
- ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas īstenošanai Ls 1 058 000;
- Tirgoľu ielas rekonstrukcijai Ls 27 940;
- Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai Ls 648 800;
- Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 2 237 966;
- Jūras un Ērgļu ielas renovācijai Ls 1 249 882;
- SIA „Bulduru slimnīca” kapitālajam remontam Ls 280 000;
- SIA „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 300 000;
- Dzintaru meţaparka rekonstrukcijai Ls 1 613 000;
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- Raiľa ielas posma no Satiksmes ielas līdz Nometľu ielai rekonstrukcijai
Ls 1 604 147;
Tabula. Jūrmalas pilsētas 2010. gada konsolidētais kopbudžets
Izpilde pret 2010.gada
precizēto plānu

2010.gads
Rādītāji

2009.gada
izpilde
Apstiprinātais
plāns

1

I. IEŅĒMUMI (1+2)
1.Pamatbudţeta
ieľēmumi, t.sk.:

2

3

Precizētais
plāns
4

Izpilde
5

Summa;
+pārpilde,
neizpilde

%

6=5-4

7=5/4

34 555 229

31 089 660

33 211 871

34 535 115

1 359 980

104

Izpilde pret 2009.gadu

2011.gada
apstiprinātais
budţets

Summa;
+pieaugums,
samazinājums

%

8=5-2

9=5/2

10

-20 114

99.9

33 011 835

33 323 734

30 286 790

32 420 564

33 768 709

1 384 881

104.2

444 975

101.3

33 001 218

nodokļu ieľēmumi

22 578 701

23 461 194

23 437 194

24 779 996

1 342 802

105.7

2 201 295

109.7

23 338 178

nenodokļu ieľēmumi
maksas pakalpojumi un
citi pašu ieľēmumi

2 233 286

1 336 700

1 836 203

1 978 349

142 146

107.7

-254 937

88.6

1 889 810

1 133 078

1 261 463

1 277 526

1 086 281

-191 245

85.0

-46 797

95.9

1 314 688

7 349 538

4 215 305

5 780 326

5 871 504

91 178

101.6

-1 478 034

79.9

6 401 103

valsts un pašvaldību
budţeta transferti un ES
fondu un valsts
līdzfinansējums
ārvalstu finanšu palīdzība
2.Speciālā budţeta
ieľēmumi

29 131

12 128

89 315

52 579

-36 736

58.9

23 448

180.5

57 439

1 231 495

802 870

791 307

766 406

-24 901

96.9

-465 089

62.2

10 617

II.IZDEVUMI (3+4)

38 286 645

27 837 381

30 002 956

27 909 325

-2 093 631

93

-10 377 320

72.9

31 576 461

3. Pamatbudţeta izdevumi
4. Speciālā budţeta
izdevumi

36 802 546

26 801 565

28 973 821

26 919 511

-2 054 310

92.9

-9 883 035

73.1

31 548 454

1 484 099

1 035 816

1 029 135

989 814

-39 321

96.2

-494 285

66.7

28 007

Ieľēmumu pārsniegums
(+) vai deficīts (-) (I-II)

-3 731 416

3 252 279

3 208 915

6 625 790

3 453 611

11

10 357 206

27

1 435 374

II.IZDEVUMI (3+4)

38 286 645

27 837 381

30 002 956

27 909 325

-2 093 631

189

-10 377 320

140

31 576 461

3. Pamatbudţeta izdevumi
4. Speciālā budţeta
izdevumi

36 802 546

26 801 565

28 973 821

26 919 511

-2 054 310

92.9

-9 883 035

73.1

31 548 454

1 484 099

1 035 816

1 029 135

989 814

-39 321

96.2

-494 285

66.7

28 007

-3 731 416

3 252 279

3 208 915

6 625 790

3 453 611

12

10 357 206

24

1 435 374

3 731 416

-3 252 279

-3 208 915

-6 625 790

-3 427 226

-2 949

-10 625 894

-409

-1 399 030

5 127 389

1 620 712

1 620 712

1 620 712

0

200

-3 506 677

58

3 955 261

3 936 084

1 340 624

1 340 624

1 340 624

0

100.0

-2 595 460

34.1

3 937 871

1 191 305

280 088

280 088

280 088

0

100.0

-911 217

23.5

17 390

Ieľēmumu pārsniegums
(+) vai deficīts (-) (I-II)
III. Finansiālā bilance
(5.+6.-7.-8.+9.-10.+11.12.)
Budţeta konsolidētais
atlikums gada sākumā
(5.+6.)
5. Pamatbudţeta līdzekļu
atlikums gada sākumā
6. Speciālā budţeta
līdzekļu atlikums gada
sākumā
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- dzīvojamās mājas Rucavas ielā 6 rekonstrukcijai par bērnu atbalsta centru
Ls 158 809;
- Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijai Ls 815 235;
- Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijai Ls 2 161 451;
- bērnudārza „Katrīna” ēkas rekonstrukcijai Ls 403 908;
- Turaidas un Aizkraukles ielu rekonstrukcijai Ls 200 000;
Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegtie galvojumi (atlikusī summa
Ls 3 810 367 bez kredītprocentu maksājumiem):
- SIA „Jūrmalas ūdens” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” I kārtas
īstenošanai Ls 1 652 721;
- Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijai Ls 505 325;
- SIA „Jūrmalas siltums” projekta „Jūrmalas siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes uzlabošana, pārejot no 4 cauruļu uz 2 cauruļu siltumapgādes sistēmu”
īstenošanai Ls 770 616;
Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzľemtās ilgtermiľa saistības (atlikusī summa
Ls 102 019):
- SIA „Jūrmalas namsaimnieks” projekta „Siltummezglu un inţeniertīklu
rekonstrukcija Kauguri I siltumcentrāles apgādes ēkām” īstenošanai Ls 543 544;
- SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” projekta „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” īstenošanai Ls 843 486;
- finanšu līzinga maksājums par autobusu pašvaldības vajadzībām Ls 98 345;
- operatīvā līzinga maksājums (ar izpirkuma tiesībām) par 3 automašīnām un
mikroautobusu Jūrmalas pilsētas administrācijas vajadzībām Ls 3 674.
Ieľēmumi
Konsolidētā pašvaldības budţeta ieľēmumi 2010. gadā bija L 34 535 115, pārpilde
salīdzinājumā ar gada sākumā plānoto ir Ls 1 359 980 jeb 4,0%.
Pamatbudţeta ieľēmumi 2010. gadā bija Ls 33 768 709, salīdzinājumā ar precizēto
plānu tie pārpildīti par Ls 1 384 881 jeb par 4,2% – galvenokārt uz nodokļu ieľēmumu
pārpildes rēķina Ls 1 342 802 apmērā. Galvenie ieľēmumu daļas pārpildes avoti 2010.
gadā ir šādi:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 800 543;
nekustamā īpašuma nodoklis Ls 537 115.
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Attēls. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010. gadā

Pamatbudţeta ieľēmumi salīdzinājumā ar 2009. gadu kopumā palielinājušies par
Ls 463 213 jeb par 1,4%. Palielinājumu galvenokārt veido nodokļu ieľēmumi
Ls 2 201 295 apmērā, bet samazinājumu – valsts un pašvaldību budţeta transferti un
Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējums Ls 1 459 796 apmērā un nenodokļu
ieľēmumi Ls 254 907 apmērā.
Speciālā budţeta ieľēmumi nav izpildīti par Ls 24 901 jeb 3,1%, un salīdzinājumā
ar 2009. gadu samazinājums ir Ls 465 089 jeb 37,8%.
Pamatbudţeta ieľēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieľēmumi 2010. gadā bija Ls 24 779 996, līdz ar to gada nodokļu
ieľēmumu precizētais plāns ir pārpildīts par 5,7%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais pašvaldības ieľēmumu veids. To
pašvaldība saľem atskaitījumu veidā no Valsts kases. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2010. gadā veido 80,8% no visiem pašvaldības nodokļu ieľēmumiem. Salīdzinājumā ar
2009. gadu pašvaldības ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par
8,0% jeb par Ls 1 478 259. Jāatzīmē, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieľēmumu
sadalījums starp valsts budţetu un pašvaldību budţetiem bija noteikts šāds: pašvaldību
budţetiem – 80% apmērā un valsts budţetam – 20% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums bija Ls 35 un iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – Ls 63. Turklāt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieľēmumi 2010. gadā tika plānoti 92% apmērā no valsts dotās prognozes
saskaľā ar likumu „Par valsts budţetu 2010. gadam”, kas paredzēja, ka valsts kompensēs
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildi pašvaldībām līdz 92% no pilnās
prognozes. Šī piesardzīgā attieksme attaisnojās, un gada beigās neveidojās situācija, ka
nepietiek naudas plānoto izdevumu segšanai. Kopumā 2010. gadā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis tika iekasēts par 4,2% jeb Ls 800 543 vairāk, lai gan 100% prognozes ieľēmumi
netika saľemti.
Tabula. Jūrmalas pašvaldības 2010. gada nodokļu ieņēmumu salīdzinājums ar 2009. gadu (Ls)
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2010. gads
izpilde pret
preciz.plānu

2010.gads
Rādītāji

1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis,
t.sk.:
nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām
Azartspēļu nodoklis

2009.gada
izpilde

2

Izpilde pret 2009.gadu

apstiprinātais
plāns

precizētais
plāns

izpilde

Summa;
+ pārpilde,
- neizpilde

%

Summa;
+ pieaugums,
- samazinājums

%

3

4

5

6=5-4

7=5/4

8=5-2

9=5/2

2011.gada
apstiprinātais
budţets

10

18 556 759

19 234 475

19 234 475

20 035 018

800 543

104.2

1 478 259

108.0

18 109 585

3 888 703

4 106 719

4 106 719

4 643 834

537 115

113.1

755 131

119.4

5 098 593

2 619 772

3 013 398

3 013 398

3 038 721

25 323

100.8

418 949

116.0

3 300 000

1 268 931

1 093 321

1 093 321

1 605 113

511 792

146.8

336 182

126.5

1 798 593

133 239

120 000

96 000

101 144

5 144

105.4

-32 095

75.9

102 000

Dabas resursu nodoklis

28 000

Nekustamā īpašuma nodokļa 2010. gada plāna izpilde ir 113,1%, pārpilde ir
Ls 537 115. Pārsniegumu veido nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm plāna
pārpilde par Ls 511 792 jeb par 46,8% un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iekasējuma pārpilde ir Ls 25 323 jeb 0,8%.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasējumu ietekmēja tas, ka 2010. gada
kadastrālās vērtības samazinājās saskaľā ar jauno apstiprināto bāzes vērtību, bet 2010.
gadā pieaudzis ar nodokli apliekamo to objektu skaits, kuru likme ir 1,5% no kadastrālās
vērtības. Turklāt 2010. gadā piešķirti atvieglojumi Ls 123 492 apmērā saskaľā ar
Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds uz 2011. gada 1. janvāri bija
Ls 1 079 637, uz 2010. gada 1. janvāri – L 639 917, tātad tas ir pieaudzis par 68,7%. Tas
izskaidrojams ar nodokļu maksātāju zemo maksātspēju.
Par 5,5% jeb par 1 403 maksātājiem 2010. gadā pieaudzis nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi maksātāju skaits: uz 2010. gada 1. janvāri nodoklis tika rēķināts 25 695
maksātājiem, uz 2011. gada 1. janvāri – 27 098 maksātājiem.
Ieľēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm salīdzinājumā ar
2009. gadu ir palielinājušies par Ls 336 182 jeb par 26,5%, kas izskaidrojams ar
nekustamā īpašuma nodokļa bāzes pieaugumu un apliekamo objektu skaita būtisku
palielināšanos. Maksātāju skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu pieaudzis par
27 382. Uz 2010. gada 1. janvāri šo nodokli maksāja 1 209 maksātāji, uz 2011. gada 1.
janvāri – 28 591 maksātājs, tātad viľu skaits pieaudzis par 2 365%.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām un būvēm uz 2011. gada 1.
janvāri bija Ls 1 005 751, uz 2010. gada 1. janvāri – Ls 455 776 jeb tas ir pieaudzis
vairāk nekā divas reizes, kas izskaidrojams ar nodokļa maksātāju zemo maksātspēju.
Ieľēmumu no azartspēļu nodokļa 2010. gada precizētā plāna izpilde ir 105,4%, tas
pārpildīts par Ls 5 144, bet jāľem vērā apstāklis, ka par Ls 24 000 tika samazināts
sākotnējais plāns. Azartspēļu nodokļa izpilde salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 75,9% jeb
ieľēmumi ir par Ls 32 095 mazāki. Tas izskaidrojams ar būtisku spēļu automātu skaita un
apgrozījuma apjoma samazināšanos.
Nenodokļu ieņēmumi
Tabula. Jūrmalas pašvaldības 2010. gada nenodokļu ieņēmumu salīdzinājums ar 2009. gadu
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Rādītāji

1

Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un
īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas un
kancelejas nodevas
Maksājumi par budţeta iestāţu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas

2009.gada
izpilde
2

2010.gads
apstiprinātais
plāns

precizētais
plāns

izpilde

3

4

5

2010.gads izpilde
pret plānu
Summa
+pārpilde,
%
-neizpilde
6=5-4

7=5/4

Izpilde pret 2009.gadu
Summa
+pieaugums, %
samazinājums
8=5-2

9=5/2

2011.gada
apstiprinātais
budţets
10

288 022

106 000

65 500

82 716

17 216

126.3

-205 306

28.7

65 000

1 503 705

799 200

1 434 700

1 522 414

87 714

106.1

18 709

101.2

1 532 050

1 133 078

1 261 463

1 277 526

1 086 281

-191 245

85.0

-46 797

95.9

1 222 790

131 204

130 000

120 000

103 606

-16 394

86.3

-27 598

79.0

103 000

17 291

12 500

10 500

22 083

11 583

210.3

4 792

127.7

33 860

293 034

289 000

205 503

247 530

42 027

120.5

-45 504

84.5

155 900

Nenodokļu ieľēmumi un maksas pakalpojumi 2010. gadā bija Ls 3 064 630,
precizētais plāns izpildīts par 98,4%.
Nenodokļu ieľēmumu lielākās sastāvdaļas – valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas – īpatsvars ir 77,0% no 2010. gada nenodokļu ieľēmumiem. Valsts
(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas ieľēmumu pamatu (99,4%) veido ieľēmumi
no pašvaldības nodevām. Gada plāns izpildīts par 105,9 % jeb Ls 1 512 699.
Pašvaldības nodevu ieľēmumos lielākais īpatsvars (91,8%) ir nodevai par
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša reţīma zonā. Šīs nodevas 2010. gada ieľēmumi ir
Ls 1 388 190. Precizētais plāns pārpildīts par 4,8% jeb par Ls 63 190, jo jau 2010. gada
decembrī sāka izsniegt caurlaides iebraukšanai īpaša reţīma zonā 2011. gadam.
Pašvaldībai 2010. gadā nebija drošas pārliecības par nodevas par transportlīdzekļu
iebraukšanu īpaša reţīma zonā iekasēšanu, jo to veica saskaľā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 1996. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 161 „Noteikumi par īpaša
reţīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kuri bija spēkā līdz 2010. gada
1. jūlijam. Tāpēc 2010. gada sākumā plāns tika apstiprināts tikai Ls 700 000 apmērā.
Jauni saistošie noteikumi Nr. 35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša reţīma zonā
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” tika apstiprināti 2010. gada 3. Jūnijā, un
2010. gada 8. jūlijā tika apstiprināti šo saistošo noteikumu grozījumi Nr. 41 „Grozījumi
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 35 „Par
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša reţīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā
teritorijā””. Pēc tam nodevas iekasēšanas plāns par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša
reţīma zonā tika palielināts par Ls 625 000. Salīdzinājumā ar 2009. gadu nodevas
ieľēmumi bija 99,8%.
Ieľēmumi no pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzľemšanu 2010. gadā
bija Ls 53 998, plāns pārpildīts par 25,6%, jo pretēji prognozēm atpūtnieku un tūristu
skaits pieaudzis, pateicoties vērienīgajiem mārketinga pasākumiem.
Nodeva par būvatļaujas saľemšanu iekasēta Ls 36 219 apmērā, tā pārpildīta par
20,7% jeb par Ls 6 219 būvobjektu skaita palielināšanās dēļ.
Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskajās vietās iekasēta
Ls 20 504 apmērā, pārpildot plānu par 20,6% jeb par Ls 3 504, jo intensīvāka darba
rezultātā apzināti papildu objekti, kam jāmaksā nodeva.
Ieľēmumu no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 2010. gada plāns nav
izpildīts par 4% jeb par Ls 583.
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Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu
ieľēmumiem 2010. gadā ir Ls 1 086 281, tie nav izpildīti par Ls 191 245 vai par 15%.
Šajā ieľēmumu grupā lielākie ieľēmumi gūti no maksas par izglītības pakalpojumiem –
Ls 464 344 – un no pārējiem budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem –
Ls 496 058.
Budţeta sadaļā „Maksa par izglītības pasākumiem”, kuras lielāko daļu veido
ieľēmumi no vecāku maksām, 2010. gadā iekasēti Ls 84 354 jeb plāns nav izpildīts
Ls 117 206 apjomā, jo pirmsskolas izglītības iestādēs netika gūti ieľēmumi par bērnu
ēdināšanu vecāku atvaļinājuma un bērnu slimošanas laikā. Plānotajā apjomā nav iekasēti
ieľēmumi par piedalīšanos nodarbībās, galvenokārt skolēnu slimošanas dēļ.
Tā kā samazinājās pieprasījums pēc pašvaldības budţeta iestāţu telpām, plānotajā
apjomā nav saľemti ieľēmumi par telpu nomu un īri – iekasēts Ls 27 284 jeb 79,1% no
plānotā.
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Sadaļā „Ieľēmumi no pārējiem budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
2010. gadā iekasēti Ls 496 058 jeb plāns nav izpildīts par Ls 39 267 jeb 7,3% , tajā
skaitā:
par biļešu realizāciju Ls 9 729 apjomā jeb par 36,0% kultūras iestāţu
apmeklētāju skaita samazināšanās dēļ, kā arī tāpēc, ka Slokas stadionā uz Latvijas
Futbola federācijas rīkotajām futbola spēlēm netika pārdotas biļetes;
par projektu īstenošanu Ls 19 220 apjomā jeb par 99,1%, tāpēc ka
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā netika atbalstīti Jūrmalas pilsētas muzeja
iesniegtie projekti valsts finansējuma samazināšanas dēļ.
Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un īpašuma 2010. gadā iekasēti Ls 82 716 apmērā,
kas ir par Ls 17 216 vairāk, nekā plānots. Pārpildes svarīgākais iemesls 2010. gadā bija
tas, ka saľemti procentu ieľēmumi par aizdevumiem no kapitālsabiedrībām Ls 18 067
apmērā, precizēto plānu pārsniedzot par Ls 17 567.
Ieľēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas bija Ls 247 530, tie pārpildīti par Ls 42 027 jeb 20,5% par
realizētajiem īpašumiem 2010. gada nogalē. Tika pārdoti īpašumi par Ls 98 558, tostarp
īpašums Vasaras ielā 52/54 par Ls 32 208, Raiľa ielā 85-42 par Ls 13 200, Edinburgas
prospektā 37 par Ls 49 000. Jāatzīmē, ka šī ieľēmumu sadaļa sākotnēji netika plānota
iepriekšējā gada negatīvās pieredzes dēļ, jo 2009. gadā sagatavotie piedāvājumi
pašvaldības īpašuma atsavināšanai netika izmantoti.
Sadaļā „Naudas sodi un sankcijas” 2010. gadā gūti Ls 103 606 lieli ieľēmumi jeb
plānotais nav izpildīts par Ls 16 394 jeb 13,7%.
Pārējo nenodokļu ieľēmumu izpilde veido Ls 22 083 jeb izpilde ir 210,3%, dodot
Ls 11 583 lielu pārpildi, tajā skaitā iekasēti ieľēmumi no maksājumiem par Jūrmalas
pilsētas Pašvaldības policijas sastādītajiem protokoliem Ls 14 595 apjomā.
Valsts budţeta transferti
Valsts budţeta transferti 2010. gadā apstiprināti Ls 5 510 326 apmērā, bet kopumā
saľemti Ls 5 529 001 apmērā.
Lielākā daļa no valsts mērķdotācijām paredzēta vispārējās vidējās, interešu
izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo pirmsskolas izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Turklāt saľemta
mērķdotācija pašvaldību speciālajai internātskolai bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem, profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības
programmu finansēšanai un valsts budţeta dotācija mācību literatūras iegādei, kā arī
mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās.
Pašvaldības budţetā saľemtie valsts budţeta transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2010. gadā tika plānoti Ls 1 234 301
apmērā, bet saľemti Ls 1 295 124, dodot Ls 60 823 jeb 4,7% lielu pārpildi.
Par 2011. gadu saľemto avansa maksājumu dēļ lielākā ieľēmumu pārpilde
konstatēta šādiem projektiem:
projektam „Pedagogu konkurētspējas veicināšana sistēmas optimizācijas
apstākļos” Ls 93 041 apmērā;
projektam „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs” Ls 103 902 apmērā.
Lielākā ieľēmumu neizpilde ir šādiem projektiem:
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projektam „P.i.i. Katrīna rekonstrukcija” nav ieskaitīti Ls 51 230, kas ir no
Eiropas Savienības nesaľemtā garantijas ieturējuma summa;
projektam „Izglītības iestāţu informatizācija” – Ls 27 356, jo tika
pārtraukts Izglītības un zinātnes ministrijas centralizētais iepirkums un tika pagarināts
projekta īstenošanas termiľš līdz 2011. gada 30. novembrim.
Projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaľu
iegūšanai un uzturēšanai” finanšu līdzekļi tika ieskaitīti atbilstoši faktiski uzrādītajiem
rēķiniem.
Projektiem „Atbalsts vispārējās izglītības nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” Ls 6 780 un „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” Ls 14 000
līdzekļi tika saľemti 2010.gada decembra beigās, līdz ar to projektu aktivitāšu īstenošana
bez finansējuma apstiprināšanas pašvaldības 2010. gada budţetā netika uzsākta.
Pamatbudţeta izdevumi
Pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2010. gadā veidoja Ls 26 919 515 jeb 92,9%,
salīdzinājumā ar precizēto plānu izdevumu daļas neizpilde bija Ls 2 054 310.
Salīdzinājumā ar 2009. gadu pamatbudţeta izdevumu kritums bija Ls 11 789 046
jeb 26,9%. Toties 2011. gadā pašvaldības pamatbudţeta izdevumi plānoti jau ar 17,2%
pieaugumu salīdzinājumā ar 2010. gada faktiskajiem izdevumiem.

Attēls. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010. gadā

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanā 2010. gadā kopumā nav apgūti Ls 1 348
jeb plāns nav izpildīts par 0,02%.
Jāatzīmē, ka sadaļā „Vispārējās valdības dienesti” līdztekus administrācijas
izdevumiem paredzēta arī virkne citu svarīgu izdevumu posteľu, kas nepieciešami
pašvaldības darba organizācijai:
iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, lai dotētu Latvijas
pārējās pašvaldības Ls 3 578 286 apmērā;
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pašvaldības saľemto aizdevumu procentu maksājumi Latvijas Republikas
Valsts kasei Ls 819 550 apmērā;
savstarpēji norēķini ar citām pašvaldībām par bērnu izglītošanu, kuri
deklarēti Jūrmalā, bet mācās citās pašvaldībās Ls 441 089 apmērā.
Tabula. Jūrmalas pašvaldības 2010. gada budžeta izdevumi
2010.gads
izpilde
pret plānu

2010.gads
Nozare

Izdevumi kopā

apstiprinātais
plāns

precizētais
plāns

izpilde

īpatsvars

Summa
+ pārpilde,
- neizpilde

%

2011.gada
apstiprinātais
budţets

26 801 565

28 973 821

26 919 511

100.0

-2 054 310

92.9

31 548 454

Vispārējie valdības dienesti

2 148 979

2 260 078

2 072 486

7.7

-187 592

91.7

2 759 039

Izlīdzināšanas fonds

3 392 042

3 392 042

3 578 286

13.3

186 244

105.5

3 565 016

868 635

876 474

824 727

3.1

-51 747

94.1

1 024 577

3 391 496

3 319 055

2 899 786

10.8

-419 269

87.4

3 444 288

846 628

1 074 281

922 018

3.4

-152 263

85.8

1 769 970

1 871 132

1 960 804

1 746 088

6.5

-214 716

89.0

2 407 974

56 288

51 468

47 891

0.2

-3 577

93.1

46 473

Atpūta, kultūra un reliģija

1 847 394

1 929 099

1 831 097

6.8

-98 002

94.9

2 148 908

Izglītība

9 370 101

11 042 596

10 148 808

37.7

-893 788

91.9

11 194 316

Sociālā aizsardzība

3 008 870

3 067 924

2 848 324

10.6

-219 600

92.8

3 187 893

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība

Pārpildi šajā sadaļā veido pašvaldības budţeta dotācija Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam, kura 2010. gadā tika plānota Ls 3 392 042 apmērā, bet izpilde
bija Ls 3 578 286 jeb par Ls 186 244 vairāk, jo atskaitījumi Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam 2010. gadā tika veikti no faktiskajiem iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieľēmumiem, kuru prognoze tika pārpildīta.
Būtiskākie neizpildes iemesli šajā sadaļā:
Ls 11 823 – savstarpējie norēķini
par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem, jo Jūrmalas skolās samazinājies audzēkľu skaits no citām pašvaldībām
un daţkārt laikus netika iesniegti savstarpējos norēķinus par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem pamatojošie dokumenti un rēķini;
Ls 44 145 – procentu maksājumi Valsts kasei, jo pašvaldība 2010. gadā
mainīja aizdevumu nosacījumus, noslēdzot pārjaunojuma līgumus, kas paredzēja gan
aizľēmuma valūtas maiľu, gan procenta likmju samazinājumu, kā arī aizdevumu atmaksa
tika veikta pirms termiľa;
Ls 28 349 – pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, jo pašvaldībai
izveidojusies nodokļu pārmaksa zemes nomas pārrēķinu dēļ.
Sabiedrisko kārtību pilsētā nodrošina Pašvaldības policija un pašvaldības SIA
„Jūrmalas ātrā palīdzība” ar savu struktūrvienību – glābšanas dienestu. Šajā nozarē tiek
atspoguļoti izdevumi, kas nodrošina īpaša reţīma zonas kontroli Jūrmalas pilsētā.
Kopējie neapgūtie līdzekļi šajā sfērā bija Ls 51 747 jeb plāns tika izpildīts 94,1% apmērā,
tajā skaitā:
Ls 19 240 – ietaupīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas plānotais
finansējums, tajā skaitā, atlīdzības samaksai Ls 16 315 darbinieku skaita saraksta
samazināšanas dēļ;
Ls 12 631 – netika apgūts plānotais finansējums par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu saskaľā ar sadarbības līgumu starp Ceļu satiksmes drošības
direkciju un Jūrmalas pilsētas domi.
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Ekonomiskās darbības nozarē finansējums izlietots Ls 2 899 786 apmērā, tajā
skaitā:
braukšanas maksas atlaidēm un zaudējumu kompensēšanai Jūrmalas pilsētas
maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos – Ls 739 888;
ielu remontiem un uzturēšanai – Ls 268 191;
meţu un ielu apstādījumu apsaimniekošanai – Ls 33 760;
tūrisma attīstības veicināšanai – Ls 62 088.
Jāatzīmē, ka 2010. gadā tika veikti ieguldījumi satiksmes infrastruktūras attīstībā,
tajā skaitā:
Turaidas ielas posmā no pludmales līdz Lienes ielai un Aizkraukles ielas
rekonstrukcijai – L 226 696;
Raiľa ielas rekonstrukcijai – Ls 41 837 apmērā;
Lielupes krasta nostiprināšanai Tiltu ielā – Ls 69 069;
Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcijai – Ls 41 837.
Ekonomiskās darbības sfērā 2010. gada plāns nav izpildīts Ls 419 269 apmērā jeb
par 12,6%. Galvenie plāna neizpildes iemesli šādi:
Ls 277 492 apmērā 2010. gadā ir neapmaksāts garantijas ieturējums par Raiľa
ielas rekonstrukciju, kas ir saľemto kredītlīdzekļu atlikums;
Ls 36 135 – projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās” īstenošanai, kurus paredzēts izlietot 2011. gadā.
Vides aizsardzības sfērā nav apgūti līdzekļi Ls 152 263 apmērā jeb par 14,2%, tajā
skaitā:
Ls 140 700 nav apgūti līdzekļi projektam „Zilā karoga prasību nodrošināšana
Baltijas jūras reģionā”, jo laikā netika veikti iepirkumi, tas tiks īstenots 2011. gadā;
Ls 11 385 nav apgūti līdzekļi projektā „Dziedošie kaimiľi”, jo projekta
aktivitātes rīkoja projekta vadošais partneris un iepirkuma rezultātā izveidojās ekonomija.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozares neizpilde ir
Ls 214 716 jeb 11%, tajā skaitā 2010. gadā netika apgūti līdzekļi:
Ls 68 500 apmērā Teritorijas plānojuma apmaksai, jo plānojuma izstrāde ir
darba procesā un 2011. gada augustā paredzēta pilnveidotās gala redakcijas sabiedriskā
apspriešana;
Ls 37 196 neapgūti izdevumi par lietus kanalizācijas apsaimniekošanu budţeta
izpildītāja laikus neiesniegtu rēķinu dēļ, apmaksa tiks veikta 2011. gadā;
Ls 10 085 – par detālplānojumu izstrādāšanu, jo 2010. gadā plānojumi netika
apstiprināti, izstrāde turpināsies 2011. gadā;
Ls 17 091 – līdzekļu ekonomija, jo netika noslēgti zemes nomas līgumi ar
nekustamo īpašumu īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas telpas, kurās pašvaldības
iestādes īsteno autonomās funkcijas;
Ls 9 959 – jo jaunas kapsētas Slokā projektēšanas līguma termiľš pārcelts uz
2011. gada 31. janvāri;
Ls 1 042 – ekonomija pēc plānoto dzīvokļu remontdarbu veikšanas.
Veselības aprūpes nozarē plāna neizpilde ir Ls 3 577 jeb budţets izpildīts par
93,1%. Starpība starp plānotajiem izdevumiem un izpildi veidojās, jo pilnā apjomā netika
apgūti līdzekļi, kas paredzēti pašvaldības līdzfinansējumam tādiem veselības aprūpes
projektiem kā „Krūts vēţa profilakse” un „Eiropas pilsētas pret narkotikām”.
Neizpilde Ls 98 002 apmērā vērojama atpūtas, kultūras un reliģijas nozarē –
izdevumu daļa apgūta 94,9% apmērā, tajā skaitā galvenie neizpildes iemesli:
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Ls 20 000 netika apgūti, jo nav samaksāts avanss par 50 pludmales
pārģērbšanās kabīľu izgatavošanu, apmaksa paredzēta 2011. gadā, jo iepirkumu
procedūra līdz gada beigām nebija pabeigta;
Ls 6 515 nav apgūti līdzekļi par tirdzniecības saliekamo mājiľu iegādi, jo
2010. gadā iepirkuma procedūra beidzās bez rezultātiem;
Ls 6 713 ekonomija sabiedrisko attiecību jomā, jo 2010. gadā tika izmantoti
bezmaksas komunikācijas instrumenti;
Ls 4 063 ekonomija sporta pasākumu jomā, jo tika samazināti izdevumi balvu
fondam un komandu līdzfinansējuma līgumi noslēgti par mazāku līdzfinansējuma
apjomu, nekā plānots, kā arī nav notikušas plānotās sacensības organizatoru kapacitātes
trūkuma dēļ.
Vislielākās – izglītības nozares – sadaļā, kuras īpatsvars ir 37,7% no visa
pašvaldības budţeta, 2010. gadā turpinājās 2009. gadā aizsāktā izglītības sistēmas
optimizēšana.
Izglītības nozarei paredzētais finansējums 2010. gadā netika apgūts par L 893 788,
tajā skaitā:
Ls 152 499 apmērā nav apmaksāts garantijas laika ieturējums par bērnudārza
„Katrīna” ēkas rekonstrukciju, jo pakalpojuma sniedzējs neiesniedza līgumā paredzēto
garantiju;
Ls 84 300 apmērā nav apgūts finansējums projektam „Jūrmalas pilsētas skolu
informatizācija”, jo projekta īstenošana paredzēta 2011. gada jūnijā pēc centralizētā
iepirkuma procedūras pabeigšanas;
Ls 27 000 apmērā netika apgūts projekta „Jūrmalas pilsētas Speciālās
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” finansējums, jo projekta
īstenošana paredzēta 2011. gada otrajā pusgadā;
Ls 39 782 apmērā
nav apgūts projekta „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” finansējums, jo
publiskā iepirkuma procedūras rezultātā ir izveidojusies ekonomija;
Ls 81 278 apmērā nav apgūts projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas vispārējās izglītības iestādēs”
finansējums, tajā skaitā, Ls 13 055 apjomā nebija vajadzīgi projekta vadības izdevumi,
jo to veica pašvaldības darbinieki, Ls 40 000 – mācību līdzekļu un datortehnikas iegādei,
jo nākamais iepirkums veicams pēc pamatlīdzekļu iepirkuma pirmās daļas apmaksas;
Ls 13 461 apmērā nav apgūts projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” finansējums, jo tika noslēgts mazāk līgumu
par stipendiju izmaksu, bet mācību maksas kompensācija tika apgūta 2011. gada janvārī;
Ls 37 604 apmērā nav apgūts finansējums par izglītības iestāţu
remontdarbiem;
Ls 3 000 apmērā par pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” tehniskā
projekta izstrādi, jo iecere 2010. gadā neguva atbalstu.
Neizpildi veido komunālie maksājumi, jo 2010. gadā pašvaldības budţeta iestādes,
izprotot ekonomisko situāciju, ieviesa striktus taupīšanas pasākumus.
Sociālās aizsardzības līdzekļi nav apgūti par Ls 219 600 jeb budţets tika izpildīts
par 92,8%.
Pilnā apjomā netika apgūti pabalsti, jo personas, kuras varēja pretendēt uz
pabalstiem, tos nepieprasīja, tajā skaitā:
Ls 1 658 – pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai;
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Ls 506 – pabalsts pārtikas iegādei;
Ls 1 371 – pabalsts bāreľiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās (vidusskolas mācību laikā);
Ls 2 090 – pabalsts nepatiesi politiski represētām personām;
Ls 642 – dzīvokļa pabalsts apkures sezonā.
Pabalstiem paredzēto izdevumu izpildi ietekmēja daţādi faktori, kuru dēļ radās
līdzekļu ekonomija, tajā skaitā:
Ls 1 015 apmērā pabalstam īres maksas segšanai par īrētiem dzīvokļiem
bāreľiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās līdz brīdim, kad pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību, jo pretendenti
nevarēja iesniegt juridiski pareizi noformētus īres līgumus;
Ls 1 800 apmērā pabalstam jaundzimušā aprūpei, jo jaundzimušo skaits
nesasniedza plānoto;
Ls 2 100 apmērā pašvaldības palīdzībai dzīvojamā fonda remontam;
Ls 3 798 apmērā pabalstam par sociālajiem dzīvokļiem un mājām, jo netika
iesniegti visi rēķini par komunālajiem maksājumiem.
Pašvaldības budţetā 2010. gadā tika paredzēti līdzekļi Ls 98 516 apmērā projekta
„Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā, siltumnoturības uzlabošana”, bet
radās sareţģījumi ar iedzīvotāju izvietošanu citās pagaidu dzīves vietās, līdz ar to
projekta uzsākšanas termiľš no 2010. gada augusta tika pārcelts uz 2010. gada decembri,
tādēļ netika apgūti līdzekļi Ls 84 953 apmērā.
Plānojot 2.–12.klašu skolēnu sociālajai ēdināšanai nepieciešamos līdzekļus,
aprēķinos tiek prognozēta 100% apmeklētība, taču skolēni ziemā slimoja un daudzi
vecāki neiesniedza iesniegumus par brīvpusdienu piešķiršanu, tāpēc Jūrmalas pilsētas
izglītības iestādes neiztērēja Ls 47 250 jeb ēdināšanai paredzētie līdzekļi apgūti 80,0%
apmērā.
Labklājības pārvalde nav apguvusi uzturēšanas izdevumiem paredzēto finansējumu
Ls 3 949 apmērā, jo darbinieku slimības dēļ un personāla mainības dēļ izveidojies
atlikums darba algas fondā un darba devēja sociālajās iemaksās.
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2010. gadā PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
sniedza publiskos pakalpojumus par Ls 747 210, tajā skaitā:
- sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi Ls 545 552;
- sociālās aprūpes pakalpojumi klienta dzīves vietā Ls 128 410;
- specializētā transporta pakalpojumi Ls 18 086;
- nakts patversmes pakalpojumi Ls 36 486;
- dienas centra pakalpojumi pensijas vecuma cilvēkiem Ls 14 698 ;
- zupas virtuves pakalpojumi Ls 3 978.
Pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs” neapguva uzturēšanas izdevumiem
no pamatbudţeta piešķirtos asignējumus Ls 26 391 apjomā, no tiem Ls 22 624 ir darba
algas līdzekļu ekonomija. Ľemot vērā maksas pakalpojumu ieľēmumu daļas neizpildi,
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs” izdevumi ir mazāki, nekā plānots, par
Ls 40 754, tajā skaitā:
Ls 18 584 apmērā atlīdzībai paredzētie līdzekļi;
Ls 12 954 apmērā pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi;
Ls 9 216 apmērā ēdināšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi.
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Uzturēšanas izdevumi 2010. gadā – Ls 26 919 511 jeb 92,9% no precizētā plāna.
Salīdzinājumā ar 2008. gadu uzturēšanas izdevumu apjoms samazinājies par 16,9% jeb
par Ls 11 789 046.
Lielāko uzturēšanas izdevumu īpatsvaru – 41,5% – veido atalgojums, kā arī darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2009. gada 3. decembrī, lai optimizētu finanšu līdzekļu
izmantošanu, pieľēma lēmumu Nr. 911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas
reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas
pašvaldībā”, kas paredzēja būtisku darbinieku skaita samazināšanu no 2010. gada
februāra.
Atalgojumi 2010. gadā apgūti Ls 8 886 878 apmērā, kas salīdzinājumā ar 2009.
gadu samazinājušies par Ls 3 588 183 jeb par 28,8 %. Atalgojuma neizpilde 2010. gadā
bija Ls 300 141, kas galvenokārt izskaidrojama ar darbinieku skaita samazināšanos.
Jāatzīmē, ka pašvaldība no pamatbudţeta līdzekļiem papildus piešķīra finansējumu
Ls 18 237 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai.
Pakalpojumu apmaksa 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājusies par
Ls 907 010, tās neizpilde salīdzinājumā ar plānu ir Ls 452 198 jeb 9,3%, kas
izskaidrojama galvenokārt ar komunālo maksājumu ekonomiju, uzstādot
siltumregulācijas ierīces, kā arī ar elektroenerģijas taupīšanu un ūdens patēriľa
samazināšanu.
Komandējumu izdevumiem 2010. gadā tērēti Ls 52 914, ietaupot Ls 14 345, jo
nenotika vairāki pasākumi, uz kuriem bija paredzēts komandēt darbiniekus.
Tabula. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas
2010.gada izpilde
pret precizēto
plānu

2010.gads
2009.gada
izpilde

Rādītāji

apstiprinātais
plāns
1

2

3

precizētais
plāns
4

izpilde

5

Summa +
pārpilde, neizpilde

%

6=5-4

7=5/4

Izpilde pret
2009.gadu

2011.gada
apstiprinātais
budţets

Summa +
pieaugums, samazinājums

%

8=5-2

9=5/2

10

Izdevumi kopā

36 802 546

26 801 565

28 973 821

26 919 511

-2 054 310

92.9

-11 789 046

73.1

31 548 454

Uzturēšanas izdevumi, t.sk.

28 898 464

23 846 131

25 805 658

24 669 710

-1 135 948

95.6

-6 134 765

85.4

28 163 408

atalgojums
darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

12 475 061

7 967 738

9 187 019

8 886 878

-300 141

96.7

-3 588 183

71.2

8 936 635

3 345 462

2 179 324

2 406 895

2 278 033

-128 862

94.6

-1 067 429

68.1

2 333 011

komandējumi un dienesta braucieni

26 880

47 374

67 259

52 914

-14 345

78.7

26 034

196.9

64 790

pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs

5 336 430

4 447 578

4 881 618

4 429 420

-452 198

90.7

-907 010

83.0

6 291 352

1 565 144

1 584 695

1 620 781

1 349 175

-271 606

83.2

-215 969

86.2

1 585 656

grāmatas un ţurnāli

10 198

6 158

6 013

6 009

-4

99.9

-4 189

58.9

6 873

budţeta iestāţu nodokļu maksājumi

190 435

392 319

112 611

60 794

-51 817

54.0

-129 641

31.9

285 106

procentu izdevumi

954 083

960 381

870 381

825 662

-44 719

94.9

-128 421

86.5

639 300

subsīdijas un dotācijas

1 017 791

1 060 156

897 897

897 834

-63

100.0

-119 957

88.2

2 604 808

sociālie pabalsti

888 981

1 400 713

1 727 576

1 681 380

-46 196

97.3

792 399

189.1

1 413 990

uzturēšanas izdevumu transferti

3 087 999

3 799 695

4 027 608

4 201 611

174 003

104.3

1 113 612

136.1

4 001 887

7 904 082

2 955 434

3 168 163

2 249 801

-918 362

71.0

-5 654 281

28.5

3 385 046

Kapitālie izdevumi
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Salīdzinājumā ar 2009. gadu, 2010. gadā krājumu, materiālu, energoresursu, preču,
biroja preču un inventāra iegādes izdevumi samazinājušies par Ls 215 969, ietaupot
Ls 271 606, ko galvenokārt veido bērnu slimošanas dēļ neiztērētie izglītojamo ēdināšanas
izdevumi – Ls 132 320.
Grāmatu un ţurnālu iegādei 2010. gadā izlietoti Ls 6 009.
Subsīdijas un dotācijas, kas lielākoties paredzētas sociālo pakalpojumu sniedzējiem,
2010. gadā saľemtas Ls 897 834 apmērā. Subsīdijas un dotācijas 2011. gadā plānotas
Ls 2 604 808 apmērā, tātad ar 190% pieaugumu salīdzinājumā ar 2010. gada izpildi.
Kapitālo izdevumu izpilde 2010. gadā bija Ls 2 249 801, tie nav izpildīti par
Ls 918 362 jeb 29%. Viens no neizpildes iemesliem ir neapgūtais projektu finansējums
Ls 482 444 apmērā 2010. gadā un garantijas laika ieturējums par Raiľa ielas
rekonstrukciju Ls 277 492. Ievērojami kapitālie ieguldījumi Ls 670 105 apmērā 2010.
gadā tika veikti daţādos projektos, tostarp ieguldījumi Dzintaru meţaparka skatu torľa
būvniecībā Ls 259 914 un izglītības iestāţu rekonstrukcijā un būvniecībā Ls 255 372.
Speciālais budţets
Kopumā pašvaldības speciālā budţeta ieľēmumu daļa izpildīta par 96,9% jeb kases
ieľēmumi ir Ls 766 406. Pašvaldības speciālā budţeta 2010. gada izdevumi ir
Ls 989 814, precizētā plāna izpilde – 96,2%.
Pašvaldības autoceļu fondā 2010. gadā pārskaitīti līdzekļi no valsts mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem/ielām 100% apjomā. Faktiskie izdevumi ir 99,9% no plānotajiem,
netika apgūti Ls 405.
Tabula. Jūrmalas pašvaldības 2010. gada speciālā budžeta ieņēmumu salīdzinājums ar 2009.gadu
2009.g.
izpilde
1
Speciālā budžeta ieņēmumi
kopā
Kopā ieľēmumi ar īpašu
mērķi, tajā skaitā:
-privatizācijas fonds
-autoceļu fonds
-mērķdotācija regulārajiem
pasaţieru pārvadājumiem
-dabas resursu nodoklis
-pārējie ieľēmumi ar īpašu
mērķi
Ieľēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem

2

2010.g.
Precizētais
plāns

Kases
izpilde

3

4

Izpilde pret
2010.g.plānu
Summa
+ pārpilde
%
- neizpilde
5=4-3
6=4/3

Izpilde pret 2009.g.plānu
Summa
+ pieaugums
%
- samazinājums
7=4-2
8=4/2

1231495

791307

766406

-24901

96.9

-465089

62.2

1216452
51534
872826

777200
0
628884

756920
0
628 884

-20280
0
0

97.4
0
100.0

-459532
-51534
-243942

62.2
0.0
72.1

109026
63658

67 866
48 000

63 889
28 921

-3977
-19079

94.1
60.3

-45137
-34737

58.6
45.4

119408

32 450

35 226

2776

108.6

-84182

29.5

15043

14 107

9 486

-4621

67.2

-5557

63.1

Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, lai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem kompensētu zaudējumus, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu,
bērnu invalīdu un personas, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu
bez maksas republikas pilsētu pašvaldībās, pārskaitīta 94,1% apjomā no plānotā jeb
Ls 63 889, jo finansējums pašvaldībai tiek ieskaitīts pēc konstatētajiem un aprēķinātajiem
zaudējumiem par invalīdu pārvadāšanu, līdz ar to arī izdevumi ir mazāki, nekā plānots.
Dabas resursu nodokļa ieľēmumu izpilde ir 60,3% jeb tie ir mazāki, nekā plānotie,
par Ls 19 079. Tāpēc faktisko izdevumu izpilde ir 71,5% jeb Ls 47 864. Izdevumu izpildi
ietekmēja tādi faktori, kā:
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iepirkumu procedūras rezultātā veidojās līdzekļu ekonomija Rīgas jūras līča
jūras ūdens kvalitātes mikrobioloģiskajiem un fiziski ķīmiskajiem izmeklējumiem Ls 400
apmērā un ūdens kvalitātes mikrobioloģiskiem un fizikāliem izmeklējumiem Lielupē,
Slokas karjerā un notekās uz jūru Ls 206 apmērā;
ieľēmumu daļas neizpildes dēļ apmaksa par izdarītajiem darbiem saistībā ar
Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukciju un renovāciju Ls 7 363 apmērā un
tualešu konteineru nomu un apsaimniekošanu pludmalē un kāpās Ls 2 319 apmērā tiks
veikta 2011. gadā;
netika īstenoti dabas parka „Ragakāpa” dabas aizsardzības pasākumi Ls 1 000
apmērā, Zilā karoga stendu un informatīvo zīmju atjaunošana, remonts Ls 1 500 apmērā
un Putnu dienas pasākuma organizēšana Ls 600 apmērā;
Zilā Karoga pacelšanas ceremonija notika Kūrortsezonas atklāšanas laikā, līdz
ar to radās ietaupījums Ls 60 apmērā;
netika saľemts rēķins par dalības maksas ICLEI apmaksu Ls 320 apmērā;
izvērtējot piedalīšanās lietderīgumu Starptautiskajā Pašvaldību vides
organizācijā (KIMO), radās līdzekļu ekonomija Ls 734 apmērā;
plānoto finansējumu atkritumu savākšanai un aizvešanai no meţiem un
pludmales kārklu joslas nebija iespējams apgūt Ls 4 497 apmērā, jo novembra beigās
sākās intensīva snigšana, kas apgrūtināja atkritumu savākšanu.
Tabula. Jūrmalas pašvaldības 2010. gada speciālā budžeta izdevumu salīdzinājums ar 2009. gadu
2010.g.

2009.g.
izpilde
1
Speciālā budžeta izdevumi
kopā
Kopā izdevumi ar īpašu mērķi,
tajā skaitā:
-privatizācijas fonds
-autoceļu fonds
-mērķdotācija regulārajiem
pasaţieru pārvadājumiem
-dabas resursu nodoklis
-pārējie ieľēmumi ar īpašu
mērķi
Speciālā budţeta kontu
atlikumi uz 31.12.2010.
Izdevumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem

2

Precizētais
plāns

Kases
izpilde

3

4

Izpilde pret
2010.g.plānu
Summa
+ pārpilde
%
- neizpilde
5=4-3
6=4/3

Izpilde pret 2009.g.plānu
Summa
+ pieaugums
%
- samazinājums
7=4-2
8=4/2

2142712

1029135

989814

-57117

96.2

-1171316

46.2

2122197
156481
1674706

990567
0
631143

970997
0
630 738

-37366
0
-405

98.0
0
99.9

-1169618
-156481
-1043968

45.8
0.0
37.7

109026
71860

67 916
66 943

63 939
47 864

-3977
-19079

94.1
71.5

-45087
-23996

58.6
66.6

110124

223 943

210 038

-13905

93.8

99914

190.7

0

622

18 418

0

0.0

0

0.0

20515

38 568

18 817

-19751

48.8

-1698

91.7

Speciālā budžeta pārējo ieņēmumu izpilde ir 108,6%, jeb kases ieľēmumi veido
Ls 35 226. Šajā speciālā budţeta veidā tiek uzskaitīti ieľēmumi un izdevumi no
apstādījumu atjaunošanas līdzekļiem, zvejas tiesību nomas, kā arī pārējie nenodokļu
ieľēmumi un izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš. Pārējie speciālā budţeta izdevumi
veido 93,8% no plānotajiem. Projektēšanas termiľa pagarināšanas dēļ gala norēķins
Ls 9 959 apjomā jaunas kapsētas tehniskā projekta izstrādei tiks veikts 2011. gadā.
Ieľēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem ar norādītu mērķi ir izpildīti par 67,2%
jeb tie ir mazāki, nekā plānotie, par Ls 4 621, tāpēc arī faktiskie izdevumi ir izpildīti par
48,8%. Turklāt atlikumā uz nākamo gadu pārgāja:
pieminekļa Konkordijas ielā 66 remontam, konservācijai, rekonstrukcijai
paredzētie līdzekļi Ls 6 012 apmērā;
49

svētku noformējumam paredzētie līdzekļi Ls 625;
videokameru uzstādīšanai Priedainē un Dubultos Ls 583 apmērā;
pašvaldības budţeta iestādēm saziedotie līdzekļi Ls 9 948 apmērā.

50

Tabula. Jūrmalas pašvaldības spēkā esošās saistības (Ls)
Kredīta
summa
Ls

1 100 000

750 000

750 000

843 800

1 004 335

936 000

457 940

524 500

842 000

812 300

1 000 000

500 000

800 000

500 000

Aizdevuma
ņemšanas
gads

2003

2003

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2006

Aizdevējs

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

LR Valsts
kase

Projekts
Atmaksa EUR no 2009. gada
18.decembra
Jomas ielas 2.kārtas
rekonstrukcija
Kredīta % atmaksa 1,1%
(3,55;5,47;3,8)
Lielupes tilta rekonstrukcija

2009

2010

2011

450000
15975

4582
300000

Kredīta % atmaksa 1,1%
(3,55;5,47;3,8)
Sociālās mājas Nometņu 2a
renovācija
Kredīta % atmaksa 3,857%
(3,55;5,36;3,8)
S/s ''Taurenītis" sporta zāle

10850

3892

80000

80000

80000

16340

14724

10414

Kredīta % atmaksa 1,1%
(3.75;4,00)
Ūdenssaimn. att. projekts

12450

6672

100000

100000

100000

38000

26155

20405

100000

100000

150000

30937

30408

23800

100000

100000

27940

12980

4288

948

100000

60000

90000

Kredīta % atmaksa 3,231%
(3,55;3.8)
Slokas sporta kompleksa
būvniecība
Kredīta % atmaksa 3,582%
(3,55;3.8)
Dzintaru koncertzāle

13331

6867

4122

30000

50000

100000

16330

17103

13614

50000

70000

Kredīta atmaksa 3,857%
(3,55;3.8)
Jūras un Ērgļu ielas
renovācija
Kredīta atmaksa 3,857%
(3,55;3.8)
Bulduru slimnīcas kap. rem.

22872

25003

20564

20000

20000

100000

21300

24479

21600

10000

10000

100000

Kredīta % atmaksa 3,582%
(3,55;3.8)
Slokas sporta kompleksa
būvniecība
Kredīta % atmaksa 2,766%
(6,15;5.328)
Ūdenssaimn. att. projekts

10650

11534

10621

150000

133732

116266

24600

10061

5380

10000

10000

100000

Kredīta % atmaksa 3,857%
(3,75;4,00)
Lielupes tilta rekonstrukcija
Kredīta % atmaksa 3,857%
(3,75;4,00)
Tirgoņu ielas rekonstrukcija
Kredīta % atmaksa 2,766%
(3,45;4,00)
Dzintaru koncertzāle

332000
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Kredīta
summa
Ls

Aizdevuma
ņemšanas
gads

Aizdevējs

373 246

2008,2009

LR Valsts
kase

1 145 235

2008,2009

LR Valsts
kase

2 461 451

2008,2009

LR Valsts
kase

571 229

2008,2009

LR Valsts
kase

424 000

2008

LR Valsts
kase

69 971

2000

LR Valsts
kase

800 000

2007

LR Valsts
kase

1 529 486

2007

LR Valsts
kase

2 103 000

2007

LR Valsts
kase

1 687 538

2007

LR Valsts
kase

800 400

2007

LR Valsts
kase

508 000

2007

LR Valsts
kase

695 000

2007

LR Valsts
kase

1 913 711

2008

LR Valsts
kase

713 637

2008

LR Valsts
kase

42 000

1999

LR Valsts
kase

Projekts

2009

2010

2011

Kredīta % atmaksa 3,582%
(3,55;3.8)
Dzīvojamās mājas
rekonstrukcija par bērnu
atbalsta centru Rucavas ielā 6
Kredīta atm.3,231% (7,1)
Pumpuru vidusskolas ēkas
rekonstrukcija
Kredīta atm.3,857% (7,1)
Slokas pamatskolas ēkas
rekonstrukcija
Kredīta atm.4,411% (7.75)
Bērnudārza "Katrīna" ēkas
rekonstrukcija
Kredīta atm.3,262% (7,75)
Turaidas un Aizkraukles iela
srekonstrukcija
Kredīta atm.2,766% (7,75)
Atmaksa Ls
Siltumtrases rekonstr.
Kauguri - 2 VIP
Kredīta % atmaksa 5,446%
(9,32;5,88)
Bulduru slimnīcas kap. rem.

10650

11534

10059

100000

106729

100000

25568
100000

12406
230000

6790

97208
100000

54523
200000

32857

182682
100000

138787
67321

95341
67318

42842
50000

22992
174000

15236
200000

35860

16810

6520

9410

10351

633

442
300000

300000

Kredīta atm. 5,446% (5.696)
Jūras un Ērgļu ielas
renovācija
Kredīta atm.4,978% (5.228)
Dzintara mežaparka
rekonstrukcija
Kredīta atm.4,978% (5.228)
Slokas sporta kompleksa
būvniecība
Kredīta atm.4,978% (5.228)
Slokas sporta kompleksa
būvniecība
Kredīta apmaksa 5,446%
(5.696)
Raiņa ielas posma no
Satiksmes ielas līdz Nometņu
ielai, Jūrmalā rekonstrukcija
Kredīta atm.5,9% (6.15)
Ūdenssaimn.att.projekts 1.k.

32676
170000

30396
170000

9480
170000

51267
160000

36520
170000

29471

96722

83360
212505

70295
212505

74768

71353
233333

69620
233333

38122

35461

25414

100000

100000

100000

23600
139000

16335
139000

11800
139000

Kredīta atm. 5,446% (5.696)
Raiņa ielas posma no
Satiksmes ielas līdz Nometņu
ielai, Jūrmalā rekonstrukcija
Kredīta atm.6.359%
Tiltu ielas un Lielupes krasta
nostiprinājuma
rekonstrukcijai
Kredīta atm.6.5%
Katlu mājas
rekonstr.Aizputes 1a
Kredīta atm.5.446%

30279
309564

21017
200000

10139
287492

103692
100000

93492
103677

70289
215985

46386
6210

36482

23147

253
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Kredīta
summa
Ls
65 000

Aizdevuma
ņemšanas
gads
1999

324 000

2006

LR Valsts
kase

500 000

2006

LR Valsts
kase

Aizdevējs

Projekts

2009

LR Valsts
kase

Katlu mājas rekontr.-gāzes
degļu nomaiņa
Kredīta atm.5.446%
Jūras un Ērgļu ielas
renovācija
Kredīta atm.6.15%
Dzintaru mežaparka
rekonstrukcija
Kredīta atm.6.15%
Galvojumi, saistības
Jūrmalas ūdenssaimniecības
attīstība
Kredīta % atmaksa 5%
Jūrmalas ūdenssaimniecības
attīstība
Kredīta % atmaksa 3%
Jūrmalas siltumapgādes
sistēmas energoefektivitātes
uzlabošana
Kredīta % atmaksa 6.15%
Siltummezglu un inženiertīklu
rekonstrukcija Kauguri I
siltumcentrāles apgādes
ēkām"
Kredīta % atmaksa 4.37%
Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Piejūras
reģionā"
Ilgtermiņa saistības
Kopā

9610

1 482 916

2003

NEFCO

1 154 809

2006

EIB

1 000 000

2007

LR Valsts
kase

809 056

2007

AS
"Swedbank"

1 503 973

2008-2009

AS
"Swedbank"

2 140 256

2007

2010

2011

976
75000
4752
150000
7918
123576

123576

123576

61788
128312

55609
128312

49431
128312

28200
110088

24674
110088

21149
110088

57758
40760

51339
67416

44921
67416

32340
79603

30557
101128

28055
98211

56183
4300871

44579
5837604

39436
4318360

I+II+III KOPĀ
Saistību apjoms % no
pamatbudţeta ieľēmumiem

4300871
15.1%

5837604
22.9%

4318360
17.3%

Pamatbudţeta ieľēmumi bez
mērķdotācijas un iemaksām
PFIF

28567052

25516674

25018413

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pēc pašvaldības uzskaites materiāliem zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas
pašvaldības vārda reģistrēti 1 136 sabiedriskas nozīmes objekti, tajā skaitā 710 ielu
zemesgabali. Uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda 2010. gadā zemesgrāmatā reģistrēti
94 īpašumi, tajā skaitā 38 ielu zemesgabali. Darbs ar jaunu zemesgabalu veidošanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā tiks turpināts līdz zemes reformas beigām.
Pašvaldības īpašumā un valdījumā atrodas 568 dzīvokļu īpašumi, tai skaitā 2010.
gadā uz pašvaldības vārda reģistrēti 155 dzīvokļu īpašumi.
Jūrmalas pilsētas dome saľēmusi VZD sagatavoto pašvaldības īpašumu, tiesisko
valdījumu un lietojumu kopējo bilanci uz 2011. gada 1. janvāri, saskaľā ar kuru
pašvaldības īpašumā ir 1309,1942 ha zemes, pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir
1320,5954 ha zemes un pašvaldības lietojumā ir 34,6019 ha zemes.
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Jūrmalas pilsētas domes bilancē uz 2011. gada 1. janvāri ir uzľemta pašvaldības
īpašumā esošā zemes platība 1203,7722 ha un pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā
zemes platība 1011,4195 ha.
Tātad kopējā pašvaldības īpašumā esošā zemes platība, kas uzľemta domes bilancē
kā īpašums un tiesiskais valdījums, ir 2215,1917 ha.
Domes zembilancē atrodas zeme ar kopējo platību 58,5444 ha.
Pašvaldība veic ikgadēju Valsts zemes dienesta (VZD) sagatavoto pašvaldības
īpašumu, tiesisko valdījumu un lietojumu kopējās bilances salīdzinājumu ar Jūrmalas
pilsētas domes bilancē uzskaitītajiem īpašumiem un meklējuši neatbilsmju iemeslus.
VZD pie pašvaldības īpašumiem vēl joprojām pieskaitījis īpašumus ar lietošanas
mērķiem – lauksaimniecības zeme (01), individuālo dzīvojamo māju apbūve (06),
daudzdzīvokļu māju apbūve (07), komercdarbības objektu apbūve (08), sabiedriskas
nozīmes objektu apbūve (09), satiksmes infrastruktūras objektu apbūve (11) un
inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūve (12), kuri ir pārgājuši privātpersonu
īpašumā saskaľā ar privatizācijas pirkuma līgumiem un ir izľemti no bilances, jo
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir dzēstas, kā arī zemesgabalus, kuri pārdoti
pašvaldības rīkotajās izsolēs, bet īpašnieks nav reģistrējis zemesgrāmatā uz sava vārda.
VZD pašvaldības īpašumiem pieskaitījis arī zemesgabalus, kuri ar Zemes komisijas
lēmumu nodoti īpašumā par maksu fiziskām personām vai uz tiem atjaunotas īpašuma
tiesības, bet zemes īpašnieki vēl nav sakārtojuši zemes īpašuma tiesības un reģistrējuši
tos zemesgrāmatā uz sava vārda. Šo iemeslu dēļ starpību salīdzinošos datos veido
īpašumi, kuru lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (06) un
daudzdzīvokļu māju apbūve (07).
Izanalizējot VZD iesniegto pašvaldības tiesisko valdījumu sarakstu, konstatēts, ka
lielākā starpība starp Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošajām zemes platībām un VZD
datiem ir meţsaimniecības (02), dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes (05) un
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zemes (11) uzskaitē, jo VZD zemesgabalus ar
šiem lietošanas mērķiem iekļāvis tiesisko valdījumu sarakstā, bet par visiem šiem
zemesgabaliem vēl nav pieľemti Zemes komisijas lēmumi, tie nav reģistrēti
zemesgrāmatā un līdz ar to nav domes bilancē.
Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada lēmumu Nr. 944 „Par Jūrmalas pilsētas
pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada
17. decembra lēmumu Nr. 1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem
neapbūvētiem zemesgabaliem” nolemts, ka zemesgabali, kuri VZD reģistrā iekļauti
lietošanas mērķī
01,02,03,05,06,08,09,010,011 un 12 kā pašvaldības tiesiskais valdījums, reģistrējami
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un uzľemami domes bilancē.
Neliela nesakritība ir īpašumos ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu
apbūve (08), sabiedriskas nozīmes objektu apbūve (09), raţošanas objektu apbūves zeme
(10) un inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (12), jo uz šiem
zemesgabaliem atrodas SIA „Jūrmalas ūdens” un SIA „Jūrmalas siltums” objekti, kuri
atrodas šo uzľēmumu bilancē.
VZD datos uzrādīti pašvaldības lietojumi, par kuriem pieľemti tikai Zemes
komisijas atzinumi, tāpēc tie nav uzľemti Jūrmalas pilsētas domes bilancē.
Domes zembilancē atrodas no bilances pārceltie zemes īpašumi zem dzīvojamajām
mājām, kuras privatizētas, bet pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav dzēstas.
Jūrmalas pilsētas dome 2010. gadā veikusi daudzu īpašumu un tiesisko valdījumu
uzľemšanu domes bilancē ar novērtējumu un zemes zem privatizētajām dzīvojamajām
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mājām pārceltas domes zembilancē līdz pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai
zemesgrāmatā. Šis darbs ir uzsākts 2006. gadā un tiek turpināts, lai sasniegtu rezultātu, ka
visas pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platības tiktu uzľemtas domes bilancē,
bet privatizētās platības tiktu izslēgtas no domes bilances.
Veicot domes bilances salīdzinājumu ar VZD datiem par pašvaldības īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esošajām zemes platībām un vērtībām, arī 2010. gadā konstatētas
neprecizitātes VZD sarakstos, kuros tiek uzrādīti pašvaldībai nepiederoši īpašumi, kā arī
daudzas adreses VZD izľēmis no sarakstiem, kaut gan zemesgrāmatā pašvaldībai
īpašuma tiesības nav dzēstas un atrodas vēl domes bilancē. Arī vērtības nesakritība VZD
sarakstos tika konstatēta tādēļ, ka pašvaldības īpašumi tika pārvērtēti uz 2010. gada 1.
novembri, bet ļoti daudziem zemesgabaliem līdz gada beigām VZD atkal izmainīja
vērtības. Sadarbība ar VZD 2011. gadā tiks turpināta, lai šīs neprecizitātes novērstu.
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Tabula. Salīdzinošie dati par Valsts zemes dienesta uzskaiti un Jūrmalas pilsētas domes bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz 2011.gada 1.janvāri

ods

Platība pēc VZD datiem uz
2011.gada 1.janvāri (ha)

Nekustamā
K
īpašuma lietošanas
mērķu grupa

Īp
ašums
1
1
2
3
4

5

6
7
8

9
0
1
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Pašvaldības kapitāla vērtība
Noteiktu pašvaldības funkciju realizēšanai dome veido kapitālsabiedrības. Jūrmalas
pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 15 kapitālsabiedrībās:
SIA „Jūrmalas ūdens”;
pašvaldības SIA „Jūrmalas attīstības projekti”;
SIA „Jūrmalas slimnīca”;
SIA „Jūrmalas siltums”;
SIA „Jūrmalas namsaimnieks”;
pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”;
SIA „Jūrmalas gaisma”;
pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka””.
pašvaldības SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”;
SIA „Dzintaru koncertzāle”;
pašvaldības SIA „Jūrmalas kapi”;
SIA „Dubultu šķelda”;
SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”;
SIA „Jūrmalas televīzijas sabiedrība”;
SIA „Sportrehs”.
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Nr.p.k.

Tabula. Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās
Kapitālsabiedrības
nosaukums

1

SIA „Jūrmalas ūdens”

2

Pašvaldības
„Jūrmalas
projekti”

3

SIA
„Jūrmalas
slimnīca”
SIA „Jūrmalas siltums”

4
5
6

7

SIA
attīstības

SIA
„Jūrmalas
namsaimnieks”
Pašvaldības
SIA
„Kauguru
veselības
centrs”
SIA „Jūrmalas gaisma”

8

Pašvaldības
SIA
„Veselības un sociālās
aprūpes centrs Sloka”

9

Pašvaldības
„Jūrmalas
palīdzība”

SIA
ātrā

% no
kopapjoma

(+)100 839

Ieguldījums
uz
01.01.2011.
(Ls)
6 627 377

2 548 906

0

2 548 906

100

2 215 873

0

2 215 873

100

1 316 798

0

1 316 798

100

749 762

(+)129 799

879 561

100

Iedzīvotāju veselības primārā un sekundārā aprūpe, diagnostika, ārstēšana,
aprūpe mājās.

217 757

0

217 757

100

Pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, arī apgaismes ierīču
projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, demontāţa un apsekošana.
Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru
u.c. – izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāţa un
apsaimniekošana.
Ārstēšana, sociālā un veselības aprūpe; pansionāta nodaļa cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem; maksas pakalpojumi cilvēkiem, kuriem
nepieciešama kopšana un pieskatīšana uz laiku kvalificēta medicīniskā
personāla uzraudzība.
Uzľēmums darbojas uz līguma pamata ar Valsts obligātās apdrošināšanas
aģentūru, nodrošinot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus
Jūrmalas pilsētā; arī glābšanas dienesta uz ūdeľiem funkcijas; veselības
aizsardzība, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;
palīdzības sniegšana nelaimes, avārijas un katastrofu gadījumos;
ūdenslīdēju darbu izpilde, glābšanas darbi uz ūdeľiem un zem ūdens un to
profilakse.

155 193

(+)59 341

214 534

100

182 453

(+)15 448

197 901

100

102 401

(+)80 066

182 467

100

Īss darbības raksturojums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Jūrmalas
pilsētas teritorijā, komunikāciju un iekārtu uzturēšana un atjaunošana,
ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana; dzeramā ūdens kvalitātes kontrole.
Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana, mājokļu un citu nekustamā
īpašuma objektu būvniecības un atjaunošanas nodrošināšana. Jūrmalas
pašvaldības Mājokļu attīstības programmas 2006.–2011.gadam
īstenošana.
Neatliekamās, ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības
nodrošināšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Siltumenerģijas raţošana, pārvade, sadale un realizēšana, ēku iekšējo
siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope, remontdarbi un montāţa.
Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Ieguldījums
uz
01.01.2010.
(Ls)
6 526 538

Izmaiņas
(+,-)
(Ls)

Piezīmes

100
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Nr.p.k.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Īss darbības raksturojums

10

SIA
„Dzintaru
koncertzāle”

11

Pašvaldības
SIA
„Jūrmalas kapi”
SIA „Dubultu šķelda”
SIA
„Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””
SIA
„Jūrmalas
televīzijas sabiedrība”
SIA „Sportrehs"

Apsaimnieko Dzintaru koncertzāli un Melluţu estrādi. Saimnieciskā
darbība – telpu noma, maksas autostāvvieta, tirdzniecības vietu
iznomāšana.
Pašvaldībai piederošo kapsētu apsaimniekošana, kapa vietu reģistrēšana
un apbedīšanas pakalpojumi.
Siltumenerģijas raţošana ar šķeldu.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

12
13

14
15

Kultūras un sabiedrisko interešu pasākumu organizēšana.
Nekustamo īpašumu projektu attīstīšana.

Ieguldījums
uz
01.01.2010.
(Ls)
82 702

Izmaiņas
(+,-)
(Ls)

% no
kopapjoma

(+)52 106

Ieguldījums
uz
01.01.2011.
(Ls)
134 808

70 801

0

70 801

100

13 750
1795

0
0

13 750
1795

50
35,90

1000

0

1000

50

500

0

500

0,40

Piezīmes

100
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Teritorijas attīstības plāna īstenošana
Visu 2010. gadu turpinājās jauna pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde. Jūrmalas
pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu”, ar kuriem apstiprināta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā
daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi līdz 2009. gadam, tika pieľemti
2007. gada 12. jūlijā.
Tā paša gada 4. oktobrī tika pieľemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi
Nr. 46 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2007. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu””.
Atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likumam un saskaľā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 1. punktu, 2. punktu un 29.
punktu, Jūrmalas pilsētas dome 2007. gada 9. augustā pieľēma lēmumu Nr. 683 „Par
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.– 2021.
gadam”, ar kuru tika uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma laika periodam no
2009. gada līdz 2021. gadam izstrāde.
Jūrmalas pilsētas dome 2007. gada 22. novembrī pieľēma lēmumu Nr. 1040 „Par
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”. Saskaľā ar
šo lēmumu tika organizēts sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kas norisinājās laika
periodā no 2007. gada 19. decembra līdz 2008. gada 25. janvārim. Sabiedriskās
apspriešanas posmā tika nodots izvērtēšanai spēkā esošais Jūrmalas pilsētas teritorijas
plānojums un citi materiāli, kas norādīti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.
gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 34. punktā, līdz ar to izpildot normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības
sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.
Saskaľā ar 2008. gada 31. oktobrī noslēgto publisko pakalpojumu līgumu
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu izstrādā SIA „Grupa 93”.
Lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību, kā arī veicinātu sabiedrības līdzdalību
teritorijas plānošanas procesā, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas
likuma 3. panta 7. punkta, 7. panta sestās daļas 5. punkta un 8. panta ceturtās daļas 1.–2.
punkta un saskaľā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas
2008. gada 12. novembra lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome 2008. gada 13. novembrī
pieľēma lēmumu Nr. 964 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021.
gadam atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”, kur nolēma
atkārtoti organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam
sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu. No 2008. gada 3. decembra līdz 2009. gada 14.
janvārim norisinājās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam izstrādes
atkārtots sabiedriskās apspriešanas 1. posms.
Ar 2009. gada 15. oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 786 „Par Jūrmalas
pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam izstrādes izvērtējumu, grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 9. augusta lēmumā Nr. 683 „Par Jūrmalas pilsētas
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009. gada līdz 2021.
gadam” un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra lēmumā Nr.

1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” tika
nolemts turpināt jauna Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma ar ilgtermiľa perspektīvu
uz 12 gadiem izstrādi, pagarinot tā izstrādes termiľu līdz 2010. gada 30. septembrim
(iepriekš bija paredzēts veikt līdz 2009. gada 31. decembrim), kā arī līdz jauna Jūrmalas
pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanai uzskatīt par spēkā esošu ar Jūrmalas pilsētas
domes 1995. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 893 „Par Jūrmalas attīstības plānu
(ģenerālplānu)” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu (iepriekšējā redakcijā
– Attīstības plāns (ģenerālplāns)) ar grozījumiem līdz 2009. gadam, kas apstiprināti ar
Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par
Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
Jūrmalas pilsētas dome 2009. gada 15. oktobrī pieľēma saistošos noteikumus Nr.
67 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās
daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, izsakot to
pielikuma 1. sējuma nosaukumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums
1995.–2007. gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma
spēkā stāšanās brīdim”.
Saskaľā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2009. gada 28. septembrī
apstiprināto Mērķdotāciju teritorijas plānojumu izstrādei piešķiršanas komisijas 2009.
gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr. 2 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir piešķirta
mērķdotācija Ls 20 000 apmērā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei un
Ls 2 000 teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšanai.
Lai atbilstoši 2005. gada 28. jūnija LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 11. punktam
noteiktu transporta līdzekļu iebraukšanai īpašā reţīma zonu Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras
pieminekļu aizsardzībai, tika izstrādāti grozījumi Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā
1995.–2007. gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma
spēkā stāšanās brīdim, kas 2010. gada 20. maijā apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes
lēmumu Nr. 388 un izdoti saistošie noteikumi Nr. 27.
Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 711 „Par
grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra lēmumā Nr. 1040 „Par
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu””
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes un apstiprināšanas termiľš noteikts līdz
2011. gada 30. jūnijam.
Jūrmalas pilsētas dome 2010. gada 17. decembrī pieľēma lēmumu Nr. 836 „Par
grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra lēmumā Nr. 1040 „Par
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai”.
Sabiedriskā apspriešana norisinās no 2011. gada 6. janvāra līdz 17. februārim.
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Pieľemot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, 2010. gadā izstrādāti un
apstiprināti šādi detālplānojumi:
1. Zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2
1. 14.01.2010. Nr.2
2. Zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23
2. 28.01.2010. Nr.4
3. Zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1
3. 28.01.2010. Nr.5
4. Detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1, grozījumi
4. 11.02.2010. Nr.8
zemesgabaliem Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3
5. Zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121a un
5. 11.02.2010. Nr.9
pieguļošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai
6. Zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15
6. 11.02.2010. Nr.10
7. Detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un 7. 29.04.2010. Nr.20
Rubeņu ielām grozījumi zemesgabaliem Rubeņu ielā 51
un Rubeņu ielā 53
8. Zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30
8. 29.04.2010. Nr.21
9. Zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26
9. 29.04.2010. Nr.22
10. Zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4
29.04.2010. Nr.23
11. Detālplānojuma grozījumi zemesgabaliem Jūrmalā, Skautu
29.04.2010. Nr.24
ielā 14/16
12. Zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11
03.06.2010. Nr.34
13. Zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19
22.07.2010. Nr.43
14. Zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2
22.07.2010. Nr.44
15. Detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē, teritorijai starp Bulduru 07.10.2010. Nr.58
prospektu, 27. līniju, 31. līniju un kāpu zonu grozījumi
zemesgabaliem Bulduru prospektā 131 un Bulduru
prospektā 133
16. Zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20
07.10.2010. Nr.59
17. Zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149
07.10.2010. Nr.60
18. Detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Kāpu ielas apbūvi, 07.10.2010. Nr.61
Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali
19. Zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11
11.11.2010. Nr.66
Ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 2010. gadā ir uzsākta šādu detālplānojumu
izstrāde:
1. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14
20.05.2010. Nr.385
2. Zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 22.07.2010. Nr.551
3. Zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 (grozījumi)
09.09.2010. Nr.615
4. Zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49
23.09.2010. Nr.658
5. Zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 67
23.09.2010. Nr.660
6. Zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901
07.10.2010. Nr.765
7. Zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2
21.10.2010. Nr.714
(grozījumi)
8. Zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2
11.11.2010. Nr.762
9. Zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2
12.11.2010. Nr.784
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Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Šajos pašmāju – valsts un pašvaldības – ierobeţoto finanšu resursu apstākļos nebūtu
pareizi jaunu investīciju un attīstības projektu ieviešanai neizmantot iespējas, ko piedāvā
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti. Tieši tādēļ Jūrmalas pilsētas
dome arvien aktīvāk iesaistās jaunu projektu pieteikumu izstrādāšanā, lai piesaistītu
daţādus finanšu instrumentus, jo tieši krīzes apstākļos jebkuras investīcijas dod dubultu
labumu. Tās rada jaunas darbavietas un palielina ienākumus sabiedrībai, līdz ar to aug
tirgus pieprasījums un ekonomika atveseļojas. Finanšu ieguldījumi rada jaunas zināšanas
un vairo iedzīvotāju konkurētspēju, kas visiem spēkiem jāstimulē. Jūrmalas pilsētas
pašvaldībā 2010. gadā tika īstenoti jau iepriekš uzsāktie projekti, bet tika uzsākti arī
vairāki jauni projekti. Kopā 2010. gadā apgūtais Eiropas Savienības finansējums ir
Ls 202 822.
Vairākas skolas – Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Kauguru, Meţmalas un Jaundubultu
vidusskola pārskata periodā turpināja 2009. gadā uzsākto Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei – materiālās bāzes
nodrošināšana” īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vispārējās vidējās
izglītības dabaszinībās (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikā īstenošanu un radīt
priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātľu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Projekta
kopējais plānotais finansējumu Ls 393 568 (Ls 98 392 x 4 skolas), no kura ERAF
finansējums ir 85%, valsts budţeta dotācija 3% un Jūrmalas pilsētas domes
līdzfinansējums 12%. Projekta laikā tika veikta telpu renovācija, iekārtu, piederumu,
aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana materiāli tehniskās pamatbāzes izveidei
(centralizētais iepirkums) un aprīkojuma iegāde (pašvaldības iepirkums), kā arī
bibliotēku fondu pilnveide.
Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 2009. gadā
uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kura mērķis ir
atbalstīt nodarbinātības līmeľa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus,
iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās. Šis projekts
norisinājās arī visu 2010. gadu – sākot no 2010. gada aprīļa Jūrmalas pilsētas izglītības
iestādes sniedza 148 darba vietas, Jūrmalas sociālās aprūpes centrs nodrošināja 80 darba
vietas, kultūras sfērā tika nodrošinātas 30 darba vietas, Jūrmalas pilsētas Labklājības
pārvalde nodrošināja 12 darba vietas, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un
labiekārtošanas nodaļa –
358 darba vietas. Stipendiāti šajās iestādēs veica
palīgstrādnieku darbus, palīdzot sakārtot un labiekārtot konkrētās iestādes un sakopt
Jūrmalas pilsētas teritoriju, kā arī veica citus palīgdarbus. Projekts pilnībā tiek finansēts
no ESF līdzekļiem.
Pārskata gadā pabeigts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Pirmsskolas
izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija”, kura kopējās izmaksas bija
Ls 1 539 028, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 970 589, valsts dotācija Ls 34 256, bet
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 534 183.
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāţu pedagogi 2010. gadā piedalījās divos ESF
finansētos projektos. Viens no tiem ir „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kura mērķis ir nodrošināt
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo prioritāro mācību priekšmetu
pedagogu skaitu un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot
prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas. Jūrmalas pilsētā 2010./2011.
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mācību gadā tika atbalstīti 23 pedagogi. Projekts pilnībā tika finansēts no ESF
līdzekļiem.
Otrs ESF projekts ir „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, kas paredz atbalsta pasākumu īstenošanu vispārējās un
profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālajās pārmaiľās,
nodrošinot darbam izglītības iestādē jaunajos apstākļos nepieciešamo pārkvalifikāciju,
zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai,
tostarp komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu
novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par
ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Šajā projektā 2010. gadā iesaistījās 483
Jūrmalas pilsētas pedagogi, tajā skaitā 1. aktivitātē tika atbalstīts viens pedagogs, 2.
aktivitātē 69 pedagogi un 3. aktivitātē 410 pedagogi. Projekts pilnībā tika finansēts no
ESF līdzekļiem.
Projekts „Jūrmalas skolu informatizācija” uzsākts 2010. gada 1. oktobrī. Tā laikā
Lielupes, Pumpuru, Ķemeru un Kauguru vidusskola, sākumskola "Atvase", Jūrmalas
vakara vidusskola, sākumskola "Taurenītis", Majoru, Slokas un Vaivaru pamatskola un
Jūrmalas Alternatīvā skola tiks nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās
plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, uzlabojot izglītības kvalitāti
un efektivitāti. Projekta gaitā skolas tiks apgādātas ar 16 portatīvajiem un 76
stacionārajiem datoriem, tiks iegādāti 9 multimediju kabinetu aprīkojuma komplekti (9
interaktīvās tāfeles un 9 projektori), kā arī attīstīti 6 lokālie datortīkli. Projekta kopējais
finansējums ir Ls 91 189, 39, kas pilnībā tiek finansēts no ERAF līdzekļiem.
Projekts „Jūrmalas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” tika uzsākts 2010. gada 26. martā. Tā laikā paredzēts veikt
internāta ēkas rekonstrukciju telpu apjoma palielināšanai, mācību darbnīcas, mājturības
un pavāru palīgu mācību kabineta izveidei, apmācības un medicīniski pedagoģisko
konsultāciju nodrošināšanai, paredzēts iegādāt nepieciešamo aprīkojumu un speciāli
aprīkotu autotransportu izglītojamo pārvadāšanai. Projekta kopējais finansējums ir
Ls 98 392, tajā skaitā Ls 83 633 ir ERAF finansējums un Ls 14 759 Jūrmalas pilsētas
domes līdzfinansējums.
Jūrmalas pilsētas dome 2010. gadā pabeidza Igaunijas – Latvijas pārrobeţu projektu
„Dziedošie kaimiņi” (Singing Neighbours) – ERAF finansējums 85%, valsts dotācija
5%, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10%. Turpināja īstenot Igaunijas – Latvijas
pārrobeţu projektu „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”
(Beach Hopping) – ERAF finansējums 85%, valsts dotācija 5%, Jūrmalas pilsētas domes
līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām. Tiek realizēts arī projekts „Sociālās
dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā, siltumnoturības uzlabošana”, kura
attiecināmās izmaksas sedz ERAF finansējums 75%, Jūrmalas pilsētas domes
līdzfinansējums 25% un valsts dotācija 5% apmērā. Uzsākta projekta „Speciālistu
piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošana. Šo projektu 100% apmērā finansē ESF.
Tāpat 2010. gadā turpinājās 2009. gadā uzsāktais projekts „Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”, kura kopējais finansējums paredzēts Ls 98 392, no tiem ERAF
finansējums 85%, valsts dotācija 3% un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 12%.
Projekta laikā ēkas pirmajā stāvā jau ierīkots īpašs sanitārais mezgls personām ar kustību
traucējumiem, kā arī izbūvēts lifts, vējtveris un panduss invalīdu ratiľu uzbraukšanai, kas
veidots tā, lai invalīdi ratiľos pašu spēkiem varētu nokļūt līdz ieejas vestibilam. Projekta
turpinājumā tiks mainītas durvis, pielāgojot tās iebraukšanai telpās ar invalīdu ratiľiem,
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tiks izbūvēts vēl viens vējtveris un kāpľu pacēlājs nokļūšanai darbmācības kabinetā,
sporta un sarīkojumu zālē.
Vairākus projektus realizē atsevišķas pašvaldības iestādes.
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (JVĢ) skolēni skolotāju vadībā pārskata periodā
izstrādājuši vairākus projektus: „Īpaši aizsargājamie koki Slokā un Kauguros”, „Kāpu
aizsardzības problēmas Jūrmalā Melluţu – Pumpuru rajonā no 2007. līdz 2010. gadam”,
,,Lielupes grīvas 3. teritorijas izmaiľas gadu gaitā”, ,,Veļas mazgājamo līdzekļu
kaitējumu veidi un Kauguru iedzīvotāju informētība”, ,,Bioetanols” un ,,Alternatīvās
enerģijas iespējas Jūrmalā”, kā arī zinātniski pētnieciskos darbus: ,,Tabakas dūmu
ietekme uz pupu sēklu dīgšanu”. Tiek īstenots arī projekts-pētījums ”Baltijas jauniešu
identitāte”, ko Londonas Metropolitēna universitātes profesors Alistairs Ross veic
astoľās Latvijas skolās, tostarp JVĢ. Ģimnāzijas audzēkľi piedalījās Eiropas Savienības
projektā „Jaunatne darbībā”, kur laika posmā no 13. līdz 21. jūlijam pārstāvēja Latviju
Bulgārijā. Pārskata gadā norisinājās arī starptautiskais „Comenius” projekts „To-gather”
– 2010. gada 17. septembrī JVĢ, sākumskola ”Atvase” un RPIVA piedalījās radošajā
konferencē-festivālā „To-gather”, kas norisinājās Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kur JVĢ
prezentēja izstrādāto materiālu „Knowledge and cooperation”.
Jaundubultu vidusskola turpināja dalību starptautiskajā „Comenius” projektā
„Sešu valstu stāsts”.
Arī Ķemeru vidusskolā pārskata periodā norisinājās „Comenius” projekts, kurā
skolotājiem bija iespēja iepazīties ar izglītības sistēmu Itālijā (Sicīlijā), Grieķijā un
Portugālē. Skola 2010. gada 13.–17. oktobrī uzľēma viesus no projekta dalībvalstīm –
Itālijas, Grieķijas, Portugāles, Spānijas un Lielbritānijas. Savukārt Ķemeru skolēni
piedalījās tādos projektos un aktivitātēs kā „Dunduru pļavas sakopšanas talka”, „Vides
erudītu konkurss” un „Mitrāji”.
Pumpuru vidusskolā turpinājās iepriekšējos gados uzsāktā sadarbība ar
Lielbritānijas padomi starptautiskajā projektā „Dreams & Teams”. Tā darbības mērķis ir
attīstīt skolēnos līdera spējas, iesaistot viľus brīvā laika lietderīgā izmantošanā, plānojot
un organizējot daţādus pasākumus skolā un pilsētā.
Slokas pamatskola turpina aizsāktās tradīcijas vides izglītībā un darbojas Ekoskolu
programmā. Šajā mācību gadā jau sesto gadu pēc kārtas skola ieguvusi starptautisko
apbalvojumu – Ekoskolu Zaļo karogu.
Vaivaru pamatskolas pedagogi savu profesionālo pieredzi apkopo un izplata
daţādās vietējās un starptautiskās konferencēs. Pārskata gadā tika veikti pētījumi,
sagatavotas prezentācijas un novadīti semināri daţādām klausītāju auditorijām par šādām
tēmām: „Latviešu valodas mācīšana 5. klases skolēniem ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem”, „Mācīšanās prasmju veidošana skolēniem ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem iekļaujošā vidē”, „Patriotiskās audzināšanas skolā galvenās metodes” un
„Lasīšanas traucējumi”. Vairāki iestādes pedagogi piedalījās starptautiskā konferencē
Rīgā par iekļaujošo izglītību bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un uzstājās ar
tēmas „Iekļaujoša izglītība Latvijā: mīti un realitāte” prezentāciju. Skolas pedagogu un
skolēnu vecāku tālākizglītības nolūkos sadarbībā ar speciālistiem no Strazdumuiţas
speciālās internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
tika organizēts seminārs „Skolēns ar redzes traucējumiem vispārizglītojošajā skolā”.
Notika arī divi Jūrmalas pilsētas domes finansiāli atbalstīti fizisko āra aktivitāšu
pasākumi „Pepijas Ziemassvētki” un „Pepija tūrisma takās”, kas kopīgām aktivitātēm
pulcināja skolēnus ar un bez attīstības traucējumiem. Paralēli pasākumam skolēniem
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skolotāji veido sarunu darbnīcu par veiksmīgākajām neformālās izglītības darba
metodēm, lai sasniegtu labākus rezultātus.
Jūrmalas Mākslas skola 2010. gadā piedalījusies vairākos projektos: „Lieldienu
dāvana pilsētai”, „Rīta tēja ar Jūrmalu”, kā arī starptautiskā Igaunijas – Latvijas projektā
„Atpakaļ pie dabas”.
Labklājības pārvaldē tika turpināts sociālais darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm.
Veselības aprūpes jomā no 2002. gada Labklājības pārvalde sekmīgi darbojas Apvienoto
Nāciju Attīstības programmas (UNDP) un Labklājības ministrijas Latvijas valstī ieviestā
projektā „Vienota sekundārās profilakses tīkla izveide intravenozo narkotiku lietotājiem
Latvijas teritorijā”. Par pašvaldības budţeta līdzekļiem projekta realizācija Jūrmalā
turpinājās arī 2010. gadā. Darbu turpina 2009. gadā izveidotais Atkarību profilakses
punkts un tiek turpināts projekts „Laba veselība veido labu pasauli”. Labklājības pārvalde
ir izstrādājusi un sekmīgi startējusi ar projektu „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem”.
Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2010. gadā īstenoja
veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu „Laba veselība veido labu pasauli”,
kas guvis pilsētas pensijas vecuma iedzīvotāju lielu atsaucību. Šajā projektā iesaistījās
563 pilsētas iedzīvotāji, kuriem gada laikā tika veiktas 4 522 ārstnieciskās fizkultūras
nodarbības, tas ir par 38,9% vairāk nekā 2009. gadā. Aģentūra īstenoja Jūrmalas pilsētas
domes līdzfinansētu sabiedrības integrācijas projektu „Radošā darba un sporta nometne
Jūrmalā pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Nometnē
piedalījās 12 aprūpes centru un dienas centru klientu komandas no visiem Latvijas
reģioniem – nometnes dalībnieki divu dienu garumā mācījās piecās daţādās darbnīcās un
noslēgumā prezentēja apgūto. Sadarbībā ar Apvienoto Nāciju organizācijas Narkotiku un
noziedzības biroju Sociālās aprūpes centrs īstenoja arī projektu „Metadona
farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” Nakts patversmes ēkā Dīķu ielā 30. Pārskata
periodā aģentūra piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā
konkursā ar sociālās aprūpes alternatīvo pakalpojumu projektu „Pavadoľu pakalpojumu
ieviešana Jūrmalā” un guva atbalstu. Projekta uzsākšana paredzēta 2011. gadā.
Jūrmalas Centrālā bibliotēka 2010. gadā ir izstrādājusi anketu, lai veiktu bibliotēkas
lietotāju interešu un vajadzību izpēti, kas pēc datu apkopošanas un analīzes ļaus
pilnveidot bibliotēku sniegto informatīvo, kultūras, izglītības un citu pakalpojumu klāstu.
Jūrmalas pilsētas muzejs pārskata gada laikā sagatavojis projektus „Malkas ceplis
un māla trauku virpa Jūrmalā” un „Pirts ēkas jumta konservācija”. Aspazijas mājas
speciālisti kopā ar pilsētas domes darbiniekiem sagatavoja projektu „Sociālekonomiski
nozīmīga kultūras mantojuma – Aspazijas mājas, Z.Meierovica prospektā 18/20,
atjaunošana” iesniegšanai ERAF, bet neviens no tiem netika atbalstīts. Sagatavots un
realizēts projekts par Augusta Bijas skulptūras restaurāciju.

Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Turpinoties ekonomiskajai lejupslīdei, Jūrmalas pašvaldība 2010. gadā turpināja
2009. gadā aizsākto pašvaldības izdevumu samazināšanu. Lai nodrošinātu 2009. gada
budţeta iespējami labāku izpildi, kā arī lai veiktu 2010. gada budţeta konsolidāciju,
pašvaldība 2009. gadā bija spiesta pieľemt vairākus nepopulārus lēmumus:
reorganizēt gan izglītības, gan kultūras jomas pašvaldības iestādes;
samazināt iestāţu darba algas fondu;
reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes struktūru.
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Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 911 par Jūrmalas pašvaldības administrācijas
reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas
pašvaldībā tika pieľemts 2009. gada 3. decembrī. Lēmums stājās spēkā 2010. gada 5.
februārī. Ar lēmumu tika veiktas šādas izmaiľas:
1.
likvidēta domes Finanšu pārvalde un izveidotas divas nodaļas – Nodokļu
nodaļa un Budţeta nodaļa;
2.
domes Norēķinu kase pievienota domes Centralizētajai grāmatvedībai;
3.
reorganizēta domes Būvvalde un izveidota domes Pilsētplānošanas nodaļa;
4.
likvidēta Izglītības pārvalde (pašvaldības iestāde) un izveidota domes
Izglītības nodaļa;
5.
likvidēta domes Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvalde un izveidotas
divas nodaļas – Būvniecības nodaļa un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa;
6.
likvidēta domes Transporta nodaļa, funkcijas nodotas domes Ekonomikas
un attīstības nodaļai;
7.
likvidēta domes Kultūras un sporta nodaļa un izveidota domes Sporta
nodaļa un Jūrmalas Kultūras centrs (pašvaldības iestāde);
8.
likvidēta domes Vides aizsardzības nodaļa, funkcijas nodotas domes
Ekonomikas un attīstības nodaļai.
Reorganizācijas rezultātā pavisam kopā pašvaldībā tika samazinātas 56 štata vietas,
tajā skaitā domē 29.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības efektīvas darbības nodrošināšanai 2010. gadā tika
veikti desmit iekšējie auditi domes struktūrvienībās, trīs saimnieciskās darbības
pašvaldības kapitālsabiedrībās, astoľas pārbaudes saistībā ar domes priekšsēdētāja
rīkojumiem un deviľas pārbaudes saistībā ar domes vadības rīkojumiem. Pārbauţu un
auditu laikā tika analizēti visdaţādākie pašvaldības darbības aspekti, tostarp veikti
struktūrvienību iekšējie auditi un faktu pārbaude saistībā ar darījumiem un rīcību.
Revīzijas un audita nodaļas veiktajās revīzijās un auditos 2010. gadā atklātie
galvenie trūkumi un nepieciešamie uzlabojumi pašvaldības struktūrvienību un iestāţu
turpmākajai darbībai ir šādi:
nepieciešams izveidot iekšējos kontroles mehānismus veicamo funkciju izpildes
nodrošināšanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Jautājums cieši
saistīts ar Jūrmalas pilsētas domes un tās struktūrvienību kvalitātes vadības sistēmas
aktualizēšanu un izstrādi;
jāaktualizē Jūrmalas pilsētas domes iekšējie normatīvie akti atbilstīgi izmaiľām
ārējos normatīvajos aktos;
pēc veiktajiem auditiem un revīzijām tika noteiktas atbildīgās personas atklāto
trūkumu novēršanai. Pašvaldība uzsākusi trūkumu novēršanu un iekšējo normatīvo aktu
izstrādi atbilstīgi sniegtajiem norādījumiem.
Informācijas tehnoloģiju jomā 2010. gadā Jūrmalas pilsētas domē tika pievērsta
īpaša uzmanība informācijas drošības jautājumiem. Iegādāta jauna datu glabāšanas ierīce,
veikta lokālā tīkla tehnisko resursu optimizācija un reorganizācija, lai nodrošinātu
iespējami lielāku informācijas resursu drošību. Vienlaikus tika aktualizēti normatīvie
akti, kas regulē informācijas un tehnoloģisko resursu lietošanu pašvaldībā.
Pašvaldībā 2010. gadā tika noteikta elektroniskā pasta sūtījumu pieľemšanas un
apstrādes kārtība, kas nosaka arī kārtību, kādā tiek organizēta informācijas apmaiľa starp
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām – tā notiek elektroniski. Šis apstāklis ļāva
būtiski samazināt drukāšanas un kopēšanas izdevumus, kā arī paātrināt dokumentu apriti
pašvaldībā.
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Lai vienkāršotu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
administrēšanu, 2010. gadā nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšanai tika izveidota
datu bāzes sasaiste ar pašvaldības sociālās palīdzības datiem.

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un
viņu iespējām lēmumu pieņemšanā
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir divi Apmeklētāju apkalpošanas centri – Jūrmalas
pilsētas domē Jomas ielā 1/5 un Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75.
Apmeklētāju apkalpošanas centri sniedz apmeklētājiem informāciju un konsultācijas:
- par domes struktūrvienību kompetenci;
- par pašvaldības iestāţu un uzľēmumu sniedzamajiem pakalpojumiem,
pieľemšanas laiku;
- par pilsētas domē pieľemtajiem saistošajiem noteikumiem, lēmumiem u.c.
pašvaldības kompetences jautājumiem.
Apmeklētāju apkalpošanas centri arī pieľem un vienotā datorizētā datu bāzē reģistrē
iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, kā arī no valsts iestādēm un daţādiem
uzľēmumiem domei adresētās vēstules un elektroniskos sūtījumus.
Pašvaldības lietvedībā 2010. gadā reģistrēti 13 824 iesniegumi, tostarp 5 900 no
fiziskām personām un 7 924 no juridiskām personām, neskaitot iesniegumus, kas saľemti
tieši struktūrvienībās. Reģistrēti un izsūtīti 8 188 dokumenti, tostarp 2 180 fiziskām
personām un 6 008 juridiskām personām, un izsniegtas 936 izziľas un 122 pilnvaras.
Izdoti 620 rīkojumi.
Domes ēkā pirms domes un komiteju sēdēm atbilstīgi likuma „Par pašvaldībām”
publiski pieejama informācija par sēţu darba kārtību.
Informācija par domes un komiteju sēdēm un darba kārtība tiek ievietota arī
interneta mājas lapā www.jurmala.lv, kā arī elektroniski nosūtīta domes datu bāzē
esošajiem plašsaziľas līdzekļiem un nevalstiskajām organizācijām.
Saikni ar iedzīvotājiem nodrošināja arī komisijas un konsultatīvās padomes. Aktīvi
darbojās Iedzīvotāju konsultatīvā padome, kā arī Kultūras konsultatīvā padome un
Sabiedriskā padome, kurā iesaistījušās pilsētas nevalstiskās organizācijas.
Jūrmalas pilsētas domei ir līgums ar vietējo laikrakstu par pašvaldības oficiālās
informācijas publicēšanu, līdz ar to iedzīvotājiem iespējams nepastarpināti iepazīties ar
svarīgākajiem domes lēmumiem un paziľojumiem. Sadarbībā ar ţurnālistiem ir
organizētas iedzīvotāju aptaujas par aktuāliem jautājumiem.
Interneta mājaslapā www.jurmala.lv ir plaša sadaļa par pašvaldību, kur tiek
piedāvāta interaktīva komunikācija, iedzīvotājiem izsakot savus priekšlikumus un
iesaistoties miniaptaujās par daţādiem jautājumiem. Palielinājusies iedzīvotāju līdzdalība
detālplānojumu un daţādu attīstības projektu sabiedriskajā apspriešanā, kā arī
ieinteresētība Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam izstrādē.
Sabiedriskajā apspriešanā bija vērojama ļoti liela aktivitāte, pašvaldība saľēma daudz
priekšlikumu un ierosinājumu, kuru izvērtējumu iedzīvotāji varēja uzzināt jaunā
plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā 2011. gadā.
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Faktori, kas varētu būtiski ietekmēt 2011. gada saimnieciskos rezultātus
No 2011. gada 1. janvāra stājas spēkā 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi”, kur tiek noteikts, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laikā ir
Ls 200. Tas nozīmē, ka pieaugs līdzekļu nepieciešamība atalgojumam.
Jau 2011. gada sākumā skaidri iezīmējās sfēras, kurās varētu veidoties visspēcīgākā
ietekme uz kopējiem Jūrmalas pašvaldības finanšu rādītājiem. Viena no būtiskākajām
ietekmēm ir jau ilgstoši pastāvošais augstais bezdarba līmenis, kas pēc Nodarbinātības
valsts aģentūras datiem uz 2011. gada janvāri Jūrmalas pilsētā bija 13,4%, kas ir nedaudz
samazinājies salīdzinājumā ar 2010. gada decembra rādītājiem, kad tas bija 13,5%.
Problēmas rada ar bezdarbu saistītā aizvien pieaugošā problēma – ilgstošais bezdarbs.
Ilgstošai atbalstīšanai nepietiek finanšu līdzekļu, līdz ar to pasliktinās šīs grupas sociālais
stāvoklis, jo bezdarbnieka pabalsts tiek nodrošināts tikai uz noteiktu laiku, lai mudinātu
cilvēkus iesaistīties darba tirgū. Taču pašreizējā ekonomiskajā situācijā darbu atrast ir
grūti, situāciju pasliktina arī fakts, ka ilgstoša bezdarba dēļ cilvēkiem zūd darba iemaľas.
Problēmas var radīt arī kvalificētā darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm.
Līdzīgi kā 2010. gadā arī 2011. gada finanšu rezultātus būtiski varētu ietekmēt
nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums. Šis nodoklis ir viena no būtiskākajām Jūrmalas
pilsētas domes budţeta ienākumu pozīcijām. Problēma ir tā, ka palielinās ne vien
nodoklis, bet arī patēriľa preču cenas, kas savukārt saistīts ar PVN celšanos, akcīzes
nodokļa palielināšanu vairākām preču grupām un degvielas cenu kāpumu. Tāpat lielai
daļai iedzīvotāju pieaugs maksājumi par elektroenerģiju. Visi izmaksu palielinājumi
negatīvi ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju, un iedzīvotājiem var nākties izvēlēties, par ko
maksāt vispirms, piemēram, elektrības rēķinu vai nekustamā īpašuma nodokli. Šāda
izvēle var negatīvi atsaukties uz plānotajiem budţeta ieľēmumiem, kas saistīti ar
nekustamā īpašuma nodokli.
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Domes lēmums par 2010. gada saimnieciskā gada pārskatu

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijā

Nr. 208
protokols Nr. 9, 9. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības
2010.gada finanšu un
budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaľā
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2010.gada pārskatu saskaľā ar sekojošiem
pielikumiem:
1. Ziľas par Jūrmalas pašvaldību pie pašvaldības 2010.gada pārskata
(1.pielikums);
2. Vadības ziľojumu pie Jūrmalas pašvaldības 2010.gada pārskata (2.pielikums);
3. Grāmatvedības politikas apraksts pie Jūrmalas pašvaldības 2010.gada pārskata
(3.pielikums);
4. 2011.gada 27.aprīļa neatkarīga zvērināta revidenta ziľojums (4.pielikums);
5. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2010.gada 31.decembri
(5.pielikums);
6. Bilances rindu atšifrējumu pie Jūrmalas pašvaldības 2010.gada pārskata
(6.pielikums);
7. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums);
8. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskats (8.pielikums);
9. Naudas plūsmas pārskats (9.pielikums);
10. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (10.pielikums);
11. Pārskats par uzkrājumiem (11.pielikums);
12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiľu pārskats (12.pielikums);
13. Krājumu izmaiľu pārskats (13.pielikums);
14. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľu pārskats
(14.pielikums);
15. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľu pārskats
(15.pielikums);
16. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiľu pārskats (16.pielikums);
17. Aizdevumu izmaiľu pārskats (17.pielikums);
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18. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem
(18.pielikums);
19. Pārskats par debitoriem (prasībām) (19.pielikums);
20. Pārskats par kreditoriem (saistībām) (20.pielikums);
21. Pārskats par aizľēmumiem (21.pielikums);
22. Pārskats par galvojumiem (22.pielikums);
23. Pārskats par daţādiem ieľēmumiem un izdevumiem (23.pielikums);
24. Budţetu iestāţu saraksts (24.pielikums);
25. Paskaidrojums pie pašvaldības 2010.gada pārskata par atšķirībām pret
precizēto plānu un salīdzināmajiem datiem ar citiem pārskatiem (25.pielikums);
26. Pārskats par budţeta izpildi (pamatbudţets) (26.pielikums);
27. Pārskats par budţeta izpildi (speciālais budţets) (27.pielikums);
28. Pārskats par budţeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (28.pielikums).
Priekšsēdētājs

G.Truksnis
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Zvērinātu revidentu atzinums par pašvaldības 2010. gada saimniecisko
darbību un tās pārskatu
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Pārskatu sagatavoja:
V.Ramāne 67093872
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