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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jūrmalā 

2016.gada 25.augustā  Nr. 28 
 
 

 (protokols Nr.11, 8.punkts) 

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” 16. un 17.pantu 

 

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 

100 576 991 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:  

 

Pamatbudžets Ziedojumi 

 
  

  Ieņēmumi 73 883 063 euro 1 530 euro 

Izdevumi 89 820 817 euro 15 288 euro 

     Ieņēmumu pārsniegums pār 

izdevumiem -15 937 754 euro -13 758 euro 

Finansēšana 15 937 754 euro 13 758 euro 

    Atlikums gada sākumā 12 265 481 euro 13 758 euro 

    Atlikums gada beigās 370 763 euro 0 

     Aizņēmumi 14 413 159 euro 

     Aizņēmumu atmaksa 6 185 659 euro 

     Pamatkapitāla palielinājums 4 184 464 euro 

  

2. aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 

2.pielikumu; 

3. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju 
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apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu, ar šo 

saistošo noteikumu 3. un 35.pielikumu; 

4. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas 

pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 

35.pielikumu; 

5. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši 

labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3.un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 

5.un 35.pielikumu; 

6. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, 

vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra 

uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu; 

7. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 

7.pielikumu; 

8. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo 

noteikumu 8.pielikumu; 

9. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu 

interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes 

uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar 

šo saistošo noteikumu 9.pielikumu; 

10. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 

10.pielikumu; 

11. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo 

noteikumu 11.pielikumu; 

12. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu; 

13. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes 

pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo 

noteikumu 13.pielikumu; 

14. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu; 

15. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo 

noteikumu 15.pielikumu; 
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16. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo 

noteikumu 16.pielikumu; 

17. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes 

uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo 

noteikumu 17.pielikumu; 

18. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 

18.pielikumu; 

19. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 

19.pielikumu; 

20. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 

20.pielikumu; 

21. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes 

uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo 

noteikumu 21.pielikumu; 

22. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 

22.pielikumu; 

23. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 

23.pielikumu; 

24. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana 

un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 

24.pielikumu; 

25. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes 

uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo 

noteikumu 25.pielikumu; 

26. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu; 

27. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, 

vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 

27.pielikumu; 
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28. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais 

reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu; 

29. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas 

“Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes 

uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo 

noteikumu 29.pielikumu; 

30. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu; 

31. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo 

noteikumu 31.pielikumu; 

32. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās 

izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu; 

33. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais 

reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu 

mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi 

Nr.09.31.3., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu; 

34. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un 

vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 

34.pielikumu; 

35. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, 

programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo 

noteikumu 36.pielikumu; 

36. pievienot saistošo noteikumu 2.8.2.3.apakšpunktam Jūrmalas Alternatīvās skolas, 

vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” 

tāmi Nr.09.2.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G. Truksnis 

 


