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Pamatinformācija 

 

Domes darbība 

Jūrmalas pilsētas domē ir 15 deputāti: 
• Ilmārs Ančāns (ievēlēts no „Mūsu zeme”); 
• Arnis Ābelītis (ievēlēts no „Tev, Jūrmalai”); 
• Iveta Blaua (ievēlēta no „Jaunais laiks”); 
• Māris Dzenītis (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”); 
• Dzintra Homka (ievēlēta no „Sabiedrība citai politikai”); 
• Egmonts Krūmiņš (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”); 
• Larisa Loskutova (ievēlēta no „Saskaņas centrs”); 
• Vladimirs Maksimovs (ievēlēts no „Saskaņas centrs”); 
• Raimonds Munkevics (ievēlēts no „Jūrmala – mūsu mājas”); 
• Romualds Ražuks (līdz 20.10.2011., ievēlēts no „Pilsoniskā savienība”); 
• Dzintra Hirša (no 20.10.2011., ievēlēta no „Pilsoniskā savienība”); 
• Zigurds Starks (ievēlēts no „Tautas partija”); 
• Aigars Tampe (ievēlēts no „TB/LNNK”); 
• Gatis Truksnis (ievēlēts no „Centriskā partija Latvijas Zemnieku 

savienība”, „Kristīgi demokrātiskā savienība”, partija „LPP/LC”); 
• Juris Visockis (ievēlēts no „Jaunais laiks”); 
• Marija Vorobjova (ievēlēta no „Saskaņas centrs”). 

Laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim notikušas 25 
domes sēdes (tajā skaitā piecas domes ārkārtas sēdes), pieņemti 580 lēmumi, 25 
nolikumi, 48 saistošie noteikumi, vieni noteikumi, viena instrukcija, 77 izpilddirektora 
lēmumi (atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.6 
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.10.punktam). 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un turpmākajiem grozījumiem tajos 
Jūrmalas pilsētas domē 2011.gadā darbojās septiņas komitejas: Finanšu komiteja, 

Pašvaldības nosaukums Jūrmalas pilsētas dome 
Pašvaldības juridiskā adrese Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV–2015 
Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs un datums 

 
90000056357    1996.gada 13.marts 

Finanšu gads 01.01.2011.–31.12.2011. 
Jūrmalas pilsētas domes locekļi 15 deputāti 
Jūrmalas pilsētas domes 
priekšsēdētājs 

 
Gatis Truksnis 

Budžeta nodaļas vadītāja Inga Brača 
Galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa 
Zvērināta revidente SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” M.Bierņa personā  
Teritorijas lielums 100 km2 
Iedzīvotāju skaits 56 060 
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Kultūras un sporta jautājumu komiteja, Izglītības jautājumu komiteja, Attīstības un vides 
jautājumu komiteja, Transporta un komunālo lietu komiteja, Sociālo un veselības 
jautājumu komiteja un Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja. 

 

Tabula. Pārskats par komiteju darbu 2011.gadā 

Komiteju darbs 
Notikušo sēžu 

skaits 
Izskatīto 

jautājumu skaits 
Finanšu komitejas sēdes 11 118 
Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes  8 32 
Izglītības jautājumu komitejas sēdes  11 53 
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes  16 164 
Transporta un komunālo lietu komitejas sēdes  7 15 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes  10 50 
Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas sēdes (no 2011.gada 6.janvāra) 11 43 
Apvienotās komiteju sēdes 2 18 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas dati) 
 

Jūrmalas pilsētas domei 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 iestāžu un uzņēmumu pakalpojumiem un pieņemšanas laiku; 
• par pilsētas domē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, lēmumiem u.c. 

pašvaldības kompetences jautājumiem. 

Apmeklētāju apkalpošanas centri arī pieņem un vienotā datorizētā datu bāzē reģistrē 
iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, kā arī no valsts iestādēm un dažādiem 
uzņēmumiem domei adresētās vēstules un elektroniskos sūtījumus. 

Apmeklētāju apkalpošanas centrā Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 
2011.gadā tika ierīkots termināls maksas pakalpojumu apmaksai ar maksājumu kartēm, 
kas ievērojami mazina administratīvo slogu iedzīvotājiem un atbilst labas pārvaldības 
principiem, līdz ar to tiek uzlabota apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte un tas tuvina 
pašvaldību vienas pieturas aģentūras koncepcijas realizācijai. 

Jūrmalas pilsētas domes  lietvedībā 2011.gadā reģistrēti 16 578 iesniegumi, tostarp 
8 292 no fiziskām personām un 8 286 no juridiskām personām, neskaitot iesniegumus, 
kas saņemti tieši struktūrvienībās. Reģistrēts un izsūtīts 11 071 dokuments, tostarp 4 790 
fiziskām personām un 6281 juridiskām personām, izsniegta 401 izziņa un 70 pilnvaras. 
Izdoti 572 rīkojumi. 

Apmeklētāju apkalpošanas centrā Pilsētplānošanas nodaļā  Edinburgas prospektā 75 
saņemti 5 068 dokumenti, tostarp 3 972 iesniegumi un 1 096 būvprojekti. Izsniegti 6 868 
dokumenti, tostarp 3 068 – sarakste ar fiziskām un juridiskām personām, 2 023 
būvvaldes komisijas lēmumi, 571 lēmums par adreses piešķiršanu, 230 izziņas 
būvniecības jautājumos, 159 kultūrvēsturiskā mantojuma skiču projektu noteikumi, 224 
inženieru un kultūrvēsturiskā mantojuma skiču projektu atzinumi, 198 akti par 
pieņemšanu ekspluatācijā, 395 reklāmas un izkārtnes pases. 

Domes ēkā pirms domes un komiteju sēdēm atbilstīgi likuma „Par pašvaldībām” 
prasībām ir publiski pieejama informācija par sēžu laiku, vietu un darba kārtību. 
Informācija par domes un komiteju sēdēm un darba kārtība tiek ievietota arī pašvaldības 



 
 

6

interneta mājaslapā www.jurmala.lv. Vietējā laikrakstā tiek publicēta informācija par 
domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem. 

Saikni ar iedzīvotājiem nodrošināja arī domes izveidotās komisijas un konsultatīvās 
padomes. 

Pašvaldības domes padotībā atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem darbojas 41 
iestāde un aģentūra. 

Vairākkārt 2011.gadā notikušas domes struktūras maiņas, kas saistītas ar izmaiņām 
domes vadībā un optimāla pašvaldības izpildvaras modeļa meklējumiem. 
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Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes struktūra no 2010.gada 21.oktobra līdz 2011.gada 6.janvārim 
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Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes struktūra no 2011.gada 6.janvāra l īdz 2011.gada 27.jūlijam 
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Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes struktūra no 2011.gada 27.jūlija l īdz 2011.gada 9.decembrim 
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Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes struktūra no 2011.gada 9.decembra 
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Pilsētas labiekārtošana, apsaimniekošana un būvniecība 

No nekustamā īpašuma aģentūras „Arco Real Estate” Latvijas nekustamā īpašuma 
tirgus pārskata par 2011.gadu redzams, ka Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgū gads bija 
īpaši aktīvs un tuvojās 2006.gada un 2007.gada aktivitātes rekordiem. Līdz ar aktivitātēm 
jauno projektu dzīvokļu segmentā 2011.gadā atsākās strauja jaunu dzīvojamo ēku 
būvniecība. Attīstītāji īpaši interesējās par brīviem zemes gabaliem, īpaši ar saskaņotu 
projektu dokumentāciju. Interesi par ekskluzīvo īpašumu objektiem 2011.gadā 
nodrošināja galvenokārt Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstu pircēju pieprasījums, 
kas saistīts ar grozījumiem Imigrācijas likumā noteiktajā uzturēšanās atļauju saņemšanā. 
Toties īres tirgū klientu loks ir ievērojami plašāks – tie ir gan Skandināvijas valstu, gan 
Vācijas un Izraēlas pilsoņi. Vērojama tendence Jūrmalā arvien biežāk sastapt ārvalstu 
īrniekus no diplomātiskā korpusa. 

Kā liecina nekustamā īpašuma aģentūras „Latio” mājokļu tirgus pārskats par  
2011.gada decembri, Jūrmalā mājokļu darījumu skaits 2011.gada 11 mēnešos 
salīdzinājumā ar 2010.gada atbilstošo laika posmu audzis par 33,4%, tajā skaitā 
savrupmājām – par 44,4%, dzīvokļiem – par 29,7%. Jūrmalā tāpat kā Rīgā lielāko 
darījumu daļu – aptuveni trīs ceturtdaļas  – veidoja darījumi ar dzīvokļiem. 

 

Tabula. Būvniecības objektu pieņemšana ekspluatācijā pa ēku kategorijām 2011.gadā 
(kopplatība m2) 

Ēku tips 

1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. 

Pavisam 
No tām 
jaun-
būves 

Pavisam 
No tām 
jaun-
būves 

Pavisam 
No tām 
jaun-
būves 

Pavisam 

No 
tām 

jaun-
būves 

Viena dzīvokļa mājas 
(bez vasarnīcām, 
dārza mājām) 

7104,80 4926,90 6467,10 4227,40 7540,70 4462,60 5325,50 4010 

Vasarnīcas, dārza 
mājas 

123,30 123,30     86,90 86,90 

Divu vai vairāku 
dzīvokļu mājas 

486,10 486,10   284,80  11511 11511 

Dzīvokļu pārbūve 
agrāk uzceltajās 
mājās 

216,60    273,40    

Viesnīcas un tām 
līdzīga lietojuma ēkas 

  50,60  3386,50  1634 1492 

Biroju ēkas         

Vairumtirdzniecības 
un 
mazumtirdzniecības 
ēkas 

  554,10    449 98,90 

Satiksmes un sakaru 
ēkas  

    23,40 23,40   

Plašizklaides 
pasākumu, izglītības 
vai veselības aprūpes 
iestāžu ēkas 

  285,00    262 42 

Citas nedzīvojamās 
ēkas 

302,80 96,70   519,50 231,80   

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas dati) 
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Ekspluatācijā Jūrmalā 2011.gadā nodotas 153 ēkas, kuru kopējās būvniecības 
izmaksas bija Ls 17 673 369. 

 

Tabula. Pārskats par Jūrmalā izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā nodotajām ēkām 
2006.–2011.gadā 

Gads 

Izdotas būvatļaujas Pieņemti objekti ekspluatācijā 

Kopā 

Ēkas 
Inže-
nier-
būves 

Kopā 

Ēkas 
Inže-
nier-
būves Kopā 

Jaunai 
būv-
niecī-
bai 

Rekon-
struk-
cijai 

Kopā 

Jaunai 
būv-
niecī-
bai 

Rekon-
struk-
cijai 

2006 357 315 169 146 42 179 174 146 28 5 
2007 325 265 152 113 60 214 155 116 39 59 
2008 341 290 193 97 51 275 199 147 52 76 
2009 262 222 79 143 40 137 118 102 16 19 
2010 239 210 119 91 29 173 145 119 26 28 
2011 271 215 106 109 56 195 153 123 30 42 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas dati) 
 

Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2010.gadā realizēja Būvniecības 
nodaļa, ieskaitot sadarbību ar Ekonomikas un attīstības nodaļu, 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 bija samazinājies par 74%. 

Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2011.gadā realizēja Būvniecības 
nodaļa, ieskaitot sadarbību ar Ekonomikas un attīstības nodaļu, bija Ls 2,90 milj., tajā 
skaitā: 

• kapitālās celtniecības apjoms – Ls 0,71 milj., 
• kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls 2,19 milj.. 

Būvniecības apjoms salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājās par 34%. 

Kopējais pašvaldības būvniecības apjoms, ko 2012.gadā plāno realizēt Būvniecības 
nodaļa, ieskaitot sadarbību ar Ekonomikas un attīstības nodaļu, ir Ls 7,54 milj., tajā 
skaitā: 

• kapitālās celtniecības apjoms – Ls 1,92 milj., 
• kapitālā un kārtējā remonta apjoms – Ls 5,62 milj.. 

Plānotais būvniecības apjoms naudas izteiksmē salīdzinājumā ar 2011.gadu 
palielināsies par 160%. 

Finansējums piešķirts vairāku nozīmīgu un lielu objektu būvniecībai. 2011.gadā 
pabeigti būvdarbi un nodoti ekspluatācijā šādi objekti: 

• jaunās Slokas kapsētas izbūves 1. un 2.kārta zemesgabalā Sloka 7109; 
• pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Lācītis” renovācija (ēkas siltināšana) 

Tērbatas ielā 42; 
• sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, lit.001, kapitālais remonts – 

siltumnoturības uzlabošana; 
• Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118. 
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Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas celtniecības darbu apjoma 
salīdzinājums 2010./2012.gadā, ieskaitot sadarbībā ar Ekonomikas un attīstības nodaļu 

realizētos projektus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas dati) 
 

Būvniecības darbi 2011.gadā sākti šādos objektos, kurus plānots pabeigt 2012.gadā: 
• Pumpuru vidusskolas rekonstrukcijas 2.kārta Kronvalda ielā 8, lit.001a; 
• internātskolas internāta ēkas Nr.001 rekonstrukcija Dzirnavu ielā 59; 
• izglītības iestāžu ēku vienkāršotā renovācija energoefektivitātes 

paaugstināšanai Kauguru vidusskolas sākumskolā Lēdurgas ielā 27, PII 
„Zvaniņš” Lībiešu ielā 19 un Lībiešu ielā 21, sākumskolā „Taurenītis” K ļavu 
ielā 29/31, PII „Bitīte” Lēdurgas ielā 20a, PII „Mārīte” Engures ielā 4, 
sākumskolā „Ābelīte” Plūdu ielā 4a, PII „Saulīte” Rēzeknes pulka ielā 28. 

Atbilstoši apstiprinātajam budžetam 2011.gadā izstrādāti tehniskie projekti: 
• ēkas Skolas ielā 44 rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālo ēku ar 

publiski pieejamām telpām 1.stāvā; 
• Aspazijas mājas ēkas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, 

saglabājot funkciju – muzejs, Z.Meiereovica prospektā 18/20. 

Atbilstoši apstiprinātajam budžetam 2011.gadā sākta projektēšana nākamo gadu 
investīciju objektiem: 

• Dubultu kultūras un izglītības centra izveidei Strēlnieku prospektā 30; 
• tualetes ēkas rekonstrukcijai Mellužu prospektā 6; 
• Vecslocenes upītes tiltiņa un ceļa posma rekonstrukcijai, meža meliorācijas 

sistēmas grāvja iztekas daļas atjaunošanai Bažciemā. 

Būvdarbi 2011.gadā veikti vairākos citos nozīmīgos pilsētas objektos: 
• ielu asfalta seguma kapitālie remontdarbi veikti Ls 223 000 apmērā un kārtējie 

remontdarbi Ls 175 000 apmērā, tostarp atjaunota asfalta seguma virskārta 
Meža prospekta posmā no 8.līnijas līdz 13.līnijai, Nometņu ielas posmā no 
garāžu kooperatīva „Stūre” līdz Engures ielai, ceļa uz dārziņu kooperatīvu 
„Slocene” posmā no Skolas ielas līdz tiltiņam pār Sloceni, ielas posmā no 
Satiksmes ielas līdz Tallinas ielai; 
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• grantēto ielu asfaltēšanas darbi veikti Ls 164 000 apmērā, tostarp Jaunās ielas 
posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai, Poruka prospekta posmā no Kronvalda 
ielas līdz Sesavas ielai, Aglonas ielā, Tiltu un Tvaikoņu ielas krustojumā; 

• asfalta seguma remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekškvartālos veikti 
Ls 50 000 apmērā; 

• kapitālais remonts Ls 133 000 apmērā veikts Majoru kultūras nama ēkā Jomas 
ielā 35 un Ls 100 000 apmērā – Ķemeru vidusskolā Tukuma ielā 10; 

• veikts pašvaldības dzīvojamā fonda remonts Ls 59 000 apmērā, 
• Mellužu estrādes skatuves un jumta remonts veikts Ls 14 000 apmērā; 
• izbūvētas trīs jaunas bērnudārza nojumes PII „Bitīte” Lēdurgas ielā 20a; 
• izremontētas telpas aptiekas darbības nodrošināšanai Tukuma ielā 20; 
• veikts tualetes remonts Baznīcas ielā 2b u.c. remontdarbi. 

Pašvaldība 2012.gadā plāno šādus projektēšanas darbus: 
• tehniskā projekta izstrādes Vecslocenes upītes tiltiņa un ceļa posma 

rekonstrukcijai, meža meliorācijas sistēmas grāvja iztekas daļas atjaunošanai 
Bažciemā turpināšana; 

• tehniskā projekta izstrādes Dubultu kultūras un izglītības centra izveidei 
Strēlnieku prospektā 30 turpināšana; 

• Jūrmalas Motormuzeja projektēšana Raunas un Aizkraukles ielas stūrī; 
• Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” sporta zāles 

projektēšanas sākšana; 
• Ķemeru vidusskolas rekonstrukcijas Tukuma ielā 8/10 projektēšana; 
• Lielupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta korekcija, paredzot 

kārtu sadalījuma maiņu; 
• vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde nakts patversmes izveidošanai Raiņa 

ielā 62; 
• vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde grupu dzīvokļu izveidei Dūņu ceļā 

2, lit.002; 
• pašvaldības iestādes (PI) „Sprīdītis” ēkas Sēravotu ielā 9 rekonstrukcijas 

tehniskā projekta izstrāde. 

Pašvaldība 2012.gadā plāno šādus lielākos būvdarbus: 
• ielu asfalta seguma atjaunošana un izbūve (kapitālais remonts) Ls 265 000 

apjomā un kārtējie (bedrīšu) remontdarbi Ls 235 000 apjomā, tostarp 
Satiksmes ielas un Ventspils šosejas krustojuma rekonstrukcija, Rēzeknes 
pulka ielas atsevišķa posma asfalta seguma atjaunošana u.c.; 

• jaunu ielu izbūve Ls 50 000 apjomā, tostarp gājēju celiņa izbūve Dārzkopības 
ielas posmā no Pērkona līdz Viestura ielai; 

• grantēto ielu asfaltēšana Ls 90 000 apjomā; 
• satiksmes drošības uzlabošana Ls 50 000 apjomā, tostarp luksoforu objektu 

izbūve Dubultu un Strēlnieku prospekta krustojumos ar Lielupes ielu un 
Skolas ielā pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas; 

• asfalta seguma remontdarbi iekškvartālos Ls 60 000 apjomā; 
• pašvaldības dzīvojamā fonda remonts Ls 85 000 apjomā; 
• jaunās Slokas kapsētas zemesgabalā Sloka 7109 izbūves 3.kārta Ls 300 000 

apjomā; 



15 
 

• Slokas stadiona sintētiskā seguma remonts Ls 5 000 apjomā; 
• Aspazijas mājas Z.Meierovica prospektā 18/20 rekonstrukcijas – restaurācijas 

būvdarbu uzsākšana; 
• bērnudārza celtniecības uzsākšana Tukuma ielā 9; 
• Pumpuru vidusskolas Kronvalda ielā 8, lit.001a, rekonstrukcijas 2.kārtas 

būvdarbu pabeigšana; 
• Jaundubultu vidusskolas Lielupes ielā 21 kapitālais remonts Ls 25 000 

apjomā; 
• Mežmalas vidusskolas Rūpniecības ielā 13 energoefektivitātes paaugstināšana 

Ls 150 000 apjomā; 
• Majoru kultūras nama Jomas ielā 35 rekonstrukcija Ls 454 000 apjomā; 
• Mellužu estrādes tualetes ēkas Mellužu prospektā 6 rekonstrukcija Ls 50 000 

apjomā; 
• izglītības iestāžu vienkāršotās renovācijas ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanai pabeigšana Ls 1 131 000 apjomā Kauguru vidusskolas 
sākumskolā Lēdurgas ielā 27, PII „Zvaniņš” Lībiešu ielā 19 un Lībiešu ielā 21, 
sākumskolā „Taurenītis” K ļavu ielā 29/31, PII „Bitīte” Lēdurgas ielā 20a, PII 
„M ārīte” Engures ielā 4, sākumskolā „Ābelīte” Plūdu ielā 4a, PII „Saulīte” 
Rēzeknes pulka ielā 28; 

• speciālās internātpamatskolas internāta ēkas Nr.001 rekonstrukcijas 
Ls 124 000 apjomā pabeigšana Dzirnavu ielā 59; 

• ēkas renovācija Raiņa ielā 62 nakts patversmes izveidei Ls 60 000 apjomā; 
• ēkas rekonstrukcija Skolas ielā 44 sociālās dzīvojamās mājas izveidei 

Ls 1 940 000 apmērā; 
• paredzēts uzsākt Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukciju un 

restaurāciju. 
 

Lielu uzmanību pašvaldība 2011. gadā pievērsa pilsētas meliorācijas sistēmu 
sakārtošanai un novadgrāvju tīrīšanai un padziļināšanai, lai novērstu augstā gruntsūdeņa 
līmeņa izraisīto atsevišķu Jūrmalas vietu applūšanu un pārpurvošanos. Kopumā darbi 
veikti par Ls 538 666, bet 2012. gadā notekūdeņu apsaimniekošanai SIA „Jūrmalas ūdens” 
tiek nodrošināts Ls 889 606 liels pašvaldības budžeta finansējums, tostarp Ls 350 000 
ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Siguldas ielā, Tērbatas ielā un Asaru prospektā. 

Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkls 2011.gadā sastāvēja no deviņiem pilsētas 
nozīmes maršrutiem, kuru kopējais gada noskrējiens bija 2 371 165 km un tika pārvadāti 
1 07 528 pasažieri. 

 

Tabula. Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta nozari raksturojošie rādītāji 2011.gadā 

Periods 

Ieņēmumi no 
pārdotaj ām 

biļetēm  
(Ls) 

Braukšanas maksas 
atvieglojumu kompensācija, ko 

noteikusi Jūrmalas pilsētas 
dome 
 (Ls) 

Braukšanas maksas 
atvieglojumu kompensācija, 

ko noteikusi valsts  
(Ls) 

Pārvadājumu 
zaudējumi  

(Ls) 

1.cet. 150143,25 45246,03 13422,32 132192,33 
2.cet. 155113,22 48647,93 15720,09 113281,11 
3.cet 169179,91 45845,60 17369,20 105422,87 
4.cet 156400 52720,39 16618,30 100400 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas dati) 
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Lai sakārtotu regulāros pasažieru pārvadājumus Jūrmalas pilsētā atbilstoši Eiropas un 
Latvijas Republikas (LR) normatīvajiem aktiem, 2011.gadā tika pieņemts lēmums par 
tiešā pakalpojuma piešķiršanu pārvadātājam. Sabiedriskā transporta pakalpojumus 
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos no 2012.gada 1.janvāra sniegs 
SIA „Autobusu parks Jūrmala SV”. 

 

Tūrisms un ārējie sakari 

Analizējot tūristu skaitu, redzams, ka starp tūristiem, kas Jūrmalu apmeklēja no 
2011.gada janvāra līdz septembrim, 73% bija ārvalstu un 27% Latvijas iedzīvotāji. Tūristi 
no Krievijas veidoja 32%, Latvijas – 27%, Igaunijas – 9%, Lietuvas – 6%, Somijas un 
Baltkrievijas – pa 4%, Norvēģijas, Zviedrijas un Vācijas – pa 3%, Polijas un Ukrainas – 
pa 1%. 

Kopējais nakšņojumu skaits Jūrmalā šajā laika posmā ir 330 090. Tā kā daudziem 
krievu tautības pārstāvjiem ir Šengenas daudzkārtējās vīzas, kā arī attīstījusies avio, 
vilcienu un autobusu satiksme starp Latviju un Krieviju, ceļošana uz Jūrmalu mūsu 
austrumu kaimiņiem kļuvusi daudz pieejamāka. Vidējais nakšņojumu skaits, ko tūristi 
pavada Jūrmalā, ir četras diennaktis. Latvieši Jūrmalā pavada vidēji 4,6 dienas, baltkrievi 
– 15 dienas, krievi – 3,7 dienas, vācieši – 5,8 dienas, lietuvieši – 1,6 dienas, somi, igauņi, 
zviedri, norvēģi – divas dienas. 

 
Tabula. Jūrmalas pilsētas tūristu mītņu darbības radītāji 

Gads 
M ītņu skaits 
(gada beigās) 

Gultasvietu 
skaits 

(gada beigās) 

Apkalpoto 
personu skaits 

Tajā skaitā 
ārzemnieki 

Nakšņojumi 
(diennaktis) 

Tajā skaitā 
ārzemnieki 

2005 36 3 710 101 447 64 629 363 881 244 171 

2006 32 3 241 124 638 84 496 390 757 270 878 

2007 34 3 145 128 184 88 120 413 312 295 139 

2008 42 3433 128 010 92 224 402 686 296 780 

2009 44 3639 91 518 56 331 371 429 243 342 

2010 48 3701 104 100 72 565 417 330 271 320 

2011 48 3701 108 925 76 980 403 703 269 793 

(Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati) 
 

Ārvalstu tūristu skaita pieaugums skaidrojams ar to, ka tūristu mītnes un citi tūrisma 
objekti pielāgojušies ekonomiskās krīzes apstākļiem, veidojuši konkurētspējīgākus un 
ekonomiski izdevīgākus kompleksos tūrisma piedāvājumus Latvijas un ārvalstu tūrisma 
tirgos. Būtiska nozīme ir arī starptautiskās lidostas „Rīga”, lēto aviokompāniju un 
lidsabiedrības „AirBaltic” darbībai, atverot arvien jaunus lidojumu maršrutus uz Jūrmalas 
kūrortpilsētas stratēģiski nozīmīgajiem tūrisma tirgiem. Tāpat tūristu skaita pieaugums 
skaidrojams ar vispārējām tūrisma politikas tendencēm Eiropā. Nenoliedzami, arī 
Jūrmalas pilsētas aktīvs mārketinga darbs ārvalstīs – dalība starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos un prezentācijās, reklāmu, īpašo piedāvājumu un tūrisma komplekso produktu 
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veidošana Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā 
un Vācijā, žurnālistu un tūrisma kompāniju pārstāvju uzņemšana Jūrmalā, tūrisma 
informatīvo materiālu izdošana deviņās valodās un citas aktivitātes nodrošināja strauju 
tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā arī ekonomiskās krīzes apstākļos. 

Pilsētā arvien tiek veikti uzlabojumi tūrisma uzņēmumos, rekonstruēta kūrorta 
rehabilitācijas iestāde – Sociālās integrācijas valsts aģentūra, 2011.gadā atvērta atjaunota 
kūrorta rehabilitācijas centra „Jaunķemeri” kūrortpoliklīnika, rehabilitācijas centrā 
„Vaivari” atvērts jauns reitterapijas centrs un rekonstruētā hidroterapijas nodaļa, 
kūrortviesnīcā „Baltic Beach Hotel” atvērta ūdens relaksācijas zona „Garden”. Lielās 
kūrortviesnīcas investē līdzekļus jaunu produktu veidošanā, piemēram, spa bērniem, šādi 
nostiprinot un iegūstot savu vietu tūrisma tirgū. Uzņēmumi, kas nav gatavi investēt vai 
aktīvāk darboties, pāriet uz darbu tikai vasaras režīmā. 

Arī izklaides jomā 2011.gadā uzņēmēji sāka piedāvāt arvien daudzveidīgākus un 
kvalitatīvākus produktus: tika atvērtas vairākas specializētas kafejnīcas – beķereja „De 
Gusto”, kokteiļbārs „Coctail SPA”, japāņu virtuves restorāns „Tokio City” –, paplašinājās 
un aktivizējās pludmales dzīve vasaras sezonā, pludmales kafejnīcas piedāvāja vakara 
izklaides ar muzikāliem priekšnesumiem un dejām. Aktivizējās ūdens tūrisma 
piedāvājumi, 2011.gadā kuģītim „New Way” pievienojās kuģītis „Jūrmala” un 
vēsturiskais burinieks „Lībava”. 

Lai veicinātu sadarbību ar kaimiņvalstīm un Jūrmalas sadraudzības pilsētām, kā arī, 
lai sekmētu Jūrmalas kā vienas no labākajām kūrortpilsētām Baltijas jūras reģionā 
pazīšanu, 2011.gadā tika organizētas ārvalstu vizītes un īstenoti sadarbības projekti. 

Jūrmalu apmeklējušas dažāda līmeņa 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, pilsētas tūrisma 
piedāvājumu un tā potenciālu nākotnē. Ne mazāk nozīmīgs ir fakts, ka arvien vairāk 
pasaules valstu pilsētas (visbiežāk tās, kurām piešķirts kūrortpilsētas statuss) izrāda 
interesi par Jūrmalu kā sadraudzības pilsētu, lai kopīgi veicinātu projektu īstenošanu un 
pilsētu attīstību. 

Jūrmalas pilsētas domē pavasarī viesojās Ašdodas (Izraēla) pilsētas pašvaldības 
vicemērs. Iepazinušies ar kūrorta pilsētas piedāvājumu, Ašdodas pārstāvji ierosināja 
izveidot sadarbības attiecības starp abām pilsētām. Kontaktu veidošana turpinās 
2012.gadā. 

Ukrainas pilsētas Ukrainkas delegācija bija ieradusies ar mērķi iepazīties ar Jūrmalas 
kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras dzīvi, ārstniecisko bāzi un dabas resursiem. 
Veiksmīgas sadarbības rezultātā Jūrmala sagatavoja visus nepieciešamos dokumentus 
kopīgam projektam „Ilgtspējīgs pilsētas attīstības projekts”, kurā Ukrainka ir vadošais 
partneris. 

Jūrmalā viesojās Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas starpvaldību darba 
grupa, kas sniedza plašāku skatījumu uz aktuālām norisēm Latvijas un Krievijas 
tautsaimniecībā, kultūrā un citos jautājumos. Tika apspriesta esošā un turpmākā sadarbība. 

Jūrmala 2011.gadā uzņēmusi Indijas ārlietu ministri. Ukrainas, Kazahstānas, Itālijas 
un Monako delegācijas ieradās Jūrmalā, lai iepazītos ar kūrortpilsētas attīstību, 
tautsaimniecību, kultūrvēsturi un tūristu piesaistes vietām. Krievijas Federācijas Čečenijas 
Republikas Groznijas pilsētas padomes deputāti, Sanktpēterburgas Kūrorta administrācijas 
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vadītāji un daudzu citu Krievijas reģionu pārstāvji Jūrmalā interesējās par bērnu un 
jauniešu vasaras nometnēm. 

Gatavojoties Eiropas Kūrortu asociācijas (EDSO) 17.kongresam, kas 2012.gadā 
paredzēts Jūrmalā, bija ieradies EDSO priekšsēdētājs. 

Turpinājās kopīgu projektu realizācija, sadarbojoties ar sadraudzības pilsētām. Par 
12. Jūrmalas sadraudzības pilsētu 2011.gadā kļuva Gruzijas pilsēta Chaltubo. Jūrmalas 
sadraudzības pilsētas ir Anādija (Portugālē), Eskilstūna (Zviedrijā), Jakobštate-Pietarsāri 
(Somijā), Jevle (Zviedrijā), Kabūra (Francijā), Kazaņa (Tatarstānā), Maskavas 
Dienvidrietumu apgabals un Sanktpēterburgas Admiralitātes apgabals (Krievijā), Palanga 
(Lietuvā), Pērnava (Igaunijā), Teračīna (Itālij ā) un Chaltubo (Gruzijā). 

Jūrmala piedalījās sadraudzības pilsētas Anādijas (Portugāle) rīkotajā tūrisma 
konferencē, lai prezentētu Jūrmalas pieredzi tūrisma mārketingā un pārrunātu turpmākās 
sadarbības iespējas. 

Tika sagatavota vienošanās par sadraudzību starp Aluštas pilsētas padomi (Ukraina) 
un Jūrmalas pilsētas domi. 

Jūrmalas pašvaldība 2011.gadā, pateicoties Tūrisam attīstības valsts aģentūras 
(TAVA) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam, gan ar savu atsevišķu 
stendu, gan kopā ar TAVA un LIVE RIGA piedalījās 14 starptautiskos tūrisma gadatirgos 
Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā, Polijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Vācijā, 
Spānijā un Latvijā. 

Lai informētu par Jūrmalas tūrisma piedāvājumu, 2011.gadā izdodi 11 dažādi 
informatīvi materiāli (brošūras, lokāmās kartes, bukleti, kultūras, izklaides  un sporta 
pasākumu kalendāri) 165 000 eksemplāru kopskaitā deviņās valodās, kā arī tika 
izmantotas dažādas interneta un sadarbības partneru piedāvātās iespējas popularizēt 
Jūrmalu. 

Tika izveidota jauna versija (dizains, saturs, foto un video bāze utt.) „Tūrisma” 
sadaļai pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv: www.tourism.jurmala.lv latviešu, angļu un 
krievu valodā (valodu skaits tiks papildināts līdz deviņām valodām). 

Regulāri tika organizētas dažādu valstu žurnālistu un tūrisma aģentūru vizītes 
Jūrmalā, līdz ar to ārzemju presē parādījās raksti un tika veidoti TV sižeti par Jūrmalu kā 
kūrortpilsētu, par kūrorta un spa pakalpojumiem, konferenču un semināru iespējām, par 
dažādiem kultūras pasākumiem un atpūtas iespējām mūsu pilsētā. Šeit pabija žurnālisti no 
Austrijas, Baltkrievijas, Francijas, Igaunijas, Izraēlas, Īrijas, Japānas, Krievijas 
Federācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Slovēnijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas, 
Ungārijas, Uzbekistānas, Vācijas un Zviedrijas. 

Tika uzņemti tūrisma aģenti no Baltkrievijas, Beļģijas, Izraēlas, Japānas, Krievijas 
Federācijas, Somijas, Šveices, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas. Viņus interesēja Jūrmala 
kā izcils tūrisma galamērķis, konferenču un semināru tūrisms (MICE), spa un veselības 
tūrisms, atpūta ģimenēm ar bērniem, kultūrvēsture (arhitektūra) u.c. 

Izglītība 

Izglītības nodaļa izvirzījusi stratēģiskos mērķus 2010.–2014.gadam, no kuriem 
2011.gadā īstenojusi speciālās pirmsskolas izglītības iestādes (SPII) „Podziņa” atvēršanu 
un darbības uzsākšanu, inicējusi Majoru vidusskolas atvēršanu uz Majoru pamatskolas 



19 
 

bāzes, kā arī noorganizējusi zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferenci sadarbībā ar 
Liepāju un Ventspili. 

Par galveno uzdevumu mācību satura pilnveidošanā pašvaldība izvirzījusi prasību 
paplašināt izglītības programmu piedāvājumu mūsu izglītības iestādēs. Tas vienlaikus 
palīdz skolēniem atrast savām interesēm un vajadzībām atbilstošu izglītības programmu, 
kā arī dod iespēju izglītības iestādei saņemt papildu finansējumu. 

Jūrmalas pilsētas muzejā 2011.gada 1.maijā pirmo reizi Jūrmalā notika  izstāde 
„Izgl ītība Jūrmalā”, kurā piedalījās visas pilsētas izglītības iestādes. Izstādes laikā 
interesenti varēja iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām un 
sasniegumiem mācībās. 

Daudzām izglītības iestādēm izstāde bija rosinājums veidot jaunas izglītības 
programmas, un tādējādi izglītības programmu piedāvājums 2011.gadā ievērojami 
papildinājies. Pašlaik ir visi nosacījumi programmu daudzveidībai, jo vairākās izglītības 
iestādēs ar Eiropas Savienības atbalstu iekārtoti mūsdienīgi dabas zinātņu kabineti. Šajos 
kabinetos iespējams kvalitatīvi mācīt eksaktos priekšmetus, kuru apguve valstī noteikta 
par prioritāti veiksmīgai tautsaimniecības attīstībai. 

Jūrmalas pašvaldības pārraudzībā atrodas 31 izglītības iestāde, kurā 2011.gadā 
mācības 1.septembrī uzsāka 4 588 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādēs 2 163 
izglītojamie (tostarp piecgadīgie un sešgadīgie), profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 
un Bērnu un jauniešu interešu centrā – 3 582 izglītojamie. 

Latvijā šobrīd aktīvi noris iekļaujošās izglītības īstenošana, kuras filozofijas pamatā ir 
vienlīdzīga attieksme pret visiem izglītojamajiem. Kopš 2011.gada septembra darbu sācis 
pilsētas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, lai veidotu atbalsta sistēmu izglītojamo ar 
funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu 
iekļaušanos sabiedrībā. Centrs izveidots uz pedagoģiski medicīniskās komisijas bāzes, 
izglītojamo izpētē sadarbojoties ar augstskolu speciālās izglītības laboratorijām. Centrs 
sniedz konsultācijas izglītības iestādēm par atbalsta pasākumu izmantošanu, izvērtē 
izglītojamo spējas un iesaka atbilstošu izglītības programmu, kā arī konsultē vecākus un 
pedagogus par nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu bērniem un jauniešiem ar 
īpašām izglītības vajadzībām. Centra darbības teritorija ir Kurzemes reģions. 

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes līdztekus vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības programmām piedāvā arī iespēju zināšanas apgūt padziļinātajās un 
speciālajās izglītības programmās – Jūrmalas Alternatīvā skola, sākumskolas „Taurenītis” 
un „Ābelīte”, Ķemeru un Lielupes vidusskola piedāvā humanitārā un sociālā virziena, bet 
Jūrmalas sākumskola „Atvase”, Jūrmalas Valsts ģimnāzija un Pumpuru vidusskola 
dabaszinātņu un matemātikas padziļinātās izglītības programmas. Speciālās izglītības 
programmas bērniem ar īpašām vajadzībām piedāvā Majoru, Slokas un Vaivaru 
pamatskola, Lielupes, Ķemeru un Pumpuru vidusskola. 

Pašvaldība 2011.gadā pievērsa uzmanību mācību priekšmetu metodisko komisiju 
darbam un mācību metodēm, ar kādām strādā izglītības iestāžu pedagogi. 

Lai papildinātu zināšanas, pedagogi piedalījās vairākos tālākizglītības kursos: 
• svešvalodu skolotāji – „Making Digital Sense” par interaktīvo izpratni 

pedagoģiskajā procesā; 
• sporta pedagogi – Sporta federācijas un Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas rīkotajos kursos; 
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• pirmsskolas pedagogi – kursos „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveide”; 

• vispārējās izglītības iestāžu vadītāji – kursos „Izglītības iestāžu vadītāju 
profesionālo kompetenču pilnveide”. 

 
Att ēls. Izglītojamo (4 588 skolēni no 1. līdz 12.klasei) un pedagogu (488 pedagogi) 

 skaita salīdzinājums Jūrmalas pilsētas skolās 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Att ēls. Pedagogu skaits (488, neskaitot pirmsskolas pedagogus) 

un vidējā algas likme (Ls 320,60) Jūrmalas pilsētas skolās 

 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Skolēnu skaita izmaiņas skārušas visu valsti, tostarp arī Jūrmalas pilsētu. Tas labi 

redzams tālāk ievietotajos grafikos. 
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Att ēls. Izglītojamo skaits (3 681) interešu un profesionālās ievirzes iestādēs 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Att ēls. Skolēnu skaita izmaiņas Jūrmalas pilsētas sākumskolās 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Att ēls. Skolēnu skaita izmaiņas Jūrmalas pilsētas pamatskolās 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
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Att ēls. Skolēnu skaita izmaiņas Jūrmalas pilsētas vidusskolās 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Att ēls. Skolēnu skaita izmaiņas Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, 

 kas īsteno vakara un neklātienes izglītības programmas 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 
Att ēls. Skolēnu skaita izmaiņas Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā 

 
 (Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 

Eiropas struktūrfondu projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” 2.aktivitātē septiņi pedagogi ieguva jaunu kvalifikāciju 
darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, kas ļāva nodrošināt prasībām atbilstošu 
kvalifikāciju SPII „Podziņa”. Tālākizglītības kursos „Angļu valoda pirmsskolā” 
sākumskolas „Taurenītis” un „Ābelīte” skolotājas ieguva sertifikātu, kas ļauj pirmsskolas 
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izglītības programmā mācīt angļu valodu. Sākumskolā „Atvase” un Jūrmalas Alternatīvajā 
skolā divi pedagogi ieguva prasmes svešvalodas (angļu valodas) un mācību priekšmeta 
integrācijai bilingvālā pedagoģiskā procesā, kas dod iespēju inovatīvi organizēt un plānot 
mācību stundu. 

Par skolotāja individuālo darbu ar talantīgiem skolēniem liecina panākumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Kopumā 2011./12.mācību  
gadā Jūrmalas pilsētā noorganizētas 14 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, kurās 
piedalījās 397 skolēni. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā izvērtēti 17 darbi un 
divu autoru darbi izvirzīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam Pierīgas 
reģionā, savukārt viens darbs tika prezentēts valsts zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē. 

 
Tabula. Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, 

zinātniski pētniecisko darbu konkursā un tajos gūtie sasniegumi pilsētā un valstī 

Mācību priekšmeta 
olimpiāde/konkurss 

Skola 
Iegūtie sasniegumi 
Jūrmalas pilsētā 

(godalgotās vietas) 

Sasniegumi valsts 
olimpiādē 

(godalgotās vietas) 
Latviešu valoda un 
literatūra 11., 12.klasei 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 6 1 
Pumpuru vidusskola 3  

Latviešu valoda un 
literatūra 8., 9.klasei 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Pumpuru vidusskola 3  
Majoru vidusskola 1  
Vaivaru pamatskola 2  
Jūrmalas Alternatīvā skola 2  

Latviešu valoda 
(mazākumtautību 
skolām) 

Jaundubultu vidusskola 1  
Mežmalas vidusskola 4  
Kauguru vidusskola 1  

Krievu valoda 
(svešvaloda) 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 4  
Pumpuru vidusskola 1  
Lielupes vidusskola 1  

Vācu valoda 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Pumpuru vidusskola 3  

Matemātika 

Kauguru vidusskola 12  
Jūrmalas Alternatīvā skola 7 1 
Mežmalas vidusskola 4  
Jūrmalas valsts ģimnāzija 9  
Pumpuru vidusskola 1  
Jaundubultu vidusskola  1 1 
Majoru vidusskola 7  
Sākumskola „Atvase” 1  
Sākumskola „Taurenītis” 5  

Bioloģija 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 7  
Pumpuru vidusskola 3  
Kauguru vidusskola 1  

Fizika 

Kauguru vidusskola 2  
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 6  
Jūrmalas Alternatīvā skola 2  
Jaundubultu vidusskola 3  
Mežmalas vidusskola 1  

Ķīmija 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 1  
Kauguru vidusskola 2  
Pumpuru vidusskola 1  
Jūrmalas Alternatīvā skola 1  

Ģeogrāfija 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Majoru vidusskola 1  
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Mācību priekšmeta 
olimpiāde/konkurss 

Skola 
Iegūtie sasniegumi 
Jūrmalas pilsētā 

(godalgotās vietas) 

Sasniegumi valsts 
olimpiādē 

(godalgotās vietas) 
Pumpuru vidusskola 2  

Ekonomika 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Jaundubultu vidusskola 1  

Vēsture 

Pumpuru vidusskola 1  
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Jaundubultu vidusskola 1  
Pumpuru vidusskola 1  

Vizuālā māksla 

Majoru pamatskola 4  
Kauguru vidusskola 5  
Vaivaru pamatskola 1  
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 5  
Pumpuru vidusskola 1  
Mežmalas vidusskola 2  

Vides projekti 
Pumpuru vidusskola 3 1 
Lielupes vidusskola 1  
Slokas pamatskola 1  

Publiskās runas 
konkurss  

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 1  
Jūrmalas Alternatīvā skola 1 1 
Pumpuru vidusskola 3  
Lielupes vidusskola 2  
Ķemeru vidusskola 2  
Kauguru vidusskola 1  

Zinātniski pētniecisko 
darbu konkurss 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3  
Pumpuru vidusskola  3  
Lielupes vidusskola 1  

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Igzlītības nodaļas dati) 

 

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, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai 
vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. 

Jūrmalas pilsētā bērnu tiesību aizsardzības speciālista uzskaitē 2011.gadā bija 192 
sociālā riska ģimenes, kurās atradās 373 bērni. Riska faktori var būt dažādi: vecāku 
aizņemtība darbā, vecāku pārlieku liela uzticēšanās bērnam, vienotu prasību trūkums 
ģimenē, konflikti un nesaskaņas ģimenē, audžuvecāku ienākšana ģimenē, laulību šķiršana, 
nepilnās ģimenes, vecāku vai bērnu slimība, vecāku bezdarbs un vecāku darba meklējumi 
ārvalstīs, bērna nodošana audzināšanā vecvecākiem, zems ienākumu līmenis vai materiālo 
vērtību pārvērtēšana, emocionālais bads, zināšanu trūkums bērna audzināšanas 
jautājumos, spriedze ģimenē, kas nereti turpinās ar vecāku alkoholismu, bērna pamešanu 
novārtā, bērni neapmeklē skolu, klaiņo, iesaistās likumpārkāpumos u.c. 

Iedzīvotājiem sniegtas 160 konsultācijas, kurās galvenokārt bija runa par skolas 
neattaisnotu kavēšanu, mācību grūtībām un vēlmi mainīt izglītības iestādi. Otra lielākā 
jautājumu grupa bija sociālās problēmas, kur lielākoties lūgta materiālā palīdzība, 
brīvpusdienu piešķiršana un atlaides uzturēšanas maksai pirmsskolas izglītības iestādē.  

Viss, kas rada līdzsvara zudumu ģimenes sistēmā, ietekmē bērna psihosociālo 
uzvedību. Pārzinot problēmu loku, var plānot atbalstu ģimenei. Katru gadu izglītības 
iestādēs veic problēmu apzināšanu un izveido skolas sociālo karti, bet, apkopojot skolu 
rezultātus, rodas priekšstats par skolēnu sociālo situāciju. 
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Tabula. Pārskats par riska grupas skolēniem un viņu ģimenēm Jūrmalas pilsētā 

Mācību gads 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10. 2010./11. 2011./12. 
Skolēnu skaits Jūrmalas pilsētā 5598 5286 5042 4915 4734 4605 
Skolēni no daudzbērnu 
ģimenēm % 

12 11,56 12,67 12,41 16,62 12,73 

Skolēni no maznodrošinātām 
ģimenēm % 

8,2 10,33 9,53 19,54 20,00 19,48 

Skolēni no smaga riska 
ģimenēm % 

5,4 3,04 3,18 2,97 3,36 3,74 

Skolēni no ģimenēm, kuras 
vairākas reizes mainījušas 
dzīvesvietu % 

2,8 3,00 2,24 – – – 

Skolēni, kuriem kāds no 
vecākiem ir bezdarbnieks % 

7,8 5,13 5,74 18,04 15,59 13,12 

Skolēni, kuriem kāds no 
vecākiem ir miris % 

5,1 4,54 4,15 – – - 

Skolēni, kuriem kāds no 
vecākiem ir invalīds vai smagi 
slims % 

1,7 1,16 1,13 – – – 

Skolēni, kuriem kāds no 
vecākiem strādā ārpus Latvijas 
% 

2,8 2,62 2,80 3,70 4,54 3,84 

Skolēni no nepilnām ģimenēm 
% 

22,38 23,36 19,36 21,18 19,71 20,00 

Skolēni ar vājām sekmēm % 12,9 15,04 11,82 9,90 9,84 9,16 
Skolēni, kuriem ir tendence 
neattaisnoti kavēt skolu % 

5,9 6,78 5,04 5 ,09 6,61 4,76 

Skolēni, kuri saukti pie 
administratīvas vai 
kriminālatbildības % 

1,3 1,69 0,89 – – 2,62 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
 

Att ēls. Sociālo pedagogu konsultācijas skolās 

 
 (Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

Kopš 2005.gada Jūrmalas pilsētas skolās strādā sociālie pedagogi, kas kopumā 
snieguši 4 261 konsultāciju, tostarp skolēniem sniegtas 2 229 konsultācijas, vecākiem 
1 042 un pedagogiem 990 konsultācijas par dažādiem jautājumiem. 
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Kopš 2007.gada Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija izskata 
gadījumus par izglītojamiem, kuri neattaisnoti kavē skolu, konstatē iemeslus un par tiem 
informē skolu, kā arī cenšas novērst kavēšanas cēloņus. Uz komisijas sēdēm 2011.gadā 
izsaukti 70 izglītojamie ar vecākiem, 24 izglītojamie nodoti Pašvaldības policijas uzskaitē 
kā regulāri skolas kavētāji bez attaisnojoša iemesla. 

Att ēls. Izglītojamo skaitsJūrmalas izglītības iestādēs, kuri neattaisnoti  
kavējuši 20 un vairāk mācību stundas 2011./12.mācību gadā (%) 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

Att ēls. Bērnu, kuru vecāki devušies uz ārzemēm, skaits pilsētas skolās (91) 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 

Daļa Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aizbrauc strādāt ārpus Latvijas, pretēji bērnu 
interesēm atstājot viņus citu uzraudzībā. Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka 
vecākiem jāinformē par aizbraukšanas faktu bāriņtiesa, bet vecāki nereti nerespektē 
likumu, pat slēpj šo faktu no skolas administrācijas. Aizvien biežāk valsti atstāj visa 
ģimene, par to neinformējot skolu, kas rada problēmas bērnu uzskaitē. 

Kopš 2000.gada darbojas Skolēnu bērnu tiesību aizsardzības komisija, kurā iekļauti 
skolēni no visām skolām. Pēc šīs komisijas iniciatīvas notika Jūrmalas pilsētas skolēnu 
forums „Labvēlīga mācību vide”, kurā piedalījās domes deputāti, pašvaldības institūciju 
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vadītāji, skolu direktori, skolotāji un sociālie pedagogi, lai kopīgi vērtētu bērnu stāvokli 
pilsētā. 

 
Tabula. Dati par bērniem, kuru vecāki aizbraukuši uz ārzemēm 

Gads Bērnu skaits, kuriem vecāki aizbraukuši darbā ārpus 
Latvijas 

2004. 51 
2005. 216 
2006. 141 
2007. 129 
2008. 105 
2009. 126 
2010. 215 
2011. 90 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
 

Jūrmalas pilsētā 2011.gadā turpinājās Latvijas un Šveices sadarbības projekta „Skola 
un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai” īstenošana. Jūrmalā tika rīkoti četri semināri, 
kuros izglītoja 69 pedagogus un pašvaldību pārstāvjus darbam skolās un sabiedrībā čigānu 
izglītības un integrācijas veicināšanai. Mežmalas vidusskolā tika iekārtota un darbu sāka 
bērncentrēta, multikulturāla pirmsskolas grupa, kurā integrēti 16 romu tautības bērni, kā 
arī izveidots čigānu vecāku un senioru atbalsta centrs. Projektā tika veikti iepirkumi klases 
un romu vecāku centra iekārtošanai, ne vien lai ierīkotu mājīgas telpas, bet arī lai iegādātu 
mācību līdzekļus, mūzikas instrumentus, sporta inventāru un sadzīves līdzekļus. Apmācīts 
un darbu Mežmalas vidusskolā turpina viens skolotāja palīgs – čigāns. 

Katram bērnam ir tiesības un iespējas iegūt pirmsskolas izglītību un sagatavoties 
pamatizglītības programmu apguvei skolā. Bērniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot 
sociālās un sadarbības prasmes, noturīgas pašapkalpošanās un uzvedības iemaņas, 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 apmeklēja 1 566 bērni, skolās 
sagatavoja pamatizglītības programmu apguvei 685 bērnus. Pavisam pilsētā pirmsskolas 
izglītības programmu apguva 2 251 bērns. Pirmsskolas izglītības iestādes piedāvā arī 
speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērniem ar 
valodas traucējumiem ir iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”, 
„M ārīte” un sākumskolas „Ābelīte” pirmsskolas grupas, bet bērniem ar somatiskām 
saslimšanām – pirmsskolas iestādi „L ācītis”. Bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir 
iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības programmu Jūrmalas pilsētas speciālajā 
internātpamatskolā. Tika atvērta SPII iestāde „Podziņa”, kurā tiek uzņemti bērni ar 
dažādām speciālām vajadzībām. 

 

Tabula. Dati par pirmsskolas izglītības ieguvi 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs 1532 
Izglītojamo skaits vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 631 
Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits 10 
Izglītības iestāžu skaits, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tajā skaitā speciālās  12 
Pedagogu skaits, kas strādā pirmsskolas izglītības programmās 246 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
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Att ēls. Audzēkņu un grupu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 

 

Pašvaldība nodrošina iespēju katram bērnam un jaunietim bez maksas apgūt obligāto 
pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.klasei. 2011.gadā 9.klasi pabeidza 377 skolēni, no 
kuriem 275 turpināja mācības Jūrmalas vispārizglītojošajās vidusskolās, bet 102 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 

Izglītojamo skaits pamatizglītības posmā (1.– 9.klase) 3501 
Otrgadnieku un trešgadnieku skaits pamatizglītības programmās 57 
Izglītības iestāžu skaits, kas īsteno pamatizglītības programmas, tostarp speciālās izglītības iestādes, un 
vakara (maiņu) vidusskola 

13 

Pedagogu skaits, kas strādā pamatizglītības programmās 305 
Izglītojamo skaits, kas sāka mācības 9.klasē 387 
Izglītojamo skaits, kas sekmīgi beidza 9.klasi ar apliecību 372 
Izglītojamo skaits, kas 9.klasi beidza ar liecību   5 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
 

Pašvaldība nodrošina jauniešiem, kuri ieguvuši pamatizglītību, iespējas bez maksas 
iegūt vispārējo vidējo izglītību septiņās vidusskolās, tostarp vienā valsts ģimnāzijā un 
vakara (maiņu) vidusskolā, kura savā mācību procesā īsteno tālmācības elementus, kas 
ļauj izglītojamajiem ārpus valsts sekmīgi iegūt vidējo izglītību. 

Pilsētā 2011.gadā vidējo izglītību ieguva 1 167 skolēni, no viņiem sekmīgi beidza 
12.klasi 329. Mācības augstākajās izglītības iestādēs turpina 198 skolēni, kas ir 56,25% no 
kopējā izglītojamo skaita, bet 37 izglītojamie jeb 10,5% turpina izglītību pirmā līmeņa 
augstākajās izglītības iestādēs – koledžās. 
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Tabula. Dati par vidējās izglītības ieguvi 

Skolēnu skaits vidējās izglītības posmā (10.– 12.klase) 1167 
Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vidējā izglītībā 177 
Izglītības iestāžu skaits, kas īsteno vidējās izglītības programmas, tostarp vakara (maiņu) vidusskola 8 
Skolotāju skaits, kas strādā vidējās izglītības programmās 75 
Skolēnu skaits, kas sāka mācības 12.klasē 336 
Skolēnu skaits, kas sekmīgi beidza12.klasi ar atestātu 329 
Skolēnu skaits, kas beidza 12.klasi ar liecību 4 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas dati) 
 

Pašvaldība nodrošina atbalstu jaunatnes politikai pilsētā, sniedzot 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 īsteno interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Šajās 
programmās zināšanas un prasmes apgūst 3 582 pilsētas izglītojamie un izglītības 
programmu īstenošanu nodrošina 155 pedagogi. 

 

Kult ūra 

Šobrīd apvienotā Jūrmalas Kultūras centra (JKC), Kauguru kultūras nama, 
Mākslinieku nama un Jūrmalas teātra saimnieciskā un radošā darbība pēc reorganizācijas 
ir stabilizēta. Pēc Jūrmalas Kultūras centra iniciatīvas pārskata gadā tika likvidēta JKC 
fili āle Turaidas ielā 11 – Izstāžu zāle, kas bija kritiskā tehniskā stāvoklī, ierobežotas bija 
zāles radošās iespējas un sarežģītas bija ēkas un zemes īpašumattiecības. Jūrmalas 
Kultūras centra ēkā notika remonts, tādēļ publisku pasākumu rīkošana tajā 2011.gadā 
nebija iespējama.  

JKC veidojis dažādus pasākumus pilsētā: Jūrmalas vasaras kūrotsezonas atklāšanu, 
jauniešu koru koncertu „Dziedam Jūrmalā”, Jāņu ielīgošanas lielkoncertu, Jomas ielas 
svētkus, Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremoniju, 
Jūrmalas kūrorta sezonas noslēguma pasākumu, Zviedrijas dienas Jūrmalā, fotomākslas 
plenēru „Māksla vieno tautas”, LR proklamēšanas gadadienai veltītu koncertu, Gaismas 
svētkus un daudz citu kultūras pasākumu. JKC struktūrās darbojas pašdarbības kolektīvi, 
kuri piedalās skatēs un gūst labus panākumus. 

Pozitīvas izmaiņas, kas labvēlīgi ietekmēja Jūrmalas pilsētas muzeja darba kvalitāti 
un mikroklimatu kolektīvā 2011.gadā, saistās ar darbinieku skaita pieaugumu un darba 
algas paaugstināšanu visiem muzeja darbiniekiem. 

Muzeja filiālē Aspazijas mājā par pašvaldības līdzekļiem tika veikts kosmētiskais 
remonts – visās telpās pārkrāsota koka grīda, dažās telpās nomainītas tapetes, labiekārtota 
muzeja izstāžu zāle un veikti citi nelieli remontdarbi, kas novērsa atsevišķus tehniskus 
defektus un uzlaboja telpu vizuālo izskatu. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA „Belss” sāka 
projekta izstrādi Aspazijas mājas restaurācijas un muzeja rekonstrukcijas darbu veikšanai. 

Plašu rezonansi sabiedrībā guva vairāku sabiedrisko organizāciju un Aspazijas mājas 
kopprojekts „Rozes Aspazijai”, kura rezultātā pie Aspazijas pieminekļa izveidota krāšņa 
rožu dobe. 

Muzeja atkārtotās akreditācijas termiņš beidzās 2012.gada sākumā, tāpēc muzejam 
2011.gadā bija jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija muzeja attīstībai 2012.–
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2016.gada periodam – vidējās attīstības stratēģija, muzeja darbības programma, krājuma, 
pētnieciskā un komunikācijas darba politika, kā arī jāsakārto visa ar krājuma darbu saistītā 
dokumentācija. Gatavojoties akreditācijai, tika aktualizēti vairāki muzeja darba normatīvie 
akti: izstrādāts jauns muzeja nolikums, pārstrādāti noteikumi par Jūrmalas pilsētas muzeja 
krājumu un Noteikumi par Jūrmalas brīvdabas muzeja krājumu; sagatavoti un apstiprināti 
jauni Jūrmalas pilsētas muzeja un muzeja filiāļu – Aspazijas mājas un Jūrmalas brīvdabas 
muzeja – maksas pakalpojumu izcenojumi; izstrādāti jauni Jūrmalas pilsētas muzeja darba 
kārtības noteikumi. Gatavošanās akreditācijai bija saistīta ar muzeja un filiāļu pašreizējās 
situācijas izvērtējumu visās muzeja darba jomās, lai sekmētu mērķtiecīgu attīstību 
turpmākajos gados. 

Tika izstrādāti iekšējās kārtības dokumenti „Jūrmalas Centrālās bibliotēkas krājumu 
veidošanas politika 2011.–2015.gadam,” „Iespieddarbu aprites kārtība Jūrmalas Centrālajā 
bibliotēkā” un „Lietotāju, apmeklējuma un izsnieguma uzskaites kārtība Jūrmalas 
Centrālajā bibliotēkā,” tika aktualizētas personāllietas un amatu apraksti. 

Jūrmalas publiskajās bibliotēkās 2011.gadā darbu turpināja Bila un Melindas Geitsu 
fonda līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēvadēls”, 
kas nodrošina iedzīvotājiem brīvu bezmaksas pieeju interneta resursiem, datortehnikai un 
informācijas resursiem. Turpinājās 2009.gadā sāktā bibliotēku informācijas sistēmas 
Skolu ALISE (BIS Skolu ALISE) ieviešana. Šī sistēma nodrošinās Jūrmalas pilsētas 
izglītības iestāžu bibliotēku katalogu integrēšanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas (JCB) 
elektroniskajā kopkatalogā un mācību iestāžu audzēkņu lasītāju datu iekļaušanu vienotajā 
lasītāju reģistrā. Praktiski darbu šajā sistēmā sākušas Majoru vidusskola, sākumskola 
„Taurenītis” un Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledža. Sistēmas pilnīgu 
ieviešanu kavē personāla un finanšu kapacitātes trūkums mācību iestādēs un JCB. 

Aizvien pieaugošais informācijas apjoms un jauno informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju lietojums prasa augstu profesionālo sagatavotību. Bibliotekāri apmeklē 
dažādus neformālās izglītības pasākumus – kursus, mācībseminārus, konferences, 
pieredzes apmaiņas pasākumus, tā gūstot jaunas ierosmes bibliotekārā darba un 
apmeklētāju apkalpošanas uzlabošanai. 

 

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 

dzīvesveidu 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 budžeta projektus; 
• sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par jaunu sporta iestāžu un 

uzņēmējsabiedrību izveidošanu, esošo iestāžu un uzņēmumu reorganizācijas 
vai likvidācijas lietderību. 
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Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem 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 skrejceliņu, Majoru sporta 
laukums ar daļēji slēgto mākslīgo hokeja laukumu, deviņas ārstnieciskās vingrošanas 
zāles, 19 trenažieru zāles, 12 sporta spēļu zāles, 14 peldbaseini, 20 tenisa laukumi, tostarp 
astoņi – apjumtie, minigolfa laukums, četri jahtklubi, septiņi kompleksie skolu sporta 
laukumi, airēšanas baseins, divas ūdensslēpošanas bāzes, piecas biljarda zāles, divas 
boulinga zāles un divi skeitparki. 

Tika ierīkots UEFA standartiem atbilstošs futbola laukums ar sintētisko segumu pie 
Kauguru vidusskolas, kas tika atklāts Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes laikā. 

Jūrmalas pašvaldības pārraudzībā 2011.gadā darbojās divas  sporta skolas, 44 sporta 
klubi un biedrības, kurās iesaistījušies 5 573 sportisti. 

Domes finansiālais atbalsts sporta jomai Jūrmalas sporta skolu audzēkņiem un sporta 
klubu dalībniekiem devis iespēju piedalīties un gūt augstus rezultātus gan augsta līmeņa 
starptautiskos čempionātos, gan vietējās sacensībās. 

Ar labiem panākumiem 2011.gada vasarā Jūrmalas pilsētas sportisti piedalījās 
pasaules čempionātos – airētājiem Laurim Šīrem un Dairim Adamaitim 1. vieta Pasaules 
čempionātā U-23 vecuma grupā un 1.vieta Baltijas valstu čempionātā, dambretistam 
Guntim Valnerim arī 1.vieta starptautiskajā turnīrā dambretē Spānijā, ūdens 
motosportistam Dmitrijam Šilleram 1.vieta Pasaules čempionātā 24 stundu izturības 
braucienā, vieglatlēte Laura Ikauniece 2011.gadā izcīnījusi 3.vietu starptautiskajās 
sacensībās Tallinā pieccīņā telpās un 3.vietu Eiropas junioru čempionātā septiņcīņā. Laura 
Ikauniece ir uzstādījusi Latvijas Republikas junioru rekordu septiņcīņā ar 6 063 punktiem. 
Burātāja Anna Aile „Kevardregat” sacensībās Igaunijā ieguva 1.vietu. 

Jūrmalas sporta skolu un sporta klubu pārstāvji guvuši godalgotas vietas Latvijas 
čempionātos burāšanā, mākslas vingrošanā, vieglatlētikā, handbolā, basketbolā, tenisā, 
lieliski startējuši dažādās peldēšanas disciplīnās. Jūrmalnieki var lepoties ar labiem 
panākumiem starptautiskās sacensībās skrituļslidošanā, boksā, starptautiskās karatē 
sacensībās un teicamiem startiem Pasaules čempionātā pludmales volejbolā. 

Pārskata periodā Jūrmalā notika vairāk nekā 100 dažāda līmeņa sacensības un sporta 
pasākumi, no tiem 98 basketbola spēles, 21 handbola spēle, 74 sporta pasākumi 
(olimpiāde, sporta dienas, kausu un balvu izcīņas, Latvijas čempionāti un sporta spēles), 
92 futbola spēles, 14 florbola spēles, 31 hokeja spēle, 32 pludmales volejbola spēļu 
dienas, 14 airēšanas sacensības un 20 burāšanas sacensības, 13 vieglatlētikas sacensības, 
11 sacensību dienas peldēšanā, 55 tenisa sacensību dienas, astoņas mākslas vingrošanas 
sacensības, sešas pludmales futbola spēļu dienas, trīs sacensību dienas skeitbordā un trīs 
sacensību dienas galda tenisā, kā arī sacensības  ūdens motosportā, boksā, riteņbraukšanā, 
pludmales handbolā un frīsbijā, vienas dienas sacensības – aerobikas festivāls, karatē, 
džudo, novuss, ūdens slēpošana, pludmales regbijs. Visus minētos sporta pasākumus 
līdzfinansējusi Jūrmalas pilsētas dome. 

Sportistus no dažādām pasaules valstīm 2011.gadā Jūrmalā pulcēja plaša mēroga 
pasākumi: starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības „Mazā – Lielā grācija”, 
starptautiskais turnīrs tenisā vīriešiem, starptautiskais pludmales handbola turnīrs 
„Nemo”, starptautiskais bridža turnīrs, starptautiskās frīsbija sacensības un citas Eiropas 
un starptautiskas sacensības pludmales volejbolā, tenisā, burāšanā u.c. sporta veidos. 
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Pilsētā notikuši valsts čempionāti un to posmi airēšanā, pludmales volejbolā, tenisā, 
basketbolā, handbolā, riteņbraukšanas maratonā, skrituļošanas maratonā, skriešanas 
pusmaratonā, skeitbordā, ūdens motosportā, veikbordā, burāšanā un futbolā. 

Lielākais 2011.gada sporta notikums Jūrmalā bija Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiāde. Uz starta līnijas izgāja aptuveni 1500 puišu un 700 meiteņu. Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis atzinīgi vērtē Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiādes norisi: „Sacensības bija labi izdevušās, esmu gandarīts, ka 
Jūrmala sekmīgi iekļāvusies olimpiskajā saimē un apliecinājusi sevi kā vietu, kur augstā 
līmenī var notikt kompleksas sporta sacensības ar lielu dalībnieku skaitu”. 

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 ūdeņiem. 

Jūrmalas pilsētas dome atbalsta un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kā arī 
rūpējas par to, lai dalība sporta aktivitātēs būtu pieejama dažādām iedzīvotāju grupām. 
Sadarbībā ar sporta organizācijām pašvaldība rīkojusi tautas sporta sacensības skriešanā 
(„Dzintara apļi”, „Bru ņurupucis”), orientēšanās sacensības („Magnēts”, „Ķemermiestiņa 
Mazās Anniņas Lielā balva”) un sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām („Pepija”, 
„Tu vari”, orientēšanās O-Takā). Tādējādi sporta dzīvē labi integrējas arī cilvēki ar 
kustību traucējumiem. Visa gada gaitā pilsētas dome atbalstīja sporta senioru izlases 
dalību Latvijas Sporta veterānu savienības 48.sporta spēlēs, kur jūrmalnieki izcīnīja 
2.vietu. 

Ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Jūrmalas sporta klubi 2010./2011.gada 
sezonā sekmīgi startējuši Latvijas čempionātos. Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas 
čempionātā Jūrmalas komanda „Jūrmalas Sports/Fēnikss” izcīnīja 1.vietu, savukārt 
2011/2012.gada sezonā Jūrmalas basketbola komanda „Jūrmala/Fēnikss” pirmo reizi 
startēja Latvijas Basketbola līgas 1.divīzijā.  Šis notikums sporta namā „Taurenītis” 
pulcēja daudzus basketbola atbalstītājus. 

Latvijas čempionātā florbolā 1.līgā „Jūrmala” ieguva 1.vietu. Latvijas čempionātā 
handbolā virslīgā Jūrmalas komanda „Jūrmalas Sports” izcīnīja 4.vietu.  Latvijas futbola 
čempionātā virslīgā Jūrmalas komanda „Jūrmala VV” izcīnīja 8.vietu, 1.līgas čempionātā 
futbolā „FC Jūrmala” – 5.vietu, savukārt Latvijas futbola 1.līgas čempionātā  FK 
„Spartaks” izcīnīja 3.vietu. 

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gadā veiksmīgi sadarbojās ar 26 dažādu sporta veidu 
federācijām, tostarp ar Airēšanas federāciju, Šaha federāciju, Boksa federāciju, Handbola 
federāciju u.c. 

Jūrmalas pilsētas dome rūpējas par savu iedzīvotāju un viesu veselīga dzīvesveida un 
aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējām ne tikai vasaras periodā, bet visu gadu. Gada 
noslēgumā arī 2011.gadā visus sportistus kopā pulcēja domes organizētais pasākums, kas 
kļuvis par labu tradīciju – „Gada balva sportā”, kur godina labākos sportistus un sporta 
organizatorus. 

Pateicoties pilsētas domes atbalstam un ieinteresētībai, Jūrmalā arvien vairāk cilvēku 
dažādās 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 dažādiem sporta pasākumiem, sacensībām, 
sporta komandu un sportistu atbalstam izlietoja Ls 265 658,39. 
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Sociālā palīdzība un veselības aizsardzība 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem Jūrmala ir pastāvīga dzīvesvieta 
55,8 tūkstošiem iedzīvotāju (2011.gada sākumā), no tiem 50,8% ir latvieši, 35% – krievi, 
3,9% – baltkrievi, 2,7% – ukraiņi, 1,7% poļi, 0,9% lietuvieši un 5% – citu tautību 
pārstāvji. Iedzīvotāju skaits laikā no 2007. līdz 2009.gadam pieauga, bet, sākot ar 
2010.gadu, tas sāka samazināties, turpinot šo tendenci arī 2011.gadā. 

Jūrmalas iedzīvotāju vecumstruktūra starp valsts nozīmes pilsētām ir vidējā līmenī – 
2011.gada sākumā pilsētā uz 1000 iedzīvotājiem darbspējas vecumā bija 525 iedzīvotāji. 
Jūrmalai joprojām starp valsts lielajām pilsētām ir salīdzinoši zems bērnu un jauniešu 
īpatsvars un augsts pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars visu iedzīvotāju kopskaitā. 
Taču, kā liecina domes Dzimtsarakstu nodaļas informācija, Jūrmalā ir pozitīva 
demogrāfijas bilance – 2011.gadā piedzimuši 764 bērni, kas ir par 13 jaundzimušajiem 
mazāk nekā 2010.gadā, un proporcionāli sarucis arī miršanas gadījumu skaits, kas 
2011.gadā bija 653 gadījumi (2010.gadā – 707). 

 

Tabula. Demogrāfijas rādītāji Jūrmalas pilsētā 

Gads 
Iedzīvotāji 

perioda 
sākumā 

Tajā skaitā 
Dabiskais 
pieaugums 

Migr ācijas saldo 
Demogrāfiskā 

slodze uz 
1000 iedz. 

Vīrieši Sievietes 

2006 55 602 25 100 30 502 -311 117 533 
2007 55 408 25 096 30 312 -302 474 523 
2008 55 580 25 234 30 346 -183 473 519 
2009 55 870 25 393 30 477 -277 215 518 
2010 55 858 25 419 30 439 -235 144 518 
2011 55 767 25 433 30 334 Nav informācijas Nav informācijas 525 

(Avots: CSP dati) 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem bezdarba līmenis 
2011.gada decembra beigās Jūrmalā bija 10,3%, kas ir par 3,2% mazāks nekā 2010.gada 
beigās un par 3,3% mazāks nekā 2011.gada sākumā. 

 

Tabula. Bezdarbnieku skaita izmaiņas Jūrmalā 2006.–2011. gadā 

Gads Bezdarbnieku skaits Bezdarba līmenis 

2006 1467 5,2% 
2007 1 314 4,8% 

2008 1545 5.4% 

2009 4059 14.1% 

2010 3941 13,5% 
2011 2934 10,3% 

(Avots: NVA dati) 

Kopumā 2011.gadā vērojama pozitīva bezdarba līmeņa samazināšanās tendence, tas 
nevienā mēnesī nebija sasniedzis 2010.gada rādītājus. Neskatoties uz to, ka statistiski 
bezdarbnieku skaits, kuri reģistrēti NVA Jūrmalas filiālē, un bezdarba līmenis samazinās, 
vērojamas problēmgrupu izmaiņas. Salīdzinājumā ar 2011.gada sākumu 2011.gada beigās 
bija pieaudzis bezdarbnieku skaits pirmspensijas vecumā no 10,75% līdz 12,79%, tāpat 
2011.gadā bija vērojams pieaugums arī ilgstošo bezdarbnieku skaitā no 37,06% uz 
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43,75%. Toties pozitīva dinamika 2011.gadā bija vērojama jauniešu vidū, no 13,41% uz 
10,07% samazinoties jauniešu – bezdarbnieku – skaitam vecumā no 18 līdz 24 gadiem. 

 

Att ēls: Bezdarba līmeņa Jūrmalā 2010. un 2011. gadā izmaiņu salīdzinājums 
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(Avots: NVA dati) 

 

Ņemot vērā demogrāfisko un iedzīvotāju  nodarbinātībass situāciju, pašvaldība lielu 
uzmanību veltīja sociālajai palīdzībai un veselības aizsardzībai. 

Labklājības pārvaldes darbinieku skaits 2011.gada sākumā tika papildināts par vienu 
sociālā darba speciālista amata vienību, tādējādi 2011.gadā pārvaldē bija 32 amata skaita 
vienības. No 2011.gada septembra lielākajai daļai pārvaldes darbinieku tika paaugstināta 
alga. Darbinieku kvalifikācija ir atbilstoša pārvaldes darba specifikai – sociālā palīdzība 
un veselības aprūpe. Lai palielinātu sociālās palīdzības pieejamību, 2011.gadā tika atvērti 
divi papildu klientu apkalpošanas punkti – Ķemeros, Tukuma ielā 20, un Kauguros, 
Nometņu ielā 2a. 

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” no pamatbudžeta plānotais 
finansējums atskaites gadā tika paredzēts tikai darba samaksas un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem. Aprūpētāju minimālā darba samaksa 
negatīvi ietekmēja darbinieku ienākumus un dzīves apstākļus, tādēļ palielinājās darbinieku 
mainība. Līdz ar to esošajiem darbiniekiem bija nepieciešams veikt papildu pienākumus, 
lai jaunie darbinieki apgūtu profesionālās iemaņas. Kopumā gada laikā nomainījušās 16 
aprūpētājas. 

Ierobežotais pamatbudžeta finansējums tika kompensēts ar ieņēmumiem no maksas 
pakalpojumiem, no sīem ienākumiem sedzot komunālos maksājumus, telpu uzturēšanas 
un budžeta klientu ēdināšanas izdevumus. Šāds maksas pakalpojumu ieņēmumu 
izlietojums nesekmē darbinieku ieinteresētību maksas pakalpojumu klāsta palielināšanā. 

Aģentūras darbinieki turpināja sniegt veselības aprūpes pieejamības palielināšanas 
pakalpojumu, kas guvis pilsētas pensijas vecuma iedzīvotāju lielu atsaucību. Šajā projektā 
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iesaistījās 613 pilsētas iedzīvotāji, kuriem gada laikā tika veiktas 4 901 ārstnieciskās 
fizkultūras nodarbības, t.i., par 8,4% vairāk nekā 2010.gadā. 

Aģentūras Mācību centrā trīs mēnešu programmā apmācīti 10 pavadoņi asistenti un 
uzsākta grupas apmācības, lai uzlabotu servisu personām ar pārvietošanās grūtībām. 

Nakts patversmes telpās, kā arī  sociālās aprūpes centrā Strēlnieku prospektā 38 un 
Latvijas Sarkanā Krusta Kauguru sociālajā centrā pašvaldība sniedza zupas virtuves 
pakalpojumus. Ik dienas zupu saņēma 120–130 pilsētas trūcīgo iedzīvotāju, kopā gada 
laikā izsniegtas 27 558 zupas porcijas. 

Jūrmalas pilsētas PI „Sprīdītis” 2011.gada 1.janvārī tās bērnunamā un jauniešu 
pārejas mājā dzīvoja 43 bērni, 2011.gada 31.decembrī – 45, no tiem 67 bāreņi, pārējie 38 
bērni ir bez vecāku gādības palikušie. Gada laikā bērnunamā vidēji mēnesī uzturējās 39 
bērni, jauniešu mājā septiņi jaunieši, atbalsta centrā bērniem „Paspārne” – septiņi bērni. 

Iestādes darbinieki 2011.gadā piedalījušies dažādos kvalifikāciju paaugstināšanos 
kursos un semināros. 

Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2012.–2014.gadam paredz, ka 2012.gadā sāks 
pārbūves darbus iestādes ēkā Sēravotu ielā 9, kur 2011.gada februārī tika veikts jumta 
pārseguma siltinājums un neliels kosmētiskais remonts. 

 

Sabiedriskā kārt ība 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 
Latvijā. 

Lai ieinteresētu jauniešus par policista profesiju un veiktu likumpārkāpumu 
profilaksi, tika organizētas skolēnu ekskursijas pašvaldības policijas ēkā, iekļaujot 
pamācošu filmu un lekciju par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību, sasniedzot 
14 gadu vecumu. Mācību gada sākumā sākumskolas „Atvase” 1.–4.klašu skolēniem tika 
rīkotas „Drošības dienas”, iepazīstinot ar pašvaldības policijas darbu. 

Pašvaldības policijas veikumu 2011.gadā raksturo šādi skaitļi: 
• atskurbtuvē ievietotās personas – 589; 
• veikti izbraukumi – 3 714; 
• izskatīti iesniegumi, sūdzības – 1 219; 
• sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – 1 215; 
• uzlikti naudas sodi – 1 915. 

 

Vispār īgs ieskats pašvaldības budžetā 

Jūrmalas pašvaldības 2011.gada budžetā bija iespējams paredzēt uzturēšanas 
izdevumus augstākā līmenī nekā 2010.gadā, kā arī piešķirt asignējumus pasākumiem, kas 
vērsti uz pilsētas attīstību. Sastādot 2011.gada budžetu, tika noteiktas vairākas prioritātes: 

• īstenot Mājokļu programmu; 
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• nodrošināt ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanu un 
atjaunot meliorācijas un novadgrāvju sistēmas;  

• nodrošināt sociālās palīdzības apjoma pieaugumu; 
• palielināt atlīdzību pirmsskolas pedagogiem; 
• uzlabot pludmales infrastruktūru. 

Konsolidētais kopbudžets 

Kopējais pašvaldības saistību apjoms 2011.gadā bija Ls 4 327 098 jeb 16,35% no 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Uz 2012.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsēta bija noslēgusi aizņēmumu, galvojumu un 
ilgtermiņa saistību līgumus šādiem mērķiem: 

• aizņēmumi, kas saņemti no Valsts kases iepriekšējos gados (atlikusī summa 
Ls 11 160 624 bez kredītprocentu maksājumiem), tajā skaitā: 

- Lielupes tilta ar pievedceļiem rekonstrukcijai Ls 466 000; 
- sociālās mājas Nometņu ielā 2a renovācijai Ls 190 000; 
- ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas īstenošanai Ls 719 000; 
- Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai Ls 558 800  
- Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 1 575 862; 
- Jūras un Ērgļu ielas renovācijai Ls 979 882; 
- SIA „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai Ls 180 00; 
- Dzintaru mežaparka rekonstrukcijai Ls 1 613 000; 
- Raiņa ielas posma no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai rekonstrukcijai 

Ls 1 216 65 5; 
- Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijai 

Ls 289 340; 
- dzīvojamās mājas Rucavas ielā 6 rekonstrukcijai par bērnu atbalsta 

centru Ls 58 809; 
- Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijai Ls 815 235; 
- Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijai Ls 2 161 451; 
- bērnudārza „Katrīna” ēkas rekonstrukcijai Ls 336 590; 

• Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegtie galvojumi (atlikusī summa 
Ls 3 341 160 bez kredītprocentu maksājumiem), tajā skaitā: 

- SIA „Jūrmalas ūdens” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” I 
kārtas īstenošanai Ls 1 409 221; 

- SIA „Jūrmalas siltums” projekta „Jūrmalas siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitātes uzlabošana, pārejot no 4 cauruļu uz 2 cauruļu 
siltumapgādes sistēmu” īstenošanai Ls 660 528; 

- SIA „Jūrmalas namsaimnieks” projekta „Siltummezglu un inženiertīklu 
rekonstrukcija Kauguri I siltumcentrāles apgādes ēkām” īstenošanai 
Ls 476 128; 

- SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” projekta 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” īstenošanai 
Ls 795 283; 

• Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņemtās ilgtermiņa saistības (atlikusī summa 
Ls 59 422 bez procentu maksājumiem): 
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- finanšu līzinga maksājums par autobusu pašvaldības vajadzībām 
Ls 59 422. 

 
Tabula. Jūrmalas pilsētas 2011.gada konsolidētais kopbudžets 

Rādītāji 
2010.gada 

izpilde 

2011.gads 
Izpilde pret 2011.gada 

precizēto plānu Izpilde pret 2010.gadu 
2012.gada 
apstipri-

nātais 
budžets 

Apstipri-
nātais plāns 

Precizē-
tais plāns Izpilde 

Summa; 
+pārpilde, 
-neizpilde 

% 

Summa; 
+pieaugums,

-samazi-
nājums 

% 

1 2 3 4 5 6=5-4 =7=5/4 8=5-2 9=5/2 10 

I. IEŅĒMUMI (1+2) 34 535 115 33 011 835 34 935 294 37 401 637 2 513 814 107,1 2 866 522 112 36 334 916 
1.Pamatbudžeta ieņēmumi, 
t.sk.: 33 768 709 33 001 218 34 922 520 37 391 923 2 516 874 107,1 3 623 214 110.7 36 325 692 

nodokļu ieņēmumi 24 779 996 23 338 178 24 512 800 27 268 686 2 755 886 111,2 2 488 690 110.0 26 527 436 
nenodokļu ieņēmumi 1 978 349 1 889 810 2 082 893 2 435 428 352 535 116,9 457 079 123.1 2 041 045 
maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 1 086 281 1 314 688 1 317 837 1 151 445 -166 392 87,4 65 164 106.0 1 362 967 
valsts un pašvaldību 

budžeta transferti un ES 
fondu un valsts 
līdzfinansējums 5 871 504 6 401 103 6 951 621 6 526 466 -425 155 93,9 654 962 111,2 6 386 052 
ārvalstu finanšu 

palīdzība 52 579 57 439 57 369 9 898 -47 471 17,3 -42 681 18,8 8 192 
2.Speciālā budžeta 
ieņēmumi 766 406 10 617 12 774 9 714 -3 060 76,0 -756 692 1,3 9 224 

II.IZDEVUMI (3+4) 27 909 325 31 576 461 33 415 347 30 476 709 -2 938 638 91,2 2 567 384 115 40 992 317 
3. Pamatbudžeta izdevumi 26 919 511 31 548 454 33 385 183 30 462 251 -2 922 932 91,2 3 542 740 113,2 40 972 195 
4. Speciālā budžeta 
izdevumi 989 814 28 007 30 164 14 458 -15 706 47,9 -975 356 1,5 20 122 
                    
Ieņēmumu pārsniegums 
(+) vai deficīts (-) (I-II) 6 625 790 1 435 374 1 519 947 6 924 928 5 452 452   299 138   -4 657 401 

                    
III. Finansi ālā bilance 
(5.+6.-7.-8.+9.-10.+11.-
12.) -6 625 790 -1 303 045 -1 399 559 -6 924 928 -5 525 369 494,8 -299 138   10 861 747 
Budžeta konsolidētais 
atlikums gada sākumā 
(5.+6.) 1 620 712 3 955 262 3 955 262 3 955 262 0 100,0 2 334 550 300 6 602 378 
5. Pamatbudžeta līdzekļu 
atlikums gada sākumā 1 340 624 3 937 872 3 937 872 3 937 872 0 100,0 2 597 248 293,7 6 589 732 
6. Speciālā budžeta 
līdzekļu atlikums gada 
sākumā 280 088 17 390 17 390 17 390 0 100,0 -262 698 6,2 12 646 
Budžeta konsolidētais 
atlikums gada beigās 
(7.+8.) 3 955 262 1 208 252 1 123 857 6 602 945 5 479 088 587,5 2 647 683 240 298 376 
7.Pamatbudžeta līdzekļu 
atlikums gada beigās 3 937 872 1 208 252 1 123 857 6 590 299 5 466 442 586,4 2 652 427 167,4 296 628 
8.Speciālā budžeta 
atlikums gada beigās 17 390 0 0 12 646 12 646   -4 744 72,7 1 748 
9.Pašvaldības uzņemto 
saistību apjoms 0 132 328 132 328 0 -132 328 0,0 0   3 183 410 
10.Pašvaldības segto 
saistību apjoms 4 262 301 3 022 635 2 890 307 3 021 227 130 920 104,5 -1 241 074 70,9 43 026 
11.Pašvaldības izsniegto 
aizdevumu atmaksa 10 351 0 0 0 0   -10 351 0,0 3 107 155 
12.Pamatkapitāla 
palielinājums pašvaldības 
komercsabiedrībās 39 290 1 159 748 1 472 985 1 256 018 -216 967 85,3 1 216 728 3196,8 1 689 794 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 
 

Ieņēmumi 

Konsolidētā pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 37 401 637, pārpilde ir 
Ls 2 457 344 jeb 7,0%. 
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Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 37 391 923, salīdzinājumā ar precizēto 
plānu tie pārpildīti par Ls 1 384 881 jeb 4,2% lielākoties uz nodokļu ieņēmumu pārpildes 
rēķina Ls 2 469 403 apmērā. Galvenie ieņēmumu daļas pārpildes avoti 2011.gadā ir šādi: 

• iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 1 748 544; 
• nekustamā īpašuma nodoklis Ls 952 295. 

 

Att ēls. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa) 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 2010.gadu kopumā palielinājušies par 
Ls 3 623 214 jeb 10,7%. Palielinājumu pamatā veido nodokļu ieņēmumi – Ls 2 488 690 – 
un nenodokļu ieņēmumi – Ls 457 079 apmērā –, bet samazinājumu – pašvaldības budžetā 
saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 
Ls 727 927 apmērā. 

Nodokļu ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 27 268 686, precizētais plāns pārpildīts par 
11,2%. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu postenis, to 
saņem atskaitījumu veidā no Valsts kases. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2011.gadā 
veidoja 76,1% no visiem pašvaldības nodokļu ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2010.gadu 
pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par 3,6% jeb par 
Ls 713 252. No Valsts kases sadales konta 2011.gadā tika saņemts iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis Ls 20 748 270 apmērā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa 2011.gada plāna izpilde ir 117,6% – pārpilde ir 
Ls 952 295. To veido nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm plāna pārpilde par 
Ls 398 237 jeb par 19,4% un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pārpilde – Ls 554 058 
jeb 16,5%. 
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Tabula. Nodokļu ieņēmumi 

Rādītāji 
2010. 
gada 

izpilde 

2011.gads 2011. gada izpilde 
pret precizēto plānu Izpilde pret 2010.gadu 2012.gada 

apstiprinā
-tais 
budžets 

Apstipri-
nātais 
plāns 

Precizē-
tais 

plāns 
Izpilde 

Summa; 
+ pārpilde  
- neizpilde 

% 
Summa; 

+ pieaugums, 
 - samazinājums 

% 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8=5-2 9=5/2 10 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 20 035 018 18 109 585 18 963 726 20 748 270 1 784 544 109.4 713 252 103.6 20 693 414 
Nekustamā īpašuma 
nodoklis, t.sk.: 4 643 834 5 098 593 5 414 796 6 367 091 952 295 117.6 1 723 257 137.1 5 704 022 

nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 3 038 721 3 300 000 3 365 298 3 919 356 554 058 116.5 880 635 129.0 3 665 423 
nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 1 605 113 1 798 593 2 049 498 2 447 735 398 237 119.4 842 622 152.5 2 038 599 

Azartspēļu nodoklis 101 144 102 000 102 000 106 293 4 293 104.2 5 149 105.1 102 000 
Dabas resursu 
nodoklis   28 000 32 278 47 032 14 754 145.7 47 032 28 000 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējo saimnieciskā gada ieņēmumu 
maksājumu sākotnējā prognoze 2011.gadā bija Ls 3 735 013, bet Jūrmalas pilsētas domes 
vadība panāca, ka Finanšu ministrija samazina Jūrmalas pašvaldībai nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumu prognozes sākotnējo plānu līdz 
Ls 2 913 398. Faktiski kārtējā saimnieciskajā gadā tika iekasēti ieņēmumi no nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi Ls 3 435 949. 

Atvieglojumi 2011.gadā piešķirti Ls 189 295 apmērā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 
domes 2011.gada 17.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”. Tā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 
savu vēlmi saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumus visaktīvāk izteica 2011.gada nogalē 
un 2011.gada decembrī tika saņemti 428 iesniegumi, Jūrmalas pilsētas dome iesniegumus 
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 2011.gadam izskata arī 
2012.gadā, tādēļ pārmaksas nāksies atmaksāt šajā gadā. 

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds uz 2012.gada 1.janvāri bija 
Ls 1 210 868, uz 2011.gada 1.janvāri – Ls 1 079 637, tātad tas pieaudzis par 12,2%. Tas 
izskaidrojams ar nodokļu maksātāju zemo maksātspēju, tomēr jāatzīmē, ka debitoru 
pieauguma temps ir būtiski samazinājies, jo 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu 
debitoru parāds bija palielinājās divas reizes. 

Par 490 maksātājiem pieaudzis nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksātāju 
skaits, kuriem tiek aprēķināts nodoklis: 

• uz 01.01.2011. – 27 098; 
• uz 01.01.2012. – 27 588. 

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 2011.gadā 
salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājušies par Ls  842 622 jeb par 26,5%, kas 
izskaidrojams ar nekustamā īpašuma nodokļa likmes būtisku palielināšanos – tā pieaugusi 
divas reizes. 

Maksātāju skaits 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaudzis par 921 jeb par 
3,2%: 

• uz 01.01.2011. – 28 591; 
• uz 01.01.2012. – 29 512. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm atvieglojumi 2011.gadā piešķirti 
Ls 52 343 apmērā. 
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Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām un būvēm uz 2012.gada 
1.janvāri ir Ls 994 852, uz 2011.gada 1.janvāri – Ls 1 005 751 jeb tas samazinājies par 
Ls 10 899. 

Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar 2010.gadu lielākā apjomā saņemti iepriekšējo gadu 
parādi par zemi un par ēkām un būvēm, t.i.,: 

• nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi iekasēti par Ls 228 175 jeb 1,9 
reizes vairāk; 

• nekustamā īpašuma nodokļa parādi par ēkām un būvēm iekasēti par 
Ls 307 184 jeb 3,6 reizes vairāk. 

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gadā uzsāka piedzīšanas procesu un aktivizējās parādu 
piedziņas process no sertificētu maksātnespējas procesa administratoru un zvērinātu tiesu 
izpildītāju puses, kā arī parādu samaksu stimulēja pašvaldības pieņemtie saistošie 
noteikumi par papildu atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai 
saistībā ar pazeminātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognozes iekļaušanu 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vērtētajos ieņēmumos. 

Dabas resursu nodoklis 2011.gadā iekasēts Ls 47 032, plāna izpilde salīdzinājumā ar 
precizēto plānu ir 145,7%, kas izskaidrojams ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā, 
kas paredz likmju palielināšanos no 2011.gada. 

 
Tabula. Nenodokļu ieņēmumi 

Rādītāji 2010.gada 
izpilde 

2011.gads 
2011.gads izpilde 

pret plānu Izpilde pret 2010.gadu 2012. 
gada 

apstipri-
nātais 

budžets 

Apstipri-
nātais 
plāns 

Precizētais 
plāns Izpilde 

Summa; 
+ pārpilde, 
-neizpilde 

% 
Summa; 

+pieaugums,  
-samazinājums 

% 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8=5-2 9=5/2 10 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašuma 82 716 65 000 65 000 55 244 -9 756 85,0 -27 472 66,8 10 000 
Valsts un pašvaldību 
nodevas un kancelejas 
nodevas 1 522 414 1 532 050 1 617 627 1 616 898 -729 100,0 94 484 106,2 1 597 060 
Maksājumi par 
budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi 1 086 281 1 314 688 1 317 837 1 151 445 -166 392 87,4 65 164 106,0 1 362 967 

Sodi un sankcijas 103 606 103 000 103 000 97 059 -5 941 94,2 -6 547 93,7 97 100 
Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 22 083 33 860 40 160 74 926 34 766 186,6 52 843 339,3 

 
34 800 

Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas  247 530 155 900 257 106 591 301 334 195 230,0 343 771 238,9 302 085 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa) 
 

 Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 2011.gadā bija Ls 1 226 371, 
precizētā plāna izpilde 2011.gadā ir 90,3%. 

Nenodokļu ieņēmumu lielākās sastāvdaļas – valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas – īpatsvars ir 66,4% no 2011.gada nenodokļu ieņēmumiem. Valsts 
(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas ieņēmumu pamatu (99,4%) veido ieņēmumi 
no pašvaldības nodevām. Pašvaldību nodevas 2011.gadā iekasētas Ls 1 608 170 apjomā 
jeb par Ls 293 vairāk, nekā plānots. 
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Pašvaldības nodevu ieņēmumos lielākais īpatsvars (86,6%) ir nodevai par 
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā, tās 2011.gada ieņēmumi ir Ls 1 392 569. 
Plāns nav izpildīts par 0,5% jeb par Ls 7 431. Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu 
īpaša režīma zonā 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu iekasēta vairāk par Ls 4 379. 

Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā no 2011.gada tiek 
iekasēta saskaņā ar 2010.gada 2.decembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas 
administratīvajā teritorijā”.  

Ieņēmumi no pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu 2011.gadā 
deva Ls 84 625, plāns pārpildīts par 14,7%, jo 2011.gadā atpūtnieku un tūristu skaits 
pieaudzis un pastiprinātas kontroles rezultātā apzināti nemaksātāji. 

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iekasēta Ls 57 767, tā nav izpildīta par 2,1% jeb 
par Ls 234. Salīdzinājumā ar 2010.gadu nodevas ieņēmumi ir par Ls 21 548 lielāki, jo, 
ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, atjaunojusies būvniecības un rekonstrukcijas 
projektu īstenošana. 

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskajās vietās iekasēta 
Ls 37 464. Tā pārpildīta par 14,3% jeb par Ls 4 701, jo intensīvāka darba un pastiprinātas 
kontroles rezultātā apzināti papildu objekti, kuriem bija piemērojama nodeva. 

Ieņēmumu no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 2011.gadā iekasēti Ls 35 745 
– plāns nav izpildīts par 15,6% jeb par Ls 6 612, jo, precizējot plānu gada vidū, tika 
noteiktas pārāk optimistiskas prognozes. Salīdzinājumā ar 2010.gadu iekasēts par 
Ls 21 957 vairāk jeb 159,3%. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu 
ieņēmumiem 2011.gadā bija Ls 1 151 445, tie nav izpildīti par Ls 166 392 jeb par 12,6%. 
Šajā ieņēmumu grupā lielākie ieņēmumi gūti no maksas par izglītības pakalpojumiem – 
Ls 445 497 – un no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 
Ls 559 490. 

 Sadaļā „Maksa par izglītības pasākumiem”, kuras lielāko daļu veido ieņēmumi no 
vecāku maksām par bērnu ēdināšanu bērnudārzos, 2011.gadā iekasēti Ls 367 916 jeb 
plāns nav izpildīts par Ls 118 332. Ieņēmumi netika saņemti, jo bērni slimoja. 

Plānotajā apjomā nav saņemti ieņēmumi par telpu nomu Ls 9 609 jeb 8,4%, jo 
2011.gadā netika noslēgts iepriekš paredzētais līgumu skaits par pašvaldības budžeta 
iestāžu telpu iznomāšanu. Salīdzinājumā ar 2010.gadu telpu nomas ieņēmumi 2011.gadā 
palielinājušies par Ls 1 666. 

Sadaļā „Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
2011.gadā iekasēti Ls 559 490 apmērā, plāns nav izpildīts par Ls 28 115 jeb 4,8%, jo 
2011.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu prognozētie ieņēmumi bija pārāk 
optimistiski un līdz ar to netika iekasēti plānotajā apjomā. Salīdzinājumā ar 2010.gadu 
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2011.gadā 
palielinājušies par Ls 60 339. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas ir Ls 591 301, tie pārpildīti par Ls 334 195 jeb par 130%. 
2011.gadā saņemti ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas Ls 48 259 – par sanitāro 
kailcirti trīs zemesgabalos, t.i., Dubulti 3601, Valteri 0808, Druvciems 0101. 
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Pārpildi Ls 295 521 apjomā veido ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas. 
Jūrmalas pašvaldība 2011.gadā par pārdotajiem īpašumiem saņēmusi Ls 396 727, tostarp 
par objektiem šādās adresēs: Pilsoņu iela 2 – Ls 257 300, Jūras iela 40 (daļa) – Ls 74 400, 
Turaidas ielas 11 (ēkas) – Ls 25 500, Krāslavas iela 3 (daļa) – Ls 24 400. 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas saņemti Ls 145 085, nav 
izpildīts par 6,9% jeb Ls 10 815, jo 2011.gadā samazinājās noslēgto zemes nomas līgumu 
skaits. 

 
Valsts budžeta transferti 

Valsts budžeta transferti 2011.gadā apstiprināti Ls 6 552 602 apmērā, bet kopumā 
saņemti Ls 6 218 268 apmērā. 

Lielākā daļa no valsts mērķdotācijām paredzēta vispārējās vidējās, interešu izglītības 
un piecgadīgo, sešgadīgo apmācības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām. Turklāt saņemta mērķdotācija pašvaldības speciālajai 
internātskolai bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, profesionālās 
ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības programmu finansēšanai un pašvaldību 
autoceļiem/ielām, valsts budžeta dotācija mācību literatūras iegādei, kā arī mērķdotācija 
bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldības bibliotēkās, mērķdotācija 
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem, garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) pabalsti, dzīvokļu pabalsti, valsts budžeta līdzekļi pašvaldībām pamatizglītības 
iestāžu skolēnu ēdināšanai, dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 
1998.gada 1.janvārim ievietotām personām. 

Pašvaldības budžetā 2011.gadā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai tika plānoti Ls 830 386 apmērā, bet saņemti 
Ls 567 197, nav saņemti Ls 263 189 jeb 31,7%. 

Lielākās ieņēmumu neizpildes konstatētas šādiem Eiropas Savienības finansētajiem 
projektiem: 

• Ls 98 751 projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, jo finanšu līdzekļi tiek 
ieskaitīti atbilstoši uzrādītajiem rēķiniem, kas tiek sagatavoti, pamatojoties uz 
faktisko izdevumu apjomu (līdzekļu ekonomija); 

• Ls 63 600 projektam „Jūrmalas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras 
un aprīkojuma uzlabošana” – tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 
2012.gada 31.augustam, tādēļ mainīts aktivitāšu īstenošanas grafiks; 

• Ls 53 794 projektam „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā, 
siltumnoturības uzlabošana”, jo starpposmu maksājumi līgumā nav paredzēti, 
ir ieildzis projekta rezultātu izvērtēšanas process; 

• Ls 40 965 projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs” – 
finansējums tiks ieskaitīts tikai pēc iesniegtā noslēguma izvērtēšanas un 
sadarbības iestādes atzinuma saņemšanas. 

 

Izdevumi 

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā bija Ls 30 462 251. Plāns 
tika izpildīts par 91,2%, izdevumu daļa nav izpildīta par Ls 2 922 932. 
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Att ēls. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā 

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 

 
Tabula. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā 

Nozare 

2011.gads 2011.gads izpilde pret 
plānu 2012.gada 

apstiprinātais 
budžets Apstipri-

nātais plāns 
Precizētais 

plāns Izpilde Īpat-
svars 

Summa 
+ pārpilde, 
- neizpilde 

% 

Izdevumi kopā 31 548 454 33 385 183 30 462 251 100,0 -2 922 932 91,2 40 972 195 
Vispārējie valdības dienesti 2 758 696 2 253 711 1 566 128 5,1 -687 583 69,5 2 855 007 
Izlīdzināšanas fonds 3 565 016 3 683 073 3 914 591 12,9 231 518 106,3 4 021 618 
Sabiedriskā kārtība un drošība 1 024 577 1 045 462 905 983 3,0 -139 479 86,7 1 121 159 
Ekonomiskā darbība 3 444 288 3 754 054 3 186 082 10,5 -567 972 84,9 4 111 442 
Vides aizsardzība 1 769 970 2 659 109 2 317 520 7,6 -341 589 87,2 3 285 787 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 2 407 974 2 636 606 2 388 900 7,8 -247 706 90,6 2 989 131 
Veselība 46 473 59 565 52 350 0,2 -7 215 87,9 87 001 
Atpūta, kultūra un reliģija 2 148 908 2 262 550 2 033 811 6,7 -228 739 89,9 2 995 090 
Izglītība 11 194 659 11 720 251 10 928 063 35,9 -792 188 93,2 13 230 877 
Sociālā aizsardzība 3 187 893 3 310 802 3 168 823 10,4 -141 979 95,7 6 275 083 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 
 

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai 2011.gadā kopumā iztērēti Ls 1 566 128. 
Jāatzīmē, ka sadaļā „Vispārējās valdības dienesti” bez administrācijas izdevumiem 
paredzēta arī virkne citu svarīgu izdevumu posteņu, kas nepieciešami pašvaldības darba 
organizācijai: 

• iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, lai dotētu valsts pārējās 
pašvaldības Ls 3 914 591; 

• pašvaldības saņemto aizdevumu procentu maksājumi Latvijas Republikas 
(LR) Valsts kasei Ls 450 137; 

• iemaksas savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par Jūrmalā 
deklarēto bērnu izglītošanu citās pašvaldībās Ls 337 509. 
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Sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā nodrošināja pašvaldības policija un pašvaldības 
SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” ar savu struktūrvienību – glābšanas dienestu. Šajā nozarē 
tiek atspoguļoti izdevumi, kas nodrošina īpaša režīma zonas kontroli Jūrmalas pilsētā. 
Kopējie neapgūtie līdzekļi šajā sfērā bija Ls 139 479 jeb plāns tika izpildīts 86,7% 
apmērā, tajā skaitā: 

• Ls 99 442 apmērā ietaupīti l īdzekļi, kas saistīti ar pašvaldības nodevas par 
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā apkalpošanu un caurlaižu 
kontroles sistēmas uzlabošanu Jūrmalas pilsētā; 

• Ls 13 672 netika apgūts plānotais finansējums par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu ievērošanu saskaņā ar sadarbības līgumu starp Ceļu satiksmes 
drošības direkciju un Jūrmalas pilsētas domi, jo ieņēmumi netika iekasēti 
plānotajā apjomā. 

Ekonomiskās darbības sfērā 2011.gadā izlietoti Ls 3 186 082, tās mērķis ir veicināt 
izaugsmi pilsētā, popularizēt tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas un sabiedriskā transporta 
pakalpojumus. Ekonomiskās darbības nozares izdevumus veido: 

• braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas 
maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos Ls 727 231; 

• tūrisma attīstības veicināšana Ls 82 676; 
• pilsētas ielu uzturēšana, asfaltēšana un kapitālais remonts Ls 548 759. 

Ekonomiskās darbības nozares plāns nav izpildīts Ls 567 972 apmērā jeb par 15,1%. 
Galvenie plāna neizpildes iemesli ir šādi: 

• Ls 190 000 apmērā 2011.gadā ir neapmaksāts garantijas ieturējums par Raiņa 
ielas rekonstrukciju, kas ir saņemto kredītlīdzekļu atlikums; 

• Ls 100 698 apmērā nav apgūti l īdzekļi saistībā ar Tallinas ielas rekonstrukciju, 
jo 2011.gadā nav pabeigta projekta izstrāde un nav panākta vienošanās ar 
zemesgabalu īpašniekiem par zemesgabalu atpirkšanu; 

• Ls 84 845 apmērā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās” īstenošanai nav apgūti l īdzekļi bezdarbnieku neatsaucības dēļ, kā 
arī tāpēc, ka 2011.gadā bezdarbnieki tika norīkoti darbam pēc iespējas tuvāk 
savai dzīvesvietai un nebija nepieciešamas transporta kompensācijas. 

Vides aizsardzības nozarei 2011.gadā novirzīti Ls 2 317 520, lai nodrošinātu vides 
aizsardzības, tostarp vides kvalitātes pasākumus, t.i.,: 

• pašvaldības pārziņā esošo teritoriju un parku apstādījumu kopšanai un tīrīšanai 
Ls 565 047; 

• pludmales sakopšanai Ls 77 710; 
• Dzintaru Mežaparka apsaimniekošanai Ls 101 658. 

Vides aizsardzības sfērā ir neapgūti l īdzekļi Ls 341 589 apmērā jeb 12,8%, tajā 
skaitā: 

• Ls 290 204 nav apgūts finansējums projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, jo  īstenošanas 
termiņš pagarināts līdz 2012.gadam; 

• Ls 31 936 nav apgūti l īdzekļi projektā „Zil ā karoga prasību nodrošināšana 
Baltijas jūras reģionā (Beach Hopping)”, jo iepirkuma rezultātā izveidojās 
ekonomija. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2011.gadā novirzīti Ls 2 388 900. 
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Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarē neiztērēja Ls 247 706 jeb 
9,4%, tostarp 2011.gadā netika apgūti l īdzekļi: 

• Ls 45 778 apmērā ekonomija par sabiedriskā kompleksa būves Strēlnieku 
prospektā 30 projektēšanu, jo līgums par tehniskā projekta izstrādi noslēgts 
2011.gada nogalē, darbu izpildes termiņš paredzēts 2012.gada septembrī; 

• Ls 28 184 apmērā Teritorijas plānojuma izstrādes apmaksai, jo plānojuma 
izstrāde nav pabeigta un pilnveidotās gala redakcijas sabiedriskā apspriešana 
paredzēta 2012.gadā. 

Veselības aprūpes nozarē plāns nav izpildīts par Ls 7 215 jeb budžets izpildīts par 
87,9%. Nav apgūts finansējums Ls 5 949 apmērā par bērnu ortodontijas un zobu 
sakodiena anomāliju regulēšanu pieprasījuma samazinājuma dēļ. 

Atpūtas, kultūras un reliģijas nozarē  līdzekļi  apgūti Ls 2 033 811 apmērā. Kultūras 
nozares uzdevumus pilsētā veic trīs pašvaldības iestādes (Jūrmalas Centrālā bibliotēka, 
Jūrmalas Kultūras centrs un Jūrmalas pilsētas muzejs), kuru mērķis ir kvalitatīvas 
kultūrvides veidošana. Turklāt šajā sfērā paredzēti izdevumi sporta nozares attīstības 
plānošanai (tās pasākumu finansēšanai domāti Ls 265 658) un sabiedrisko attiecību 
veidošanas finansēšanai (Ls 134 111). 

Atpūtas, kultūras un reliģijas nozarē plāns neizpildīts par Ls 228 739, izdevumu daļa 
apgūta 89,9% apmērā, un galvenie neizpildes iemesli ir:  

• Ls 69 879 apmērā 2011.gadā ir neapmaksāts garantijas ieturējums par 
Dzintaru Mežaparka būvniecību; 

• Ls 20 836 ekonomija sabiedrisko attiecību jomā, jo 2011.gadā vairāk tika 
izmantoti bezmaksas komunikācijas instrumenti; 

• Ls 9 204 apmērā līdzekļu ietaupījums, 2011.gadā pārejot no ārpakalpojuma 
pirkšanas uz Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetena izdošanu. 

Izglītības nozares īpatsvars ir 35,9% no visa pašvaldības budžeta. Šis finansējums 
paredzēts mācību iestāžu uzturēšanai un kapitālajam remontam, pedagogu  un tehniskā 
personāla darba samaksai. Izglītības nozarei 2011.gadā iztērēti Ls 10 928 063, tostarp 
realizēti arī apjomīgi rekonstrukcijas projekti, tajā skaitā: 

• Ķemeru vidusskolas renovācija par Ls 100 472; 
• Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana par Ls 208 940; 
• Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 2.kārtas realizācija par Ls 399 997. 

Izglītības nozarei paredzētais finansējums 2011.gadā netika apgūts Ls 792 188 
apmērā, tajā skaitā: 

• Ls 85 416 apmērā netika apgūts projekta „Jūrmalas pilsētas Speciālās 
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” kapitālajam 
remontam un rekonstrukcijai plānotais finansējums, jo projekta iepirkums par 
ēkas rekonstrukciju noslēdzās ar 62% sadārdzinājumu, tādēļ bija nepieciešami 
papildu finanšu līdzekļi un ieilga līguma slēgšana par darbu uzsākšanu, 
projekta īstenošana paredzēta 2012.gadā. Saskaņā ar iepriekšminēto Ls 17 812 
apmērā izveidojās ekonomija arī par pamatlīdzekļu, datortehnikas  un 
bibliotēkas krājumu iegādi, projekta īstenošanas termiņš paredzēts 2012.gadā. 
Izveidojās arī Ls 6 632 ekonomija par transportlīdzekļa iegādi, jo piegādātājs 
neizpildīja līgumsaistības un tika ieturēts līgumsods; 
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• Ls 67 035 apmērā nav apgūts finansējums projektam „Jūrmalas pilsētas skolu 
informatizācija”, jo projekta īstenošana paredzēta 2012.gadā LR Izglītības 
ministrijas (IZM) centralizētā iepirkuma ieilguma dēļ. 

Finansējuma apjoms 2011.gadā šajā nozarē ir palielinājies uz SPII „Podziņa” 
atvēršanas rēķina. Saskaņā ar investīciju plānu 2011.gadā tika piešķirti l īdzekļi izglītības 
iestāžu informatizācijai, kā arī,  ņemot vērā 2011.gada bargās ziemas apstākļus ar lielo 
sniegu, izglītības iestādēm 2011.gadā tika piešķirti l īdzekļi jumtu un notekcauruļu 
tīrīšanai. Tika finansēta arī Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kas tika organizēta 
Jūrmalas pilsētā. 

Salīdzinājumā ar 2010.gadu nozares izdevumi pieauguši par Ls 801 489. 

Sociālās aizsardzības līdzekļi 2011.gadā apgūti Ls 3 168 823 apjomā. Sociālās 
palīdzības funkcijas pašvaldībā nodrošina Labklājības pārvalde un PA „Jūrmalas sociālās 
aprūpes centrs”. 

Sociālā situācija turpināja būt ļoti saspringta. Trūcīgo personu skaits 2011.gadā –
2 550 personas, galvenie pabalstu veidi: GMI pabalsti – izmaksāti Ls 474 762, bet 
dzīvokļu pabalsti – Ls 300 334. 

Salīdzinājumā ar 2010.gadu sabiedrības sociālajai aizsardzībai iztērētais finansējums 
pieaudzis par Ls 320 499, tajā skaitā: 

• atlīdzības nodrošināšanai darbiniekiem par Ls 90 193; 
• GMI pabalsta izmaksai par Ls 119 620; 
• pabalstam veselības aprūpes nodrošināšanai par Ls 25 080; 
• kapitālieguldījumiem par Ls 14 538. 

Plānotais finansējums 2011.gadā nav izpildīts par Ls 141 979 jeb budžets tika 
izpildīts par 95,7%. Galvenie neizpildes iemesli ir šādi: 

• Ls 18 779 apmērā ekonomija par neizmaksāto dzīvokļa pabalstu; 
• Ls 12 449 apmērā nav apgūts PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – 

Sloka” paredzētais finansējums. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā bija Ls  30 462 251 jeb 91,2% 
salīdzinājumā ar precizēto plānu,  neapgūstot Ls  2 922 932. Salīdzinājumā ar 2010.gadu 
pamatbudžeta izdevumu pieaugums bija Ls  3 553 670 jeb 13,2%. 

Uzturēšanas izdevumi 2011.gadā – Ls 27 229 207 jeb 93,6% no precizētā plāna. 
Salīdzinājumā ar 2010.gadu to apjoms palielinājies par 10,4% jeb par Ls 2 576590. 

Lielāko uzturēšanas izdevumu īpatsvaru – 32,9% – veido atalgojums, kā arī darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas. Atalgojumi 2011.gadā apgūti Ls 8 958 129 apmērā, kas salīdzinājumā ar 
2010.gadu palielinājušies par 71 251 Ls. Atalgojuma neizpilde 2011.gadā bija Ls 324 013, 
kas galvenokārt izskaidrojama ar izglītības iestāžu darbinieku bezalgas atvaļinājumu 
izmantošanu vasaras periodā, darbinieku slimošanu un neizmaksātajām naudas balvām. 
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Tabula. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Rādītāji 
2010. 
gada 

izpilde 

2011.gads 
2011.gada izpilde 

pret precizēto 
plānu 

Izpilde pret 
2010.gadu 2012.gada 

apstipri-
nātais 

budžets 
Apstipri-

nātais 
plāns 

Precizētais 
plāns Izpilde 

Summa  
+ 

pārpilde, 
 - 

neizpilde 

% 

Summa  
+ 

pieaugums, 
- sama-

zinājums 

% 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8=5-2 9=5/2 10 

Izdevumi kopā 26 919 511 31 548 454 33 385 183 30 462 251 -2 922 932 91.2 3 553 680 113.2 40 972 195 
Uzturēšanas izdevumi, t.sk. 24 669 710 28 163 408 29 093 365 27 229 207 -1 864 158 93.6 2 576 590 110.4 32 997 209 

atalgojums 8 886 878 8 936 635 9 282 142 8 958 129 -324 013 96.5 71 251 100.8 10 707 986 
darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 2 278 033 2 333 011 2 258 489 2 180 422 -78 067 96.5 -97 611 95.7 2 833 140 
komandējumi un dienesta 
braucieni 52 914 64 790 124 213 81 665 -42 548 65.7 28 751 154.3 118 882 
pakalpojumi 4 427 467 6 291 352 5 589 865 4 935 011 -654 854 88.3 507 544 111.5 6 496 866 
krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 1 351 128 1 585 656 1 801 175 1 514 714 -286 461 84.1 163 586 112.1 1 771 214 
periodikas iegāde 6 009 6 873 6 825 6 503 -322 95.3 494 108.2 6 945 
budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 60 794 285 106 291 779 54 655 -237 124 18.7 -6 139 89.9 289 884 
procentu izdevumi 825 662 639 300 594 453 422 368 -172 085 71.1 -403 294 51.2 673 899 
subsīdijas un dotācijas 897 834 2 604 808 3 311 104 3 209 842 -101 262 96.9 2 312 008 357.5 3 539 401 
sociālie pabalsti 1 681 380 1 413 990 1 688 881 1 572 240 -116 641 93.1 -109 140 93.5 2 058 422 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 4 194 674 3 981 230 4 102 063 4 256 357 154 294 103.8 61 683 101.5 4 444 088 
starptautiskā sadarbība 6 937 20 657 42 376 37 301 -5 075 88.0 30 364 537.7 56 482 

Dažādi izdevumi, kas veidojas 
pēc uzkrāšanas principa       6 153       
Kapitālie izdevumi 2 249 801 3 385 046 4 291 818 3 226 891 -1 064 927 75.2 977 090 143.4 7 974 986 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 
 

Pakalpojumu apmaksa 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājusies par Ls 
507 544, tās neizpilde salīdzinājumā ar precizēto plānu bija Ls 654 854 jeb 11,7%, kas 
galvenokārt izskaidrojama ar komunālo maksājumu ekonomiju (tika uzstādītas 
siltumregulācijas ierīces, kas deva iespēju pašiem regulēt apkures sistēmu), kā arī ar 
elektroenerģijas taupīšanu un ūdens patēriņa samazināšanu. Vienlaikus jāatzīmē, ka 
pašvaldības budžeta iestādes, izprotot ekonomisko situāciju, ieviesa un turpina veikt 
stingrus taupības pasākumus pakalpojumu patēriņā. 

Komandējumu izdevumi 2011.gadā apgūti Ls 81 665 apmērā, ietaupot Ls 42 548, jo 
laikus tika meklētas lētākas apmešanās vietas un komandējumu skaits salīdzinājumā ar 
plānoto faktiski tika samazināts. 

 Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādes 
izdevumi 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājušies par Ls 163 586. 
Salīdzinājumā ar plānoto ieekonomēti Ls 286 461. Ietaupījumu galvenokārt veido 
izglītojamo ēdināšanas izdevumi – Ls 219 276, lielākoties tāpēc, ka bērni slimoja un 
neapmeklēja izglītības iestādes. Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem par iespējami 
zemākām cenām arī  tika iegādāti materiāli, preces, biroja preces un inventāri. 

 Izdevumi periodikas iegādei 2011.gadā bija Ls 6 503, ietaupot Ls 322. 

Procentu izdevumi 2011.gadā bija Ls 422 368, plānoto neizpildot par Ls 172 085 jeb 
par 28,9%, jo pašvaldības saņemto aizdevumu procentu maksājumi LR Valsts kasei tika 
veikti pirms termiņa. 
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Subsīdijas un dotācijas pamatā paredzētas sociālo pakalpojumu sniedzējiem un 
komersantiem pašvaldības funkciju veikšanai. Dotācija pašvaldību komersantiem 
2011.gadā apgūta Ls 2 420 909 apjomā, tās neizpilde salīdzinājumā ar 2011.gada 
precizēto plānu ir 42 954 Ls. Sociālie pabalsti 2011.gadā izmaksāti1 Ls 572 240 apmērā, 
salīdzinājumā ar precizēto plānu ietaupot Ls 116 641. 

Izdevumi par starptautisko sadarbību 2011.gadā nav apgūti par Ls 5 075. 

Kapitālo izdevumu izpilde 2011.gadā bija Ls 3 226 891, tie nav izpildīti par 
Ls 1 064 927 jeb 24,8%. Tēriņu samazinājumu radīja neapgūtais projektu finansējums 
2011.gadā, garantijas laika ieturējums par Raiņa ielas un Dzintaru Mežaparka 
rekonstrukciju, kā arī, veicot vienotu iepirkumu, tika iegādāta lētāka datortehnika un 
lētākas datorprogrammas. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2011.gadā saņemti Ls 9 714 apjomā, 
tostarp fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi Ls 7 264. Jāatzīmē, ka pēc stāvokļa uz 
2011.gada 1.janvāri ziedojumu un dāvinājumu budžeta atlikums – Ls 17 390. 

Ziedojumi un dāvinājumi 2011.gadā izlietoti atbilstoši ziedojumu mērķiem Ls 14 458 
apjomā, tostarp šādās nozarēs: 

• Ls 5 987 atpūtas, kultūras un reliģijas sfērā; 
• Ls 5 979 izglītības nozarē; 
• Ls 2 096 sociālās aizsardzības nozarē. 

Pašvaldības saistības un garantijas 

 
Tabula. Jūrmalas pašvaldības saistību un garantiju apjoms (Ls) 

Kopīgā 
kredīta 
summa 

Ls 

Aizde-
vuma     
gads 

Aizdevējs Projekts  2010 2011 2012 

Atmaksa EUR no 2009.gada 18.decembra 

1 100 000 
2003 

LR Valsts 
kase Jomas ielas 2.kārtas rekonstrukcija 450000     

  
  

Kredīta % atmaksa 1,1% 
(3,55;5,47;3,8) 4582     

750 000 
2003 

LR Valsts 
kase Lielupes tilta rekonstrukcija 300000     

  
  

Kredīta % atmaksa 1,1% 
(3,55;5,47;3,8) 3892     

750 000 
2004 

LR Valsts 
kase 

Sociālās mājas Nometņu ielā 2a 
renovācija 80000 80000 70000 

  
  

Kredīta % atmaksa 3,857%  
(3,55;5,36;3,8) 14724 10414 7330 

843 800 
2005 

LR Valsts 
kase 

S/s „Taurenītis” sporta zāle 
332000     

    Kredīta % atmaksa 1,1% (3.75;4,00) 6672     

1004335 
2005 

LR Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības attīstības 
projekts 100000 100000 100000 

  
  

Kredīta % atmaksa  3,857% 
(3,75;4,00) 26155 20405 16324 

936 000 
2005 

LR Valsts 
kase Lielupes tilta rekonstrukcija 100000 150000 200000 
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Kopīgā 
kredīta 
summa 

Ls 

Aizde-
vuma     
gads 

Aizdevējs Projekts  2010 2011 2012 

  
  

Kredīta % atmaksa  3,857% 
(3,75;4,00) 30408 23800 17980 

457 940 
2005 

LR Valsts 
kase Tirgoņu ielas rekonstrukcija 100000 27940   

  
  

Kredīta % atmaksa 2,766% 
(3,45;4,00) 4288 948   

524 500 
2005 

LR Valsts 
kase Dzintaru koncertzāle 60000 90000 34500 

    Kredīta % atmaksa 3,231% (3,55;3.8) 6867 4122 1232 

842 000 
2005 

LR Valsts 
kase 

Slokas sporta kompleksa 
būvniecība 50000 100000 140000 

    Kredīta % atmaksa 3,582% (3,55;3.8) 17103 13614 10029 

812 300 
2006 

LR Valsts 
kase Dzintaru koncertzāle 70000   150172 

    Kredīta atmaksa 3,857% (3,55;3.8) 25003 20564 20564 

1 000 000 
2006 

LR Valsts 
kase Jūras un Ērgļu ielas renovācija 20000 100000 100000 

    Kredīta atmaksa 3,857% (3,55;3.8) 24479 21600 17742 

500 000 
2006 

LR Valsts 
kase 

Bulduru slimn īcas kapitālais 
remonts 10000 100000 100000 

    Kredīta % atmaksa 3,582% (3,55;3.8) 11534 10621 6584 

800 000 
2006 

LR Valsts 
kase 

Slokas sporta kompleksa 
būvniecība 133732 116266   

  
  

Kredīta % atmaksa 2,766% 
(6,15;5.328) 10061 5380   

500 000 
2006 

LR Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības attīstības 
projekts 10000 100000 100000 

    Kredīta % atmaksa 3,582% (3,55;3.8) 11534 10059 6854 

373 246 

2008 
,2009 

LR Valsts 
kase 

Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai 
par bērnu atbalsta centru Rucavas 
ielā 6 106729 100000 58809 

    Kredīta atm.3,231% (7,1) 12406 6790 1900 

1 145 235 
2008, 
2009 

LR Valsts 
kase 

Pumpuru vidusskolas ēkas 
rekonstrukcija 230000   201517 

    Kredīta atm.3,857% (7,1) 54523 32857 32857 

2 461 451 
2008, 
2009 

LR Valsts 
kase 

Slokas pamatskolas ēkas 
rekonstrukcija 200000   300000 

    Kredīta atm.4,411% (7.75) 138787 95341 95341 

571 229 
2008, 
2009 

LR Valsts 
kase 

Bērnudārza „Katr īna” ēkas 
rekonstrukcija 67321 67318 67318 

    Kredīta atm.3,262% (7,75) 22992 15236 10999 

424 000 
2008 

LR Valsts 
kase 

Turaidas un Aizkraukles iela 
rekonstrukcija 174000 200000   

    Kredīta atm.2,766% (7,75) 16810 6520   
Atmaksa Ls 

69 971 
2000 

LR Valsts 
kase 

Siltumtrases rekonstrukcija 
Kauguri – 2 VIP  10351     

  
  

Kredīta % atmaksa 5,446% 
(9,32;5,88) 442     

800 000 
2007 

LR Valsts 
kase 

Bulduru slimn īcas kapitālais 
remonts 300000 300000   

    Kredīta atm. 5,446% (5.696) 30396 9480   

1 529 486 
2007 

LR Valsts 
kase Jūras un Ērgļu ielas renovācija 170000 170000 170000 

    Kredīta atm.4,978% (5.228) 36520 29471 21099 

2 103 000 
2007 

LR Valsts 
kase 

Dzintaru Mežaparka 
rekonstrukcija 170000   250000 
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Kopīgā 
kredīta 
summa 

Ls 

Aizde-
vuma     
gads 

Aizdevējs Projekts  2010 2011 2012 

    Kredīta atm.4,978% (5.228) 83360 70295 70295 

1 687 538 
2007 

LR Valsts 
kase 

Slokas sporta kompleksa 
būvniecība 212505 212505 212505 

    Kredīta atm.4,978% (5.228) 71353 69620 58041 

800 400 
2007 

LR Valsts 
kase 

Slokas sporta kompleksa 
būvniecība 233333 233333 233334 

    Kredīta apmaksa 5,446% (5.696) 35461 25414 12707 

508 000 
2007 

LR Valsts 
kase 

Raiņa ielas posma no Satiksmes 
ielas līdz Nometņu ielai, Jūrmalā, 
rekonstrukcija 100000 100000 100000 

    Kredīta atm.5,9% (6.15) 16335 11800 5900 

695 000 
2007 

LR Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības attīstības 
projekts 1.kārta 139000 139000 139000 

    Kredīta atm. 5,446% (5.696) 21017 10139 6560 

1 913 711 
2008 

LR Valsts 
kase 

Raiņa ielas posma no Satiksmes 
ielas līdz Nometņu ielai, Jūrmalā, 
rekonstrukcija 200000 287492 180000 

    Kredīta atm.6.359% 93492 70289 47286 

713 637 
2008 

LR Valsts 
kase 

Tiltu ielas un Lielupes krasta 
nostiprinājuma rekonstrukcija 103677 215985 200000 

    Kredīta atm.6.5% 36482 23147 12108 

132 328 

2011 
LR Valsts 

kase 

Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšani Jūrmalas pašvaldības 
izglītības iestāžu ēkās       

    Kredīta atm.5.446%   1985   

673 226 

2012 
LR Valsts 

kase 

Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšani Jūrmalas pašvaldības 
izglītības iestāžu ēkās       

    Kredīta atm.3.16%     11560 

570 000 
2012 

LR Valsts 
kase 

Pumpuru vidusskolas jaunā mācību 
korpusa lit.0011a renovācija 
Kronvalda ielā 8       

    Kredīta atm.3.16%     15262 

1 940 184 

2012 
LR Valsts 

kase 

Ēkas rekonstrukcija ar funkcijas 
maiņu par sociālās aprūpes ēku ar 
publiski pieejamām telpām 1.stāvā 
Skolas ielā 44       

    Kredīta atm.3.16%     45230 

600 000 
2012, 
2013 

LR Valsts 
kase 

Aspazijas mājas restaurācija 
Z.Meirovica prospektā 18/20       

    Kredīta % atmaksa 3.16%     17998 

1 000 000 
2012, 
2013 

LR Valsts 
kase 

Pašvaldības iestādes "Sprīdītis" 
rekonstrukcija       

    Kredīta % atmaksa 3.16%     29998 

850 502 
2012, 
2013 

LR Valsts 
kase 

Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 
(Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve       

    Kredīta % atmaksas 3.16%     25997 

7 800 000 

2012, 
2013 
2014 

LR Valsts 
kase 

Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles 
rekonstrukcija/restaur ācija 
Turaidas ielā 1       

    Kredīta % atmaksa 4.482%     89989 
    Galvojumi, saistības       

1 482 916 
2003 NEFCO Jūrmalas ūdenssaimniecības 

attīstība 123576 123576 123576 
    Kredīta % atmaksa 5% 55609 49431 43252 
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Kopīgā 
kredīta 
summa 

Ls 

Aizde-
vuma     
gads 

Aizdevējs Projekts  2010 2011 2012 

1 154 809 
2006 EIB Jūrmalas ūdenssaimniecības 

attīstība 128312 128312 128312 
    Kredīta % atmaksa 3% 24674 21149 11452 

1 000 000 
2007 

LR Valsts 
kase 

Jūrmalas siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitātes uzlabošana 110088 110088 110088 

    Kredīta % atmaksa 6.15% 51339 44921 38504 

809 056 
2007 

AS 
"Swedbank" 

Siltummezglu un inženiertīklu 
rekonstrukcija Kauguri I 
siltumcentrāles apgādes ēkām 67416 67416 67416 

    Kredīta % atmaksa 4.37% 30557 28055 27910 

1 503 973 
2008–
2009 

AS 
"Swedbank" 

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Piejūras reģionā 101128 98211 95398 

2 140 256 2007  Ilgtermi ņa saistības 44579 46189 50115 
    Kopā 5837604 4327098 4518944 
   I+II+III KOP Ā  5837604 4327098 4518944 

 
  

Saistību apjoms % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem 22,9% 16,4% 18,1% 

           

 
  

Pamatbudžeta ieņēmumi bez 
mērķdotācijas un iemaksām PFIF  25516674 26458319 25018413 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas dati) 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 

Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa veikusi ikgadējo 
datu salīdzināšanu starp Valsts zemes dienesta (VZD) iesniegto pašvaldības īpašumu, 
tiesisko valdījumu un lietojumu sarakstu un Jūrmalas pilsētas domes bilancē 
uzskaitītajiem pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem īpašumiem pa nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupām uz 2011.gada 30.novembri. 

 Ņemot vērā LR Valsts kontroles 2011.gada 14.septembra revīzijas ziņojumā Nr.5.1-
2-23-2/2010 „Par Latvijas Republikas 2010.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem pašvaldību gada pārskatu daļu” uzrādītos trūkumus Jūrmalas 
pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu uzskaitē, 2011.gadā 
veikts liels darbs, uzņemot Jūrmalas pilsētas domes bilancē zemesgrāmatā neierakstītās 
apbūvētās un neapbūvētās zemes vienības, par kurām pieņemti Jūrmalas pilsētas domes 
lēmumi par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem un uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējamiem nekustamajiem īpašumiem. Ir apzināti arī Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumi, veicot SIA „Jūrmalas siltums” un SIA „Jūrmalas 
namsaimnieks” objektu reģistrāciju uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, kā arī tika 
uzsākts darba process SIA „Jūrmalas ūdens” objektu īpašuma tiesību sakārtošanai, kurš 
turpinās 2012.gadā. 

 Iepriekšējo gadu Jūrmalas pilsētas domes bilances datu salīdzināšana ar VZD 
uzskaites datiem uzrādījusi daudz neatbilstību, tās visas apzinātas un noskaidroti 
neatbilstības iemesli, kas lielākoties saistīts ar laika nobīdi starp īpašumtiesību maiņu, 
īpašumu uzņemšanu vai izslēgšanu no domes bilances un ierakstu zemesgrāmatā. 
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Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi VZD sagatavoto pašvaldības īpašumu, tiesisko 
valdījumu un lietojumu kopējo bilanci uz 2011.gada 30.novembri, saskaņā ar kuru: 

• pašvaldības īpašumā ir 1 386,2685 ha zemes; 
• pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir 1 566,6435 ha zemes; 
• pašvaldības lietojumā ir 2,9456 ha zemes. 

Jūrmalas pilsētas domes bilancē uz 2011.gada 30.novembri ir uzņemta: 
• pašvaldības īpašumā esošā zemes platība 1 343,7551 ha; 
• pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes platība 1 561,0210 ha. 

Kopējā pašvaldības īpašumā esošā zemes  platība, kas ir uzņemta domes bilancē kā 
īpašums un tiesiskais valdījums, ir 2 904,7761 ha, bet VZD pašvaldības īpašumu, tiesisko 
valdījumu un lietojumu kopējo platību uzrāda 2 955,8576 ha. 

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gadā veikusi daudzu īpašumā un tiesiskā valdījumā 
esošo zemesgabalu uzņemšanu domes bilancē. Šis darbs sākts 2006.gadā un tiek turpināts, 
lai visas pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platības tiktu uzņemtas domes 
bilancē, bet privatizētās platības tiktu izslēgtas no domes bilances. 

Veicot domes bilances salīdzinājumu par VZD datiem par pašvaldības īpašumā un 
tiesiskajā valdījumā esošajām zemes platībām, arī 2011.gadā konstatētas neprecizitātes 
VZD sarakstos, kuros tiek uzrādīti pašvaldībai nepiederoši īpašumi, kā arī daudzas adreses 
VZD izņēmis no sarakstiem, kaut gan zemesgrāmatā pašvaldībai īpašuma tiesības nav 
dzēstas un īpašumi atrodas domes bilancē. 

Pēc Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas uzskaites 
materiāliem zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda reģistrēti 1 279 
sabiedriskas nozīmes objekti, tajā skaitā 815 ielu zemesgabali. Uz Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības vārda 2011.gadā līdz 30.novembrim zemesgrāmatā reģistrēti 154 īpašumi, tajā 
skaitā 105 ielu zemesgabali. Darbs ar jaunu zemesgabalu veidošanu un reģistrēšanu 
zemesgrāmatā tiks turpināts līdz zemes reformas beigām. 

Pašvaldības īpašumā un valdījumā atrodas 568 dzīvokļu īpašumi, tajā skaitā 
2011.gadā uz pašvaldības vārda reģistrēti 58 dzīvokļu īpašumi. 
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Tabula. Salīdzinošie dati par Valsts zemes dienesta bilanci un Jūrmalas pilsētas domes bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
grupām uz 2011.gada 30.novembri 

Kods 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

grupa 

Platība pēc VZD datiem uz 2011.gada 30.novembri 
Platība pēc domes bilances datiem  

uz 2011.gada 30.novembri Bilances 
konts 

Īpašums Tiesiskais 
valdījums  

Lietojums Kopā Īpašums Tiesiskais 
valdījums  

Lietojums Kopā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
01 Lauksaimniecība 0,3711 1,4619 0,4343 2,2673 0,3711 1,4619 _ 1,8330 1215 
02 Mežsaimniecība  47,3471 23,0047 _ 70,3518 47,3471 22,5796 _ 69,9267 1217 
03 Ūdenssaimniecība 19,7405 1,3085 _ 21,0490 19,7405 1,3085 _ 21,0490 1217 
04 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas _ _ _ _ _ _ _ _ 1217 

05 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 
zeme 576,2870 1251,2674 0,5727 1828,1271 576,2870 1281,3793 _ 1857,6663 1216 

06 Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 8,5284 9,7726 1,6138 19,9148 5,2718 9,5064 _ 14,7782 1214 
07 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 51,7883 _ 0,3248 52,1131 16,4304 _ _ 16,4304 1214 
08 Komercdarbības objektu apbūves zeme 18,1737 11,6855 _ 29,8592 17,6575 8,9788 _ 26,6363 1214 

09 
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme 137,1233 5,6874 _ 142,8107 135,7237 4,9642 _ 140,6879 1214 

10 Ražošanas objektu apbūves zeme 25,2667 1,5158   26,7825 25,2571 1,5158 _ 26,7729 1214 
11 Satiksmes infrastruktūras apbūves zeme 469,9259 257,9952 _ 727,9211 468,8957 226,7796 _ 695,6753 1214 

12 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme 31,7165 2,9445 _ 34,6610 30,7732 2,5469 _ 33,3201 1214 

KOPĀ: 1386,2685 1566,6435 2,9456 2955,8576 1343,7551 1561,0210 _ 2904,7761   

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas dati) 
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Pašvaldības kapitāla vērt ība 

Noteiktu pašvaldības funkciju realizēšanai dome ir izveidojusi 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”; 
•  privatizējamā 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 „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”; 
•  SIA „Jūrmalas televīzijas sabiedrība”; 
•  SIA „Sportrehs”. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2011.gada 28.decembra lēmumu 
Nr.6-12/168955 tika likvidēta SIA „Dubultu šķelda”. No domes nolikuma šī 
kapitālsabiedrība tika izslēgta ar domes 2012.gada 5.aprīļa 11.saistošajiem noteikumiem. 

 



Tabula. Pašvaldības ieguldījumi kapit ālsabiedrībās 

Nr. Kapitālsabiedrības nosaukums Īss darbības raksturojums 
Ieguldījums uz 

01.01.2011.  
(Ls) 

Izmaiņas  
(+,–)  
(Ls) 

Ieguldījums uz 
01.01.2012.  

(Ls) 

% no 
kopapjoma 

1 SIA „J ūrmalas ūdens”  Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Jūrmalas pilsētas teritorijā, 
komunikāciju un iekārtu uzturēšana un atjaunošana, ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana, 
dzeramā ūdens kvalitātes kontrole.  

6 627 377 (+)185 000 6 812 377 100 

2 Pašvaldības SIA „Jūrmalas 
attīstības projekti”  

Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana, mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu 
būvniecības un atjaunošanas nodrošināšana. Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības 
programmas īstenošana.  

2 548 906 (+)1 156 200 3 705 106 100 

3 SIA „J ūrmalas slimnīca”  Neatliekamās, ambulatorās un stacionārās medicīniskās palīdzības nodrošināšana Jūrmalas 
pilsētas administratīvajā teritorijā.  

2 215 873 (+)1 389 000 3 604 873 100 

4 SIA „J ūrmalas siltums”  Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizēšana, ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 
tehniskā apkope, remontdarbi un montāža.  

1 316 798 (+)3 268 400 4 585 198 100 

5 Privatizējamā SIA „J ūrmalas 
namsaimnieks”  

Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.  879 561 (+)257 271 1 136 832 100 

6 Pašvaldības SIA „Kauguru 
veselības centrs”  

Iedzīvotāju veselības primārā un sekundārā aprūpe, diagnostika, ārstēšana, aprūpe mājās.  217 757 (+)448 000 665 757 100 

7 SIA „J ūrmalas gaisma”  Pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana, arī apgaismes ierīču projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, 
demontāža un apsekošana. Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa 
zīmju, barjeru u.c. – izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un 
apsaimniekošana.  

214 534 (+)28 737 243 271 100 

8 Pašvaldības SIA „Veselības un 
sociālās aprūpes centrs „Sloka”’ 

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 uzraudzībā.  

197 901 (+)32 864 230 765 100 

9 Pašvaldības SIA „Jūrmalas ātr ā 
palīdzība”  

Glābšanas dienesta uz ūdeņiem funkcijas nodrošināšana Jūrmalas pilsētā; veselības 
aizsardzība, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; palīdzības sniegšana 
nelaimes, avārijas un katastrofu gadījumos; ūdenslīdēju darbu izpilde, glābšanas darbi uz 
ūdeņiem un zem ūdens un to profilakse.  

182 467 0 182 467 100 

10  SIA „Dzintaru koncertz āle”  Apsaimnieko Dzintaru koncertzāli un Mellužu estrādi. Saimnieciskā darbība – telpu noma, 
maksas autostāvvieta, tirdzniecības vietu iznomāšana.  

134 808 (+)30 723 165 531 100 

11  Pašvaldības SIA „Jūrmalas 
kapi”  

Pašvaldībai piederošo kapsētu apsaimniekošana, kapa vietu reģistrēšana un apbedīšanas 
pakalpojumi.  

70 801 0 70 801 100 

12 SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas sabiedrība 
„Piejūra””  

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.  1795 0 1795 35,9 

13 SIA „J ūrmalas televīzijas 
sabiedrība”  

Kultūras un sabiedrisko interešu pasākumu organizēšana.  1000 0 1000 50 

14 SIA „Sportrehs"  Nekustamo īpašumu projektu attīstīšana.  500 0 500 0,4 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas dati) 

 



Teritorijas att īstības plāna īstenošana 

Turpinās 2007.gadā sāktā jaunā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 
turpmākajiem 12 gadiem izstrāde. No 2011.gada 6.janvāra līdz 17.februārim norisinājās 
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā 
apspriešana. Ņemot vērā iedzīvotāju interesi un augsto aktivitāti sabiedriskās 
apspriešanas pasākumos, 2011.gada 17.februārī Jūrmalas pilsētas dome lēma pagarināt 
sabiedriskās apspriešanas termiņu līdz 2012.gada 17.martam. Sabiedriskās apspriešanas 
laikā notika sešas plaši apmeklētas oficiālās sanāksmes, kuras apmeklēja aptuveni 600 
dalībnieku, plānojuma materiāli tika izstādīti četrās izstādēs un bija pieejami internetā. 
Jūrmalas pilsētas domes atbildīgās amatpersonas un plāna izstrādāji inici ēja vairākas 
diskusijas dažādās interešu grupās, kā arī tika sniegtas individuālas konsultācijas 
interesentiem. Par plāna izstrādi informēti Jūrmalas iedzīvotāji, nosūtot informatīvu 
uzaicinājuma vēstuli ikvienam zemes īpašniekam un mājsaimniecībai. 

Plaša informācijas pieejamība bija vietējā laikrakstā „Jūrmalas Nedēļa”, tostarp tās 
speciālizlaidumā 2011.gada 10.martā Nr. 9 (202). Bija arī vairākas reportāžas un 
atspoguļojumi dažādos nacionālajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, „Dienas Bizness”, 
„Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Biznes&Baltija”. 

Izstādes notika Jūrmalas pilsētas domē, domes Pilsētplānošanas nodaļā, Kauguru 
kultūras namā un Ķemeru bibliotēkā, kur bija apskatāmas divas planšetes, Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcija, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995.-
2007. gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009.gadam un Jūrmalas pilsētas 
attīstības stratēģija 2010.–2030.gadam. 

Notika sešas oficiālas tikšanās ar iedzīvotājiem: 
• 2011.gada 13.janvārī Ķemeru vidusskolā par risinājumiem šādās pilsētas 

daļās: Jaunķemeri (14), Ķemeru nacionālais parks (15), Ķemeri (16), Kūdra 
(17), Brankciems, Bažciems (18); 

• 2011.gada 18.janvārī Kauguru kultūras namā par risinājumiem šādās pilsētas 
daļās: Sloka (11), Kauguri (12), Kaugurciems (13); 

• 2011. gada 20. janvārī Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas telpās 
par risinājumiem šādās pilsētas daļās: Dubulti uz dienvidiem no dzelzceļa 
(7), Jaundubulti–Vaivari uz dienvidiem no dzelzceļa, Druvciems–Valteri–
Krastciems (8); 

• 2011.gada 25.janvārī Jūrmalas pilsētas domē par risinājumiem šādās pilsētas 
daļās: Jaundubulti–Vaivari uz ziemeļiem no dzelzceļa (9), Vaivari (10); 

• 2011.gada 27.janvārī Jūrmalas pilsētas domē par risinājumiem šādās pilsētas 
daļās: Lielupe-Bulduri-Dzintari uz dienvidiem no dzelzceļa (4), Dzintari-
Majori uz dienvidiem no dzelzceļa (5), Lielupe–Jaundubulti uz ziemeļiem no 
dzelzceļa (6); 

• 2011.gada 1.februārī Lielupes vidusskolā par risinājumiem šādās pilsētas 
daļās: Lielupes labais krasts (1), Buļļuciems, Stirnurags (2), Lielupe (3). 

Notika diskusijas un sanāksmes ar dažādām sabiedrības grupām: ar Jūrmalas 
pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvo padomi, ar teritorijas plānojuma izstrādei 
nosacījumus sniegušajām valsts institūcijām,  ar domes Sabiedrisko padomi, ar domes 
Uzņēmēju konsultatīvo padomi, ar domes darbiniekiem, ar nevalstiskajām 
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organizācijām, tostarp ar Jūrmalas Aizsardzības biedrību, Jūrmalas Uzņēmēju biedrību 
un Nevalstisko organizāciju apvienību. 

Notika diskusija ar Jūrmalas pilsētas skolēniem, galvenokārt vidusskolēniem. Viena 
sanāksme notika Lielupes vidusskolā, kur tika aicināti pārstāvji arī no Bulduru 
Dārzkopības vidusskolas, Kristīgās akadēmijas, Latvijas Universitātes P. Stradiņa 
Medicīnas koledžas, Jaundubultu vidusskolas un SIVA „Koledža RRC”. Uz diskusiju 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā bija aicināti vidusskolēni arī no Kauguru, Mežmalas, Ķemeru 
un Pumpuru vidusskolas. 

Tika noorganizēta diskusija par ūdensmalu plānošanu, kurā piedalījās ne tikai 
teritorijas plānotāji, bet arī arhitekti, ainavu plānotāji, nevalstiskās organizācijas, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un citi interesenti, kas diskutēja 
par ūdensmalu plānošanu gan Jūrmalas un Rīgas pilsētā, gan Latvijā kopumā. 

Notika sanāksme ar Vaivaru, Asaru un Mellužu iedzīvotājiem par viņiem 
interesējošo apkaimes teritoriju un jaunā plāna risinājumiem tajā, kā arī notika sanāksme 
Jūrmalas pilsētā praktizējošiem arhitektiem un tikšanās ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem 
par risinājumiem mazdārziņu teritorijā zemes vienībā Bažciems 0112. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības iesaisti plāna risinājumu apspriešanā, tika 
izveidota interneta vietne www.grupa93.lv/jurmala, kurā bija pieejami visi līdz šim 
Jūrmalas pilsētas domē pieņemtie un apstiprinātie plānošanas dokumenti, 1.redakcijas 
risinājumi, interaktīvās kartes. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti 547 
iesniegumi. Atbildes uz laikrakstā „Jūrmalas Nedēļa” publicētās anketas jautājumiem 
snieguši 854 respondenti. Viedokli izteikušas piecas nevalstiskās organizācijas – Vides 
aizsardzības klubs, Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija, Jūrmalas 
Nevalstisko organizāciju apvienība, Ķemeru Iedzīvotāju biedrība, kā arī Jūrmalas 
Aizsardzības biedrība, kuras sagatavotos priekšlikumus atbalstījuši 2 444 iedzīvotāji. 

Izvērtējot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko 
personu priekšlikumiem un iebildumiem un saņemtos institūciju atzinumus par teritorijas 
plānojuma 1.redakciju, Jūrmalas pilsētas dome ar 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.361 
nolēma pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši institūciju 
atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju, kā arī papildināt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides 
pārskata projektu un sagatavot izvērtējumu par galīgās redakcijas risinājumiem. Visi 
priekšlikumu iesniedzēji tika rakstiski informēti par priekšlikumu izvērtēšanas 
rezultātiem. 

Izskatot sagatavoto teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un papildināto vides 
pārskatu, Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 15.decembrī pieņēma lēmumu Nr.565 „Par 
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas 
apstiprināšanu”. 

Pēc Jūrmala pilsētas teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas 
iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par teritorijas plānojumu, tika 
nodrošināta iespēja iepazīties ar galīgo redakciju un sniegt atsauksmes. Institūcijām tika 
elektroniski nosūtīti paziņojumi un teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
dokumentācija, bet vietējā laikrakstā un Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā internetā tika 
ievietota informācija par vietu un laiku, kurā trīs nedēļu laikā bija iespējams iepazīties ar 
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teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iesniegt atsauksmes. Jūrmala pilsētas domes 
telpās 2012.gada 12.janvārī notika sabiedrības informēšanas sanāksme par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgo redakciju. 

Ar Jūrmala pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēja iepazīties izstāžu 
vietās Jūrmalas pilsētas domē, domes Pilsētplānošanas nodaļā un Kauguru kultūras 
namā. 

Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju atsauksmes par galīgo 
redakciju, konstatēts, ka nepieciešamas izmaiņas teritorijas plānojumā, kas saistītas ar 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un tās aprobežojumiem, tāpēc 2012.gada 5.aprīlī 
ar lēmumu Nr.219 Jūrmalas pilsētas dome atcēla 2011.gada 15.decembra lēmumu 
Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās 
redakcijas apstiprināšanu” un ar lēmumu Nr.220 nodeva sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai sagatavoto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2.redakciju un 
vides pārskata projektu. Sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2012.gada 16.aprīļa līdz 
2012.gada 28.maijam.  

Teritorijas plānojuma izstrādi paredzēts pabeigt līdz 2012.gada 31.augustam. 
 

Tabula. 2011.gadā izstrādātie un apstiprinātie detālplānojumi, pieņemot Jūrmalas pilsētas 
domes saistošos noteikumus 

Detālplānojumi Saistošie noteikumi 

1. Zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 27.01.2011. Nr.4 
2. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 27.01.2011. Nr.5 

3. Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Br īzes ielā 1  17.02.2011. Nr.8 

4. Zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 17.02.2011. Nr.9 

5. Zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnij ā 1 17.02.2011. Nr.10 
6. Zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 12.05.2011. Nr.20 

7. Zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 12.05.2011. Nr.21 

8. Zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 30.06.2011. Nr.24 

9. Zemesgabalam Jūrmalā, Zigfr īda Meierovica prospektā 31 30.06.2011. Nr.25 

10. Zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 21.07.2011. Nr.29 

11. Detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 11.08.2011.Nr.34 

12. Zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 08.09.2011. Nr.36 

13. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a 29.09.2011. Nr.38 

14. Zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 29.09.2011. Nr.39 

15. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 15.12.2011. Nr.45 

16. Zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 15.12.2011. Nr.46 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas dati) 

Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” 
2011./2012.gadā veica pētījumu „Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas 
pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta „Lielupe” un rekomendāciju izstrāde plūdu 
riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai”. Pētījuma rezultāti pieejami Jūrmalas 
pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv. 
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Tabula. 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem uzsāktā detālplānojumu izstrāde 

Detālplānojumi Saistošie noteikumi 

1. Zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 27.01.2011. Nr.42  
2. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a 27.01.2011. Nr.43 
3. Zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51 17.02.2011. Nr.73 
4. Zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 17.03.2011. Nr.125 
5. Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 17.03.2011. Nr.126 
6. Zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 17.03.2011. Nr.127 
7. Zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Druvciems 1203 12.05.2011. Nr.220 
8. Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 12.05.2011. Nr.221 
9. Zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 12.05.2011. Nr.222 
10. Zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 12.05.2011. Nr.224 
11. Zemesgabalam Jūrmalā, Zigfr īda Meierovica prospektā 5 12.05.2011. Nr.225 
12. Zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 30.06.2011. Nr.298 
13. Zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 30.06.2011. Nr.299 
14. Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19a 21.07.2011. Nr.336 
15. Zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 11.08.2011. Nr.375 
16. Zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 11.08.2011. Nr.376 
17. Zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 11.08.2011. Nr.377 
18. Zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69a un Slokas ielā 69b 11.08.2011. Nr.378 
19. Zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1a 10.11.2011. Nr.491 
20. Zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 10.11.2011. Nr.492 
21. Zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 15.12.2011. Nr.553 
22. Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 15.12.2011. Nr.554 
23. Zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 15.12.2011. Nr.55 
24. Zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 15.12.2011. Nr.556 

(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas dati) 

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumdošanu katrā pašvaldībā jāizstrādā vismaz trīs attīstības 
plānošanas dokumenti: 

• ilgtspējīgas attīstības stratēģija – pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) 
attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskā perspektīva. Šis dokuments 
ir hierarhiski augstāks nekā teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• teritorijas plānojums – dokuments, kas parāda pašvaldības teritorijas 
pašreizējo, plānoto un atļauto izmantošanu; 

• attīstības programma – pašvaldības attīstības prioritātes un pasākumi 
ilgtermiņa attīstības stratēģijā uzstādīto mērķu īstenošanai. Attīstības 
programmu izstrādā vidējam termiņam – parasti turpmākajiem septiņiem 
gadiem. 

Jau 2010.gada 16.decembrī Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas 
attīstības stratēģiju 2010.–2030.gadam. Paredzams, ka 2012.gadā tiks apstiprināts 
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija. Līdz ar 
to pašvaldībai ir atlicis pabeigt pēdējo posmu – attīstības programmu. 2011.gada 
20.oktobra sēdē Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas 
attīstības programmas 2014.–2020.gadam izstrādi.” Att īstības programmu paredzēts 
izstrādāt līdz 2012.gada beigām. Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.–
2020.gadam izstrādā SIA „NK Konsultāciju birojs". Tiek paredzēts, ka nākotnē attīstības 
programmu nozīme aizvien pieaugs. Plānojot jauno Eiropas Savienības budžetu 
nākošajam plānošanas periodam (2014.–2020.gadam), plaši tiek atbalstīta nostāja, ka 
finansējumu pašvaldībām piešķirs atbilstoši to izstrādātajām attīstības programmām. 
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Tieši tādēļ ir būtiski attīstības programmu izstrādāt, maksimāli balstoties uz pilsētas 
reālajām vajadzībām, lai vēlāk piešķirto Eiropas Savienības finansējumu varētu izlietot 
pašiem nepieciešamākajiem projektiem. 

Šajos pašmāju (valsts, pašvaldības) ierobežoto finanšu resursu apstākļos nebūtu 
pareizi neizmantot iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu 
instrumenti jaunu investīciju un attīstības projektu ieviešanai. Tieši tādēļ Jūrmalas 
pilsētas dome arvien aktīvāk iesaistās jaunu projektu pieteikumu izstrādāšanā, lai 
piesaistītu minētos finanšu instrumentus. Šo projektu īstenošana rada jaunas darbavietas 
un palielina ienākumus sabiedrībai, līdz ar to palielinās tirgus pieprasījums un 
ekonomika atveseļojas. Finanšu ieguldījumi rada jaunas zināšanas un palielina 
iedzīvotāju konkurētspēju, kas visiem spēkiem jāstimulē. 

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gadā turpināja iepriekšējos gados sāktos projektus: 
• Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības projekts „Zilā karoga prasību 

nodrošināšana Baltijas jūras reģionā” (Beach Hopping) – ERAF finansējums 
85%, valsts dotācija 5%, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10% no 
attiecināmajām izmaksām; 

• ERAF projekts „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā, 
siltumnoturības uzlabošana” – ERAF finansējums 75%, Jūrmalas pilsētas 
domes līdzfinansējums 25%, valsts dotācija 5% no attiecināmām izmaksām; 

• ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs” – 
ERAF finansējums 85%, valsts dotācija 3%, Jūrmalas pilsētas domes 
līdzfinansējums 12% no attiecināmajām izmaksām; 

• ERAF projekts „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās 
tūrisma izstādēs un gadatirgos” – ERAF finansējums ir 47,8%, 9,19% no 
projekta kopējām izmaksām sedz Jūrmalas pilsētas dome, bet pārējos finanšu 
līdzekļus iegulda projekta partneri; 

• ERAF projekts „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” – ERAF finansējums 85%, 
valsts dotācija 3%, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 12%; 

• ERAF projekts „Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija” – ERAF 
finansējums 100%; 

• ERAF projekts „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” – ERAF finansējums 100% no 
attiecināmām izmaksām; 

• Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” – ESF 
finansējums 100%; 

• ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” – ESF finansējums 85%, valsts budžeta dotācija 
15%; 

• ESF projekts „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” – ESF 
finansējums 100% no attiecināmām izmaksām; 

• ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos” – 100% ESF finansējums. 
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Pašvaldībā 2011.gadā tika sākti vairāki jauni projekti: 
• ERAF projekts „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu 

starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” – Jūrmalas pilsētas domes 
līdzfinansējums 11,86% no kopējās attiecināmās summas, pārējo summu 
sedz projekta partneri un ERAF finansējums; 

• ERAF projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija” – 
ERAF finansējums 85%, valsts budžeta dotācija 2,25%, bet Jūrmalas pilsētas 
domes līdzfinansējums 12,75% no kopējām attiecināmām izmaksām; 

• Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekts „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības 
izglītības iestāžu ēkās” – KPFI finansējums 85%, bet Jūrmalas pilsētas domes 
līdzfinansējums 15% no attiecināmām izmaksām; 

• ESF projekts „Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes 
stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” – ESF finansējums 100%; 

• ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide” – ESF 100%; 

• Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds” 
projekts „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai” – programmas 
finansējums 90% no kopējās summas, pārējos 10% sedz projekta partneri; 

• Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekts „Atbalsts Jūrmalas Bērnu un 
jauniešu interešu centra attīstībai” – 100% IZM finansējums. 

• Kopējais Jūrmalas pilsētas domes apgūtais ES struktūrfondu un citu ārējo 
finanšu līdzekļu apjoms 2011.gadā ir Ls 896 337. 
 

 

Att ēls. Jūrmalas pilsētas domes ES struktūrfondu un citu ārējo finanšu līdzekļu 
instrumentu projekti laika posmā no 2005. līdz 2011.gadam sadalījumā pa realizācijas 

posmiem (neskaitot iestādes un kapitālsabiedrības) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Iesniegti

Apstiprināti

un/vai tiek ieviesti

no iepriekšējā

gada

Noraidīti

Nav zināma

atbilde minētā

laika posmā

 
(Avots: Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas dati) 
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Ņemot vērā attēlā atspoguļoto informāciju, redzams, ka pēdējo divu gadu laikā 
iesniedzamo un apstiprināto projektu skaits palielinājies. Pirmajos divos 2007.–
2013.gada plānošanas perioda gados projektu apgūšana bijusi zema, toties 2010.–
2011.gada rādītājiem ir tendence pieaugt, sasniedzot 2011.gadā augstākos rādītājus 
Jūrmalas pilsētas domes ES fondu un citu ārējo finanšu līdzekļu instrumentu apgūšanas 
vēsturē. 

Lai uzlabotu darbu ES fondu un citu ārējo finanšu līdzekļu apgūšanā, Jūrmalas 
pilsētas dome 2011.gadā no ESF saņēma finansējumu projektam „Jūrmalas pilsētas 
domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai,” kura gaitā 
tika veiktas apmācības Jūrmalas pilsētas domes, tās iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbiniekiem, kuri strādā pie ārējā finansējuma piesaistes. 

Paralēli mācībām minētajā ESF projektā tika sākta Jūrmalas pilsētas domes ārējo 
finanšu līdzekļu apgūšanas iekšējās rokasgrāmatas izstrāde, kas tiks pabeigta 2012.gada 
pavasarī. 

Pateicoties ERAF projektam „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu 
starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Jūrmalas pilsētas dome 2011.gadā 
sadarbībā ar projektā iesaistītiem partneriem piedalījās dažādās nacionālās un 
starptautiskās tūrisma izstādēs, kuru mērķis bija popularizēt tūrisma un atpūtas iespējas 
Jūrmalā. 

Jūrmalas pilsētas dome joprojām piesardzīgi plāno dažādus attīstības projektus, 
darba vietu pieaugumu vai atalgojuma fonda palielināšanu, kas vistiešākajā mērā saistīts 
ar nedrošību par tālākajām Latvijas attīstības tendencēm. 

Viens no aktuālākajiem riskiem saistīts ar Kohēzijas politikas 2014.–2020.gada 
plānošanas periodu. Kopš 2011.gada publiskajā telpā notiek aktīva diskusija par jauno 
plānošanas periodu un tā iespējām ieguldīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus dažādu 
nozaru attīstībai. Arī 2012.gadā plānots aktīvi turpināt šīs diskusijas, vienlaikus 
izstrādājot dokumentus, kas būtu pamats fondu līdzekļu pārdalei nākošajā plānošanas 
periodā. Šobrīd Jūrmalas pilsētas domei aktīvi jālobē savas intereses valsts līmenī, lai 
fondu pārdale nākamajā periodā būtu atbilstoša pilsētas līmenim un vajadzībām, jo, kā 
zināms, šābrīža plānošanas periodā Jūrmalas pilsēta nav iekļauta virknē stratēģiski 
nozīmīgu ES fondu projektu sarakstā un tas ir  kavēklis pilsētas tūrisma, kultūras, sporta, 
sociālās vides un infrastruktūras attīstībai. 

Joprojām pilsētai paliek aktuāls jautājums par grozījumiem Tūrisma likumā, kas 
sekmētu kūrortu nozares attīstību, kā arī Jūrmala varētu saņemt kūrortpilsētas statusu. 

Dažādu starptautisku un vietējo projektu īstenošanā 2011.gadā aktīvi piedalījās 
skolas. Divi pedagogi no PII „Katrīna” ar ESF atbalstu apguva 36 stundu profesionālās 
pilnveides programmu „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču 
pilnveide”. Slokas pamatskola 2011.gadā piedalījās Toijotas Eiropas fonda un vides 
izglītības fonda projektā „Vide un inovācijas”, saņemot finansējumu projekta 
īstenošanai, kā arī 2011./2012.mācību gadā skola uzsāka vispārizglītojošo programmu ar 
padziļinātu sporta un angļu valodas apguvi. 

Vaivaru pamatskola savas pastāvēšanas 17 gados realizējusi speciālās izglītības 
iekļaujošas programmas, uzkrājusi pieredzi un izstrādājusi virkni metodisku materiālu, 
kas tiek piedāvāti kolēģiem Latvijā kā iedrošinošs un pieredzes apmaiņas materiāls. 
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Pārskata periodā skola licencējusi trīs jaunas speciālās izglītības programmas: 
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, izglītojamajiem ar valodas attīstības 
traucējumiem un pirmsskolas speciālās izglītības programmu. Skola organizē seminārus 
un lekcijas Latvijas skolu pedagogiem par iekļaujošo izglītību. Viena no skolas attīstības 
plāna prioritātēm ir Reģionālā iekļaujošās izglītības attīstības centra izveide. Skolas 
pedagogi savu profesionālo pieredzi apkopo un izplata dažādās vietējās un starptautiskās 
konferencēs. 

Arī Mežmalas vidusskola paralēli Jūrmalas pilsētas domes īstenotiem projektiem 
skolā aktīvi iesaistījās un līdzdarbojās sadarbības projektos, piemēram, ESF Nacionālās 
programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”. 

Pumpuru vidusskola  2011.gadā turpināja 2009.gada 26.jūnijā parakstītā sadarbības 
līguma ar IZM Izglītības satura un eksaminācijas centru par ESF projekta 
„Dabaszinātnes un matemātika” īstenošanu monitoringa sistēmas modeļa materiālu 
aprobācijā bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā. Šajā projektā notikuši pasākumi, kas 
saistīti ar skolēnu intereses veicināšanu par dabaszinātnēm un matemātiku, kā arī 
pasākumi skolotāju tālākizglītībā un profesionālajā pilnveidē. 

Jūrmalas pilsētas vakara vidusskola pētniecības jomā atradusi savu nišu – lai pēc 
iespējas labāk izzinātu sabiedrības pieprasījumu pēc vakara, neklātienes un tālmācības 
vispārējās izglītības, skola nopietni nodarbojas ar izglītojamo kontingenta izpēti un 
sasniegto rezultātu analīzi, veidojot datu bāzi. Izmantojot šo datu bāzi, skolotāji izstrādā 
atbilstošas mācību programmas un pilnveido skolas darba režīmu. Tā kā pieaug to 
pamatskolas izglītojamo skaits, kuri materiālo apstākļu dēļ spiesti strādāt, skolai jādomā 
par režīma maiņu pamatskolas klasēs. Lai veiksmīgāk integrētu vakarskolēnus pilsētas 
vidē, skola sākusi aktīvi piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citās sabiedriskajās 
aktivitātēs. Tiek padziļināta starptautiskā sadarbība tālmācības un mūžizglītības 
jautājumos ar Dānijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas pieaugušo izglītības skolām. 
Notiek pieredzes apmaiņa ar Ventspils, Limbažu, Aizkraukles un Brocēnu vakara 
vidusskolām tālmācības, neklātienes un profesionālās ievirzes jautājumos. 

Ķemeru vidusskola pārskata gadā aktīvi piedalījās Comenius projektā, kurā 
skolotājiem bija iespēja iepazīties ar izglītības sistēmu Spānijā un Lielbritānijā. Jūrmalas 
Alternatīvā skola 2011.gadā īstenoja Comenius projektu un 2011.gadā noslēdza līgumu 
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par inovāciju īstenošanu izglītībā. 

Aktīva dažādu projektu ieviesēja ir Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, kas 
2011.gadā sāka Eiropas Savienības fonda projekta „Dienas aprūpe bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu. 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 ieviestajā projektā „Vienota sekundārās profilakses tīkla 
izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijas teritorijā”. Par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem projekta realizācija Jūrmalā turpinājās arī 2011.gadā. Darbu turpināja 
2009.gadā izveidotais Atkarību profilakses punkts. 

Veselības aprūpes jomā Labklājības pārvalde 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, pārvalde 
sedz transporta un ēdināšanas izdevumus pacientiem, kuri apmeklē plaušu slimību un 
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tuberkulozes kabinetu. Veiksmīgi tika turpināts projekts  „Laba veselība veido labu 
pasauli”. 

Labklājības pārvalde turpināja administratīvo darbu, lai Jūrmalas pilsēta uzturētu 
Pasaules Veselības organizācijas piešķirto „Veselīgās pilsētas”  nosaukumu, kā arī tika 
noorganizēts starptautisks seminārs Jūrmalas pilsētā, kas veicināja Veselīgo pilsētu 
kustības dalībnieku un sporta nozares speciālistu sadarbību gan starptautiskā, gan lokālā 
līmenī. 

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” pēc sadarbības ar Apvienoto Nāciju 
organizācijas Narkotisko un noziedzības biroju 2011.gadā īstenoja projektu „Metadona 
farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” Nakts patversmes ēkā Dīķu ielā 30. Aģentūra 
īstenoja Jūrmalas pilsētas domes veselības pieejamības palielināšanas projektus „Deviņi 
soļi labākai dzīvei” un „Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai”. Abu 
projektu dalībnieki augstu novērtēja Jūrmalas pilsētas domes doto iespēju bez maksas 
saņemt šos pakalpojumus. 2011.gadā aģentūra uzsāka NVA izsludinātā un apstiprinātā 
sociālās aprūpes alternatīvo pakalpojumu projekta „Pavadoņa pakalpojumu ieviešana 
Jūrmalā” īstenošanu. 2011.gadā aģentūra piedalījās NVA projektu konkursa otrajā kārtā 
ar projektu „Grupu dzīvokļi”. Ar ī šis projekts ir atbalstīts, tā darbība tiks sākta 
2012.gadā. 

Jūrmalas pilsētas muzejs 2011.gadā īstenoja dažādas attīstības aktivitātes. Muzejs 
sagatavoja divas vēstures izstādes ārpus muzeja – „Dzintaru koncertzālei 75”, kas visu 
vasaras koncertsezonu bija apskatāma Dzintaru koncertzāles dārzā, un izstādi „Barikāžu 
stāsts”, kas 2011.gada janvārī bija apskatāma Kauguru kultūras namā. Aspazijas mājas 
un Jūrmalas pilsētas muzeja speciālisti kopā ar Talsu kolekcionāru Benito Grošus 
sagatavoja tematisku vēstures izstādi Aspazijas mājā „Iz senām štātēm” no B.Grošus 
privātkolekcijas un muzeja krājuma priekšmetiem. Jūrmalas brīvdabas muzejs realizēja 
projektu „Vannu peldes Jūrmalā”. Muzejs tika papildināts ar vēl vienu apskates objektu 
(bijušo malkas šķūni), kurā tika izveidota atraktīva ekspozīcija par pirmajām vannu 
peldēm Jūrmalā. 

Pilsētas muzejs un tā fili āles veica dažādus pētnieciskos darbus, piedalījās 
starptautiskā konferencē „Muzeji – Baltijas pagātnes un nākotnes veidotāji” ar ziņojumu 
„Muzeja ēka – sabiedrībai un pilsētai”. Kopā ar sadarbības partneriem dažādos projektos 
2011.gadā turpinājās zemūdens vēstures izpētes darbi Latvijā – Kolkā, Jūrmalā u.c., kā 
arī tika sagatavots ziņojums Latvijas Zinātņu akadēmijai. Muzeja speciālisti 2011.gadā 
sagatavoja publicēšanai manuskriptu grāmatai „Bērnība Jūrmalā. Padomju laiki”, kā arī 
piecas publikācijas par Dzintaru koncertzāles vēsturi laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”, 
publikāciju „Ļaudis, mode, mūzika un mīla Jūrmalas kūrortos pagājušā gadsimta 20.–
30.gados” žurnālā “Lilit” un publik āciju „Ejam spēlēties” žurnālā „Leģendas”. Aspazijas 
māja sagatavoja un ar pašvaldības finansiālu atbalstu realizēja projektu „Ulda Zemzara 
gleznu albums „Jūra un krasts””. Gleznu albums tika izdots latviešu un angļu valodā 
(tirāža 1000 eksemplāri). Lai noskaidrotu muzeja apmeklētāju viedokli par piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti, Jūrmalas pilsētas muzejā no 2011.gada 17.augusta līdz 2011.gada 
17.oktobrim tika veikta apmeklētāju aptauja, kuras laikā tika aptaujāti 216 apmeklētāji 
un apkopotas ziņas par 126 Latvijas un 90 ārvalstu respondentiem. 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka 2011.gadā veica aptauju par apmeklētāju interesēm un 
vajadzībām, lai apzinātu un pēc datu apkopošanas un analīzes pilnveidotu bibliotēkas 
sniegto informatīvo, kultūras, izglītības un citu pakalpojumu klāstu. Tika saņemtas 104 
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respondentu aizpildītas anketas, no kurām 77 bija pausts viedoklis un neapmierinātība ar 
telpu šaurību. Iebildumu par bibliotēkas darba laiku, piedāvātajiem pakalpojumiem un 
apkalpošanas kvalitāti nebija. 

 

Faktori, kas varētu būtiski ietekmēt 2012.gada saimnieciskos rezultātus 

Tā kā vēl aizvien valstī tiek veikti budžeta konsolidācijas pasākumi, Jūrmalas 
pašvaldības 2012.gada budžets līdzīgi kā trijos iepriekšējos gados atkarīgs no valsts 
parakstītās vienošanās ar Starptautisko valūtas fondu, Eiropas Komisiju, Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Savienības dalībvalstīm par atbalsta 
sniegšanu Latvijai. Veikto pasākumu rezultātā Latvijas ekonomikā vērojami 
stabilizācijas procesi ar tieksmi uz pieaugumu. 

Valsts 2012.gada budžets tika veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes 
kopprodukts palielināsies par 2,5% un inflācijas līmenis pieaugs par 2,4%. Izvērtējot 
2011.gada statistikas datus, vērojama nodarbinātības procesa pozitīva attīstība, kas 
atkarīga no turpmākās ekonomiskās aktivitātes. Ekonomisko izaugsmi galvenie 
veicinošie faktori būs rūpniecības attīstība, mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpums un 
eksporta apjoma pieaugums, lai gan pastāv zināms risks – ekonomisko situāciju pasaulē 
ietekmē tādi faktori kā būtiska parādu krīzes saasināšanās Eiropā, ASV kredītreitinga 
samazināšana un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, pasaules tirdzniecības tempu 
palēnināšanās, kā arī nenoteiktība attiecībā uz nepieciešamo fiskālo konsolidāciju 
vairumā ekonomiski attīstīto valstu. 

Būtiskākais inflāciju veicinošais riska faktors ir cenu līmeņa izmaiņas pasaules 
resursu tirgos (galvenokārt energoresursu). 

Valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze atkarīga no 
iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai realizētos  valsts prognozētais 
makroekonomiskais scenārijs. 
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Domes lēmums par 2011.gada saimnieciskā gada pārskatu 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JŪRMALAS PILS ĒTAS DOME 

LĒMUMS 
Jūrmalā 

2012.gada 7.jūnij ā  Nr. 270 
 

Par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada 
finanšu un budžeta izpildes pārskata 
apstiprināšanu 

(protokols Nr.8, 2.punkts) 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem 
Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: 

 
Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2011.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem 

pielikumiem: 
1. Ziņas par Jūrmalas pašvaldību pie pašvaldības 2011.gada pārskata (1.pielikums); 
2. Jūrmalas pašvaldības vadības ziņojums par 2011.gadu (2.pielikums); 
3. Jūrmalas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts 

(3.pielikums); 
4. 2012.gada 26.aprīļa neatkarīga zvērināta revidenta ziņojums (4.pielikums); 
5. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2011.gada 31.decembri (5.pielikums); 
6. Jūrmalas pašvaldības 2011.gada  pārskata skaidrojumi (6.pielikums); 
7. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums); 
8. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu 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 izmaiņu pārskats (12.pielikums); 
13. Krājumu izmaiņu pārskats (13.pielikums); 
14. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (14.pielikums); 
15. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (15.pielikums); 
16. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (16.pielikums); 
17. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (17.pielikums); 
18. Pārskats par debitoriem (prasībām) (18.pielikums); 
19. Pārskats par kreditoriem (saistībām) (19.pielikums); 
20. Pārskats par aizņēmumiem (20.pielikums); 
21. Pārskats par galvojumiem (21.pielikums); 
22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (22.pielikums); 
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23. Paskaidrojums pie pašvaldības 2011.gada pārskata par atšķirībām pret precizēto 
plānu un salīdzināmajiem datiem ar citiem pārskatiem (23.pielikums); 

24. Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (24.pielikums); 
25. Pārskats par budžeta izpildi (speciālais budžets) (25.pielikums); 
26. Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (26.pielikums); 
27. Informācija par aktīvu nomas (izņemot finanšu nomu) līgumiem 2011.gada 

31.decembrī (27.pielikums). 
 
 
 
 

  

Priekšsēdētājs  G.Truksnis 
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Zvērin ātu revidentu atzinums par pašvaldības 2011.gada saimniecisko 
darbību un tās pārskatu 
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Pārskatu sagatavoja: 
V.Ramāne 67093872 
 


